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Mrسشم ء\  النصيحةق باب ~ ٢ ٢

٧محقمححم— م ٧

عن-إحيارا ثعال وئاو ١[، ]الحجرات:• ءوآه -إألثؤهئؤف ُؤإثا ثقال' قال 
أبتة4ناج ص ؤوأئا° ه؛ هود وعن لالأءرافث'اا■[، نتوه ؤوأُصح نوح 

لالأماف:خ\■[.

الثثخ
النصحتدل هئ ال1صيحهت النصيحةار باب ٠٠معال—! الله ~زحما، المولثن محال 

له،ويبينه إليه، ويدعوه الخثر، لأخيه محب الشخص أل معناه والنصح للعم، 
ثلاثالنميحه« ررالدين ت محقال اشيحه، الدين ه البي جعل وقد فتي، ويريه 
السل«يرثؤلزسؤله ؤلكتابه ؛رممه محال! اممه؟ رسول يا لمن محالوا؛ مراُيح، 

والخديعة.والخيانة والغش الكئ النصيحة وصد ، وعامتهم® 
آيات.ثلاث الماب هدا صدز لم 

محصإذا أي: ١[، لالح»مات:• آهمنود<لمجه ُؤإثا ثعال؛ محوله الأودت الأيه 
للنصيحة.مثمرة الأحوة هذه ثكون أن بد لا فاقه ، ١٦٠وايصموا الأخوة فيهم 

آلثؤينؤفإحوآه٠ؤإثا عغتجل• اش محال كا يكونوا أن المومنتن عل والواجب 
الأخوةإف بل النسب، ق الأخوة مى أمحوي الدين ي والأخوه الدين، ق إخوه وهم 

الداريتميم حديث من (، ٥٥)رنم الصيحة، الدين أن يان باب الإي،ان، كتاب لم؛ مخرجه أ ا
رْءمحيقتن.



>،ئ'ش'غإ؛يوظالرسلض سيد علام ض اسلاض | ش

ولقال• لعا بنوح عجل اش قال وبهذا بثي؛، لتت الدين م عل• *ع لثسس، اق 
4صنبمج ثر ضل إثه• أمحكن بن لو ونه• ت ثعال قال 4 آلحى ئ وعد نإف خإذ يى آنف 

لهمد:هأ-آ•؛[.

إخوةفإمم لغامم، وثاينت أقطارهم ساعدت ؤإن مإمم ا،لؤ*نول أما 
له،دللن، مبينا اقر، له مبديا لأخه، ناصحا يكون أن ند لا والأخ كاف، مهإ 

له.داعتا 

إلدعاهم ■حذن لثوبه يقول الرمل، أول، وهر نوح، ئهل ١^١^؛ الأية أما 
لئت يعني لالأتماف:آا"[، 4 ثامون لا ما آئه ممخن وأظثِ ذؤ' 4وأنمح دعالت افه 

ناصح.غادر، ولا حايع، ولا لتكم، بغاش 

ووه]\لأ/\فحناج نؤ 4زأنأ ضهود: ١^تنال فقول ١^الثالثه: أنا 
اقر،لهم مبديا ناصحا لإخوانه يكون أن اثرء عل محب حال كل وعل 

الوهى.واش الأخوةالإيإنيه، محمقبدللن، حش لهمإليه، داعتا 
؛aمِهق 

الأحاديث:وأما 

ه،اليإ أن ن.بمئ: الد-اري أوس ش فيم زو ش عن قالأول: -  ١٨١
المنليئ،ولأيئة ؤلرسؤله، ؤلكثابؤ، ررف، قال: يمن؟ ملتا: ه النصيحة ؛رالدين قال: 

منلم.زواه ' روعامتهم،، 
الداريتميم حديث من ٥(، )٥ رنم الصيحة، الدين أن بيان باب الإيإن، كتاب مساومت أحرجه ( ١ ) 



٧

الترح
أحادث!يلاثه النصيحة باب ل ثعال~ الله ~وحمه الؤJم، يكز 

ااالدينقال؛ ه البي أل نبجئمحبمغ، الداوي أوس بن كيم ض الأووت الحديث 
تشهأن لأجل ثلايا. كرزها النصحه،، الدين النصحه، الدين النصحه، 

اممه؟رمول يا لمن نما! هبايا0. الئي يقول ما بملئى حص والساثع المخاطب 
محلهئ أشياء حمسه وعامتهلم<ا المنلمن، ولأئمة ؤلزئؤله، ؤلكثابه، ، ٠٧٥١١قال! 

النصيحة!

وثعفليإ؛محبه له واشثد ثعال، ممه بالإخلاص يكون عغجل ممه والنميحه 
عَيتجل،محته إل للوصول طلبا باوامرْ فيقوم محه، العبد له يتعبد عغتثل اممه لأف 

سبماةهyداك•حومحامنه محارمه عن فبمهي ويعظتا 

وجوارحه،ولسانه بقلبه لربه ذاكزا دائ، ان الإئيكوف أن ممه! النمحيحة يمن 
حال،كل ش قيه ^ ٥١يدكن أن يسمملح اف والإثليكرم، حدود لا محإيه الملنا أما 

وحداشهعل ثدل آيه ثعال ممه ثيء كل ق لأف ينع؛ ما كل وق يشاء، ما كل وق 
والنهار،الليل ق ؤيفأكر والأرض، الثموائت، حلق ق فيف،كر وسلطانه، وعظمته 

وغيروالدواب والشجر والحبال والنجوم والممر التمس مى اممه آيامحت، ق ويفآكر 
قلبه.ق عغيثل فه ذكزا هذا فثحدث ذلك، 

محارمه،اسهكت، إذا عغ؛ل طه مغار طه، عينته ثكوو أن طه! النصيحة ومن 
قالنهإ أبدا، لنمه تممم لا كاو فإنه ذكيا، الض. كاذ كإ 

ممنانتقاما النامن أمد صار اطه محارم انته،كت< إدا ولكثه ه، لثفينتقم لا فيه، الثامن 



الوطمس قلام ض انماسق شمح 

 sيشتمأو اف يسب أحدا سمتع محلا لربه؛ الإسال فيغار ، عال الله حرمات ينتهالئ
الأمر؛لوئ أ>ْ رفع ولو حش عله وأنكن ذلك بن غار إلا باق أوبمثهزئ افَ 

عئوثل.ض النصيحة من هذا لأو 

كيدمطل لعباده، شرعه الذي عال اممه دين عن يذب أن ف: النصيحة ؤمن 
عنالنا-ل تمد قيود وكأه ١^ يعرصوذ ١^>^، الملحدين عل ويرد الكائدين، 
وبال،عمقجل، ف يقيد ال الإئلأل وحرية؛ قيود الدين أل والحقتقه حريامم، 

اشزلأف الثبaلان؛ حطوات وق لاإشهلان؛ تميد نبذا يتمد لم من اض، دين وق 
إماثيءت أي ق محم لها ثكوف أن بد لا ثل ابدا، أحد ص يئن فلا داع، جمامة 

وإثاقم.، ضق 

قال؛حيث ، الرنية ق الميم ابن ئول أحس وما 
يطانوالشالنفس برى وبلوا نه حلقوا الذي الري من هربوا 

-ثيمقوما ؤ عال؛ اش قال اممه، عبادة وهو له حلقوا الذي الوى بن هربوا 
كالص الذي الري، هذا بن هربوا لكنهم لالذاريات:آ'ه[، ه تدرن إلا نألإض لين 

والشيهلان.التمس رى إل الثحادة وكإل ا-قرية 
مكونالهوى عليه وممل اف الإئسرى ثزها— من باش ~دعود والتمر 

تالئاعئ قال وكإ العقل، زال الهوى؛ علث، ؤإذا لهواها، حاصتا 

القفاتل،كتاب ومسلم! (، ٣٥٦• ) رقم ه، ايك، صمة باب المناما، كتاب البخاري! أحرجه ( ١ ) 
(،٢٣٢٨)رنم حرماته، انتهاك عند لله وانتقامه أسهاله الباح، من واختياره للاثام مثاعدته باب 
رْءؤنؤلإا.عاتثة حديث، من 

٣(.٠ )ص!خ الناب الكاب - القيم ابن نونية )٢( 
(.١١١)ص! ديوانه ل واليت يهمان، بن اللام همد ابن ديك هو )٣( 



آ؟-بمبنياصي،هات

فض1ظ0ضث0ممران؟هدامة وثكئ ش ثكئ نكران: 

سكرسكران، فه إثه مقول: باق،، والعياذ الخمن يثزب شخصا يصف 
لهيرجى لا هذا أل وواصح نكران؟ يه من إفاقه منتي الدامة، وشكئ الهوى 
افاقه.

 :Jش>ررحش لل1يهلان، ولأ للغس لا مقمر فب شبي الإسال أف دالحاص
ثنفعه.ولا مزه التي المئوي من 

مقامهذا لأو افب؛ عتاد ق افب دين بائا يكوف أن عغئثل: ممب النصيحة ومي 
تعنهم ^^ ٥١مال كإ عيججل، اشِ إل الناس يدعون اف رل ذعاْ مهم كلهم، النمل 

مذئنهم ألْلنعوث ؤبمئمؤأ أثن آهمذؤأ أُب ربموتُ محت صقل ؤر بمن، لثن وؤ 
ُؤميئهمهومولهثعال• لالنحل؛آ"'م[، آلصلنلةه عثه حمت، من ؤمنهم أش هدى 
صراطهؤإياكم نهدينا أن ثعال اممه سأل اوسول، فيها بعث، التي الأمة من أي: 

المم•

عؤؤْل،اممه لكتايت، النصيحة الدين من أيما يعني: راولكتابه،ا محال ثم 
والنصيحةمحتل، من أنزل والدي ه^، محمد عل ثرل الذي اممه كتاب يثمل وهذا 
ملمحه.أن محبا به أح؛ردت، ما أل أى: أحارها، بتصديق الكتب، لهدم 

عهدمن بالتواتر مل الخمد~ ~ولأوه القرآل لأن دذلاهر؛ لالقرآن ؛النسة أما
الضن>ّانا"،ي.' م j عي أن:رك!٥ وأل سا ال;م؛ظ ه افن 

منهاصح ما لكن وبدلتا، ويرن زف محي فإثها السائقة التقتب، وأما الكبثر، عن 
حذيفةحدينا من (، ٤ ٠ ٤ رقم)٩ والعالم، القرآن ذهاب باب الفتن، كتاب ماجه; ابن أحرج،، )١( 

زهتن.



امس،مسد اسإرعتي«ذتلام ري1ض ش

الكتم_ااحكام مثتثدين نا ثثكئا حكمه، صحة واعتقاد حتره ثمديق نجب فإيه 
اثبمةإًرذمثنمبما•

محرماحرمحه من يدافع عنه، الإساذ يدافع أن افب: لكنامت، النصيحة ومن 
مثلائالرافضة زيادة، فيه أف أو يقصا، فيه أف رعم من أو معنويا، محريئا أو لفظثا، 

الوجودهدا من أكثر محمد عل ثزل الدي القرآل وأف ثقص، فيه القرآذ أف يدعوف 
الملمن.١■؟؛-^؛ بدلك يخالفوا اأسلمين، أيدي ب؛وا 

ثيء؛منه ثقص هد انه رعم ومن ثيء، منه ينقص لم اهمد— وف — والمران 
عغتثلهاف لالخجرات:ا*[، لم>قففلؤزه الذ'موإدا رنا محي إدا ؤ ثعال! قو؛ه كدب، ممد 

عئيتهل،اممه كدب، ممد منه؛ اختزل واحدا حريا ثقص هد اثه ادعى ومن بحفظه، هؤ 
•الودؤ هذه من اف إل ويرحع يتوب، أن هعليه 

العنيالسلمي؛ تمن معناه الإنسان ينثز أن اف! اكت\>آ< النصيحة ومن 
محلناجلس هإذا ثنير، ولا محرف فته يكون لا يحسث، لذلاهر٥، الوافي الصحخ 

لاوناس،عغجنتقها ، ٧٥١كتاب من بآية يائ أن اف لكتاب والنميحة مى فإو 
الفاتحة،مثل السلم؛ن؛ را7ن قراءما ثكثر التي الايات ببيإ ولا معناها، ويوصح 

فتحتاجوالمنثرد، والآموم للأمام ركعة؛ كل ق الصلاة أركان من ركن الفاتحه مإف 
النصيحةمن هدا فا0 لهم؛ وبنتها الناس يدي بتن هثزها ماذا معرهتها، إل الناس 

عيجثل.، ٧٥١لكتاي، 

حقيقه،القرآن -٠^٠١ ثكلم ثعال اف باق نومن أن اف- يكتاب المصبحة ومن 
العالولا العان، يوف اائروف1ا الكلام ليس والعنى، الحرف، عغتجل؛ كلامه واثه 





الرس،مسيد هدم ض اساسى شمح  ١٢

محنهاوالتي ئمررابمم ألموا نداوسهم، ل الدروس من انتهوا إذا الشال بعص 
اف.والعياذ ذلك، أتب أوU الزبالة أوي الزقات ق اسم، من الأجزاة 

حرجولا بؤ بأس لا ئدا فإل الهلتبؤ الُإاأرة الأرض عل الصحف وصع وأما 
إذاالناس مى كشوا يمع وهن و، إهانه ولا للمرآن، امتهاف فٍه لبمل هذا لأ'و فيه؛ 
امتهائايعد لا قهذا يديه، بين يمعه الثجوذ وأراد المصحف، س ؤيقرأ مل كاف 
أعلم.وافه ئه، تأس محلا للمصحم، إهانه ولا 

ممئنافه لزسول واشيحه >ازوثوِلؤ« الض فقال، الئالة: وأثا 
اة:أث

ضالخلق: نجع إل أرطه اطهَ;ئال وأف برالته، التام الإياف \لأثو• 
[،U'\:،LJ]|رثوثُه للناي0 ^3^^، تعال؛ اطه هاو وجنهم، إنسهم بل وعجمهم، 

لالفرئن؛ا[،ه ثذتجل غكنعج وك^ن عني،.، عل ٢^٠١ن آكك، ءؤبأرق وقالاثعال: 
كثيرة،هذا ل والايامتج [، ١ • ]الأساء:م\ ه ؤجةؤ ثعال! ويات، 

ئس•جذ من الخلمح، نجع إل الله رسول محمدا باق فتومن 
صادقمصدوق، صادق واثه -لمب0.( مديق ج^؛ اطه لرراسوو( الثصيحة ؤمن 

هكدب ولا كدب محإ الوحي، من بؤ أحتر فيا مصدوؤ بؤ، تحر فيا 

ثريعتهيتجاور لا وحسث، له، الأساع صدى ه: اطه لزمول النصيحة ومن 
هد؛هوإمام ه الؤ'«ووأ فإف العبادايتؤ، نجع 3، إماملث، فتجعله عنها، ينقص ولا 

وبينبينه وامطه كاذ من إلا سواه، يتبع أن لأحد تحل ولا متبوعها، وهو الأمة 
نجعأن *مج لا مححينيد عنيد، ليس ما السنة علم من عنده يكون بحيث الرسول، 





سدائرسلصكلام *ى اسالمق يياثى قؤح  ١٤

ه\لمثسوب{ أصحاب ثب كص كاذب، فهو ل ٧٠٣^ناصح اثه رعم ؤإن 
ثه؟وثمح \}ثسوذ نحب وأث وتبغضهم 

ضسٌوظنأيمقنىن'م
تبهد الحقيقة ي فانه الكذاب المقري الثاب بمبهم ه الرسول أصحاب كاف فإذا 

الشريعةحملة لأل في■الشردعة؛ قدح امحيمة ق هو بل له، ينصح ولم الثمول 
لأفبالشريعة؛ يوثق لم والمدح }نثع أهلا كانوا فإذا ;ْ.بمني، الصحابة هم إلينا 

اف،—تال عغيْل ض تب ظهظ الصحابة تسن، إف بل وقدح، ذم أهل ملتها 
والمدح.للدم أهل هم من دينه و-لحملي لبيه ؤنتاز أف جكمته ل وقيح العافيه~ 

ئهذاوثعنليمهم، وا-نيامهم أصحابه محبة للرسول الصيحة من إدا، 
الدين•ث>،

بمدىنن ثالإمام زالمراد إuم، جإ الأنمة انمن« »ؤلأئثة فاو: ; ١^١٠٤
الئال3لة.ق ؤإمامه الدين، ق إمامه مسثانت إل وينثسلم يأمره، ؤيوممز به 

يقودوفالدين الدين، أئمة هم قالعلعاء العلمإء، بيدي هي الدين• قالإمامة3، 
3(ثادق-ؤناق اممه قال اض، شريعة عل ويدإوث4م إليه، وتبمدومم اممه، لكتاُب، الناس 

ؤآجثقثاآمحب ئره ودأوأبم\ أرمحنين_ا ين ثنا هن، ُؤرتا الرحمن• هماد دعاء 
افهسألوا بل والإمارة، الثالهلة إمامه اف، سألوا ما هم ]الفرنان:؛ب[، ه قتنت\7حث<إماما 

الإمارة،يهللبون ولا الناس عل الئانمله يريدول لا الرحمن هماي لأف الدين؛ إمامه 
إلفإيالث، الإمارة، ئأل ررلأ ظ^,ءئئت تمرة بن الرحمن بمي• ه الثسولا هال، قد بل 

الزهد،كتاب والرمذى! (، ٤٨٣٣)رقم ثبلس، أن يوم س باب الأدب، كتاب أبوداود؛ أحرجه ( ١ ) 
خغقبمنن.هريرة أبٍر حديث من غرم،، حن وثال،! (، ٢٣٧٨)رنم حديث (، ٤٥)رقم باب 



١٥أمآ-بابياسيمت 

ثكنهمعأوها«راّ، أعث قسألة عم عن أوتيثها ؤإن ، l،Jjوكلتؤ مألأ عن أوتيثها 
تأتِ،دا -؛يؤذى أنمه يمم نئعقا ؤ عنها• اش قال التي الدين، إمامة يألوف 

ه.أتَ،دا تهدؤيى ^jLJ^ ت فمال ه ثيندثإ؛ؤننؤن صمؤا 

يلنيعل ان الإئتجرص أن ض والبلم، الدين ل المسلميرق لأئمة والنصح 
ثلميعل تحرص أمته، وبتن ه الرسول يتن الوابهله فامم العلم، مذ عندهم ما 

وسجلكتابة من الحمد وقب وقتنا j الوسائل ومحيكثزت وسيلة، لأكل منهم الثلم 
وجهعل ثقيه ولإكن العل،اء، مذ العلم ثلمي عل فليحرص دلك، وعثر وو 
قلظقاة مث،ا العالم تم j إذاَمغ اف الإنلأف اقرع، j-؟؛ عل لا الئأف 
شيخه.إليه ألقاه ما عم 

دءلتجد ثانف م، عدزك ؤ؟ تعال: فقال الأديح، هذا . ١؛^، القه أدب، ويد 
هالبذ لأل [،  ١٨-١ لالمامة:1 ءز»اُه,ه آثع مأثٌ لإدا أؤأ وافيائهأ خعهء ءكا أج؟إ0 

دءمحنك رلأ ثعال• اممه فقال فيقرأ، القرآف عليه ألقى إذا جبمريل يبادر كاف 
البراءة،بن جمل ينتهي حر مرا~ ~ولأ الناف محرك لا ت يحني ه ه ينجل إساك 

امأ0.دلك بعد ثم 

عيْئ!لرب كمد [، ١ —٩ ١ لالهيامت!م ثائهره ءث1ئا إل م نرءانهءأؤ^؟ أيع مأُنٌ ُؤؤدا 
الملقيينثهي حر نكث إذا اف الإئأن المنوع أن مع اه، ثنلن انم، يعني: لأيانه 

ةث\>؛ثه.ءث1ثا  ٤١۶ؤ عئهتثل: اممه ثاو لكن ابمل، بعص يني رثإ إلقائه من 

رنمه، تعال:قوله باب والذور، الأيمان كتاب اJخارىت احرحه )١( 
(،١٦٥٢)رنم منها، خثرا غثرها فرأى يمتنا حلف من تدب باب الأتان، كتاب ومسلم، (، ٦٦٢٢)

•ممرة بن الرحمن عيد حديث من 



ساضسظأثيظ ١٦

وماوولأتم عوراتم الإناذ يثثح لا أف النلم؛وات أيما^■؛ اشح محمى 
حطاء،آدم بتي وكل نجلترن، وقد يزلوف قد معحوم؛ن، عم لأم فيه؛ نحطترن 

الناسيكوف أن نجب فإل العلم يثلمى من ميإ ولا التوابوف، ا-قئاص وحم 
منانممع ان إنمن قهم عنها، ؤسهه قيحه، بما تجش التي الأ-ختياء مل حمل 

وعلالعنل، الخْلآ أوعل العلمي، ا-قلا عل الشء؛ بض عل سهوثه تلاميدْ؛ 
نشل.الإنساذ لأو ممرة، أحطاء 

ا-لثديثتق حاء فائه الزلأيتؤ، ثلمي عل حريصا يكوف لا أن المهم الشء لكن 
سعواولا السلس، يودوا لا قلبه؛ الإياذ يدحل ولم بلسانه آس من معسر اريا 

ملمولوهم هدا ، امه؛' بيبم، ولول اممه قصحه أحيه عوره ثتع من قإثه عورابمم، 
عامهقي1،داص؟

شخصئامسيئم ليسوا لثشيعوها العلماء رلأ'-؛، يلمثمهلون الذين إل 
لجملموثه،الذي علمهم إل يثون وممخصيا، للعلماء ميثون بل وحمي،، 

فيهم،الناس بج، لم إذا العلماء لأل جهتهم؛ س سلمى التي الشريعة إل ومتروف 
الغرض،هذا ثظر حنبم، عل إلا عورات كون لا قد الي عورابمم عل اطلعوا ؤإذا 
الترععل جمايه هذا ل ف؛كوف العلم، من عندهم وبا بالعلاء متهم ثقل فإيه 

ءدي١كلأ٠ؤكةم.الرسول سنة من نجملوثه الذي 

عورابمم،عن تداقع أن البلم أهل س المسيم؛ن لأئمة ثميحتلث، س لدللث، 
وا؛خث،العالم، نته بل فيئا نمعت، إذا ئكت، لا وأن امشنمث،، ما مرها وأن 

الأملميبرزة أي حديث من (،  ٠٤٨٨ ) رنم النية، ق باب الأدب، كتاب داود! أبو أحرجه ( ١ ) 
منه.تعال اض رنحى 





صإ٦سيظنسيدالرسيق ض؛لأم اسل|هتي )؛اش ش  ١٨

ثلتمسوأن عنهم، ندائ وأن ءلإئنا، أعراض حضي أن نجب أثول! وJهدا 
معهم،ثيحش وأن سألهم، وأف -بم، ثتمل أن هدا يمغ ولا لأحطائهم، العدو 

الميص.لأئمة ناصحتن قبصخئ ثكوف حش ننامشهم وأن 
الغال-،ق والأمراء الأمراء، وضأ الثالطة أئمه ا1لميرنت أئمة من التاق النؤغ 

ثلهلتهيفرض أن فتريد بالإثم، العزة ئاحده محي للطته لاثه مى حطا أكثئ 
اظأو الاراءُ وم الثلطة و اليذ أنمة من محالخالن، زالخظا، لحوب \ض 

افث.ثاءَ U إلا الم؛ من أكؤ فيهم 
وأناثس، نتن ثنترها لا وأذ مساوئهلم، عذ ث5ف1، أن ض لهم والنميحه 

بالكتابةأو نباثرهم، أن سهلح كنا إذا يالمادة استطعنا، ما الميط لط لميل 
لأنهالكتابه؛ لمتطح لا كنا إذا -يم يتصل يئن أوثالامال لمتطح، لا كنآ إذا 

فتتصلالمؤول، إل مل لم كثب، ولو لهم، الكتابه الإس1ن يستتلح لا أحيادا 
النصح.مذ مهدا وينبهه، بالموول يتصل بأحد 

عدوانهو بل شل، علمهم نخص عدوان فيه فليل ماؤئهم سز أما 
علالحقد مذ صدورها امتلأت إذا الأمه لأو حميعا؛ الأمة وعل عليهم ثخعي 

الخوف،ويود الموصى، محمل وحشد ونابيتبم، الولاة، عصت أمورها ولاة 
وحمتتتيه، لهم صار الصدور ل الأمور ولاة تيه بقثت قإذا الأس، ويزول، 

الئريحه.عنالم، لا التي ويفلمهم أوامرهم 
وأنمهالمء، وهم الدين أنمه النوعبزت ثثمل المسلمبث أنمه أف محالمهم 

البيانأئمة وأئمة البنان، أئمة قمل* ثشث، وإف الأمراء، وهم النلطان 
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ثريعهيئدول اثدين الأمراء وهم الثالهلان وأئمة للناس، يئون الذين العناء وهمم 
الئلطان.بقوة اف 

تجبوالثالطان القوة أئمة أو والتيان، البلم أئمة نراء المسلمس أئمة إدا، 
ونزعنهم الئذ1ع ل لهم، النصيحة بدل عل ثحرص وأن لناصنهم، أن علينا 

وسهم؛بجا لهم الخْلإ دبك بيان ل أحطووا إذا معهم ثكوف أن وعل معايبهم، 
اثهلما ثم■, نائشناه اذا ٠ محوم الأممَ هزا أف أآ نذt العالم هذا أف ثعتقد رثا لأيه 

وجهها،عم عل الأممح أوعن العالم عن الأشياء هذْ لنا يثل رب،ا أبما كدللئ، 
الثوءئشهبمر نحب باض— —والأناد الناس بعفن لأف الثانل؛ من الثمد لوء إما 

إليهموص، يقولوة، لم ما عليهم لمقل الثمي ء مكوف وبالأْراء، بالعل،اء 
ممامس بد ثلأ حهلآ اثه ثرى ما أمم عن أو عابم عن نمعنا فإذا يفعلوه، لم مجا 

٠بصيرة عل ثكون حر وثينه الأمر، وبيان مناثشته، الثميحة 
وقدماللم؛ن، لعامة اشح ت يعني اروعامتهم،ا فيقولI ا-لثدسثا آخر أما 

الأمراةطخ فإذا العامه، ذلخت، طحوا إذا الأئمة لأف العامة؛ ثل الأئمة 
أتمهأف وشiJلم هئم، بدأ لدللث، العامة؛ صلحت، العلعاء صاح ؤإذا العامة، صلحت، 
هوأط،من به ولكنئاد العظمى، الإمامه ظإ الذين الأئمه نئم يراد لا المسلمتن 

وصلح،نوصح إذا الملمين، أئمة ص يعتز فإثه مدرمة ل ولو إمره له من يس 
يده.تحنؤ من صلح 

إلترثيهم وأن لثؤ، لثفتحلم، ما لهم تحب بان الملمتن لعامة والثميحة 
تحننهموأن تسوم، إذا به تذكرهم وأن عنه، صلوا إذا الخن إل مدثبمم وأن اُلثم، 



الر،طم aUurئلأم  jtاسر|ءتي ري1ض فلح 

»امحْنوقاو: ان1م«راا، »اأنإإاأض قاَل: ه الئسوَل ِلأئ الإخوة؛ زلأ خيك 
وثراخمهمثوادهم ل الومنى لامثل وقال! ،  ٠٠لنصاثنضه يشد 'كالئان للمؤمن 

الحسديالثهرائر حمله ثداعى عضو؛ منه انكى إذاالخندالواحد، 'كمثل وثعاطفهم 
الأللمهدا فان أعفائلئؤ، من ثيء أطرف ق بألم أحسث إذا ئاث ، ا؛ والحمى 

أحداشككى إذا هكذا، للمسلمين ثكوف أن ينبغى كدللق، التين، حمح عل يسرى 
إتالث،أذ،.يرجع الأمر اتما حمس 

محتهإذا vLij'yوبينه؛ بيثك برا ان الإئتمحاطبة هى النصي*حه أف وليعام 
الناسأمام يكثمت، إذا لكن ناصح، اثلث، وعلم مسه، ق أيريث، وبينه بيتك برا 

الانتقامتريد إتما ايلئ، يظى وقد اشبميحه، يقبل قلا بالإئم العزة واحد0 هد قإثه عليه؛ 
وبينهبينلث، النصيحة كائن، إذا لكن يقبل، قلا الثاس بين منزلته وحط وثوبيحه منه 

نحتهلعا حميعا يوممنا أن السوول وافه دللثؤ، وقبل وقيمه، عنده كبثر ميزان صاولها 
ويرصاْ.

وسالم:٢(، ٤ ٤ رنم)٢ سفه، ولا اللم الملم يظلم لا باب الظال؛، كتاب الخاوي: أحرجه )١( 
^۶٥٥^١.عمر ابن حدين، من (، ٢٥٨رنم)٠ الظلم، تحريم باب والاداب، والصالة البر محاب 

عريرةأي حدبن، من (، ٢٥٦٤رقم)الملم، ظلم تحريم باب والملة، الر كتاب مسلم: وأحرجه 
خ؛ئؤءنئ.

كتابوملم: (، ٤٨١رنم)المجد، ل الأصابع تنسلخ، باب الصلاة، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
الأشعري)?هفنأ.موسى أب حديئإ من ٢(،  ٥٨٥رقم)الومت،ن، تراحم باب والصالة، الر 

الركتاب وسلم: ٦(، ٠ ١ رقم)١ والهائم، الاس رحمة باب الأدب، كتاب الخاري: أحرجه )٣( 
لآ.بممح.بشير بن المان حديئ، من ٢(،  ٥٨٦رنم)الؤمين، تراحم باب والمحلة، 
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هاش رسول بايعت هال1 تيهعثئ، اممه عيد بن جرير ض ف• ~ ١  ٨٢
عله.مممؤ ٠. منلمر لئل والنصح الرثاة، وإيتاء الصلاة، إمام عل 

حمأحدثم يؤمن لا  ٠٠هاوت ه، اي عن أنى عى الئالئ،ت - ١  ٨٣

القي

اليثررربايعت ت قال ينحهبمنه انحل افه ج بن جرير ص ){ئأهم المؤلما مال 
حقأثتاء: ثلاثه هد؛ منلم<<؛ لئل والنصح الرثاة، وإيتاء الصلاة، إمام عل و. 

٢١٥١٠١قوثه; فهؤ قب؛ اأحص الحيى أما وحىمشرك، للاذميمحص، وحى فه، محص 
الصلأة«.

الطالود_ا،الوجه عل مستقيمه الإئان -ها ياق أف الصلاهء!  ٢١٥١١٠ومعم 
دلكؤيتئإ وشروطها، وواجباتها يأركانها، ويقوم أوماتها، ق عليها فثحاففل 

منهذا فإل ا-يإعة، نع الساجد ق الصلاة إقامة للئجال باشتة هدا ؤين 
١^١؛بعض هوعند بل فهوآثم، عدر يلأ الخإعة عن عنلث ومن الصلاة، إقامة 

ثصلائها-إثاءة؛ غر هع -يزر بدون صل إدا ؤكة١سق- يتمة ابن الإسلام -كشيخ 

لم؛وم(، ٥٧)رقم الصيحت*، ؛رالدين هأ اض، قول باب الإيممان، كتاب البمخاري• أحرجه ، ١١
(.٥٦)رنم الصيحة، الدين أن يان باب الإي،ان، كتاب 

(، ١٣)رنم ه، لفنحب ما لأحيه بمب أن الإي،ان من باب الإي،ان، كتاب البخاري• أحرجه ، ٢١
هلفبمب ما اللم لأحيه بمب أن الإبجان حمال، من أن عل الد'ل؛ل باب الإيكان، كتاب ومسلم• 

ْنالخثر،رفم)ه؛(.
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وهداالإثم، مع لصح أ"آا نوعل اِبممهور ولكن منه، محل لا علتي، مردودْ باطله 
آثم،ولكنه صحيحة لملأته عدو؛ بلا الخإعة صلاة ثرك فني لصجح، اض 

اثديومن ُ لآمة\نئقُ أخمد الإمام مدم، من المشهور وهو الثا•جح هوالموو وهدا 
الخإعة.صلاة بوحونم، عالوا من جهور علمته 

بإوتأمله القف حفور هو وافشؤغ فيها، الخثؤغ الصلاة! إقامة ومن 
روح،بلا كالحد حثؤع بلا الملام لأل مهم؛ أمر وهو يفعله، ومحا المصل يقوله 
فإذائقط، بدنيه حركايت، يصل فإنك واد كل ق يدور وقلبك صليث إذا فاث 

إليهووممزُس، بكلامه، ثناحيه عغتثل، الله يدي بتن كائك ثثعر حاصزا 3ل1لثح كاف 
وروحها.الصلاة هولت، فهدا ودعائه، ؛لم.كره 

حقو؛و؛ حامعة وهده لمستحهها، 1عهلاءها يعنى! الأهلمأه رروإيثاء قوله! وأما 
منوجعلها الزكاة عباده عل فرض اممه فلاق ممه حما كونبما أما العباد، وص اللب 

وغيرالمحناحى، حوائج محقاء من فيها فلمإ للادمي حما كوما وأما الإسلام، أركان 
الزكاة.أهل معرفة ل اللمومة المصالح من ذلك 

أي!لاواد_،، الحديثح مى الشاهد ض فهدا منلم<< لئل راوالنصح قوله! وأما 
أنثى.أو ذكر كبر، أو صغي بعيد! أو قرب—، ملم! لكل ينصح أل 

يزمنلا رر ^^^٥! أنى حدين، ز ذكزه ما هي ملم لكل النصح وكيفيه 
لإحوانكؤنحئ أن النصيحة هل هده ٠ لنمس.ه،،ر محثؤ ما لأحيه محس، حص أحدكم 

٢(.٠ ٩ / للبهوو)١ الإرادات متهى شرح ٢(، ٦ ٥ إ/ والإنصاف) (، U--\ /rالض)انظر: )١( 
(،١٣)رثم لقسه، محب، ما لأحيه بمب أن الإبجان من باب الإمحان، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢، 

ثبرما السلم لأخيه محب أن الإيإن خصال من أن عل الدليل باب الإيإن، كتاب ومسلم! 
دمح.بمن.أنس حديث من (، ٤ ٥ ) رقم الخثر، من لفه 
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نتتَِكن^واش الأمريايروب و باب " ٢٣ز
ؤ؛جٍَهقخجآبم

■متينهون ^ ٠٤١,دلأمحة آ-لإمح إئ ؛-عوف ه نتآهأ ُؤدلةؤا لعال؛ اف مال 
مجغأمت و ثنال؛ وماو [، ١ • صران:٤ زآل 4 آلثثلحوث ئثر وأوكش ١لسلإ 
ساوتوهاو ١[، ١ ]lJ النهقره م وكتهومحكت إثننوو< هبن 

نآلنزينون4 مال: [،وةاJ ١٩٩ه]الأءراف:عيرصمى ومس ءؤخذألص 
لاكوة:اب[،أو1مِيم عي وينهزن ألثئّمإتي يأ»صو)َى بمي أؤابآء بمئغأ وألمؤيثت 

آشدعيني دادءد ناي عك شن>إمحل ئ =طوثإ 'ق 4ClA سالت وماو 
نمنكمعن ثثتاهزك لأ •=كاؤأ بمثدوث عصوأ يثا ديلك مربر 

؛;AU-؟U[.jjU>l]ماحكاواتت،وا1وركا4 لثى معلوه 

الثني
التكر،،عن والثهي بايروف الأم ل ررباب سال~• النه ~رحمه الموثق قال 
الظاهرة،والفعال؛ة، القولك، المادات مى ^^٥ الثممغ عزقه ما كل فالمعروف 
والفسوق،الكفر، مى العاصي؛ أ)واع من ومنعه الشنغ انكره ما كل والمنكئ: والباطة، 

دللث،.وغر والنميمة، والغيبة، والكذب، والعصيان، 

منبث مام إذا كفاية، وفرص واجب امحكر، عن والم، بالمموف والأمر 
مال٧ لمتى، المحمح عل وجب يكفى؛ من به يقم لم ؤإذا المقصود، حصل يكفي 

محصثتءننيآمح4اشًُنال: 



لألودلك المنكر؛ عن والنهي بالمعروف، بالأم ش ثم الخثر، إل يالدعوة ندأ 
ييالخثر إل والدعوْ المنكر، عن والنهي الأم قبل الخم إل الدعوة 

الصيام،ؤإل الحج، ؤإل الزكاة، ؤإل الصلاة، إل يدعنهم بأف للناس، الخم بياف 
الأمردور ياق هدا بعد م ذلك، أمنة وما الأرحام، صلة ؤإل الوالدين، بئ ؤإل 

علأو النموم، نبيل عل إثا صل، ؤيقوو: تأثر المنكر، عن والنهي بالمعرونح 
صل.له؛ فيقول بالصلاة متهاون برحل يمك بأن الخصوصي، نبيل 

ررسءفيهأقلأْؤقلأأ الر<اسول فيه قال الدي التفر ويي ثالثة• ِحلة وهناك 
النهي،قوى مرحلة هده لأف عنه؛ قلينه يقل ولم بيي"ْ'ُ هليثمْ منكرا منكم رأى 

المنكرض النهي صئرحله اللمائ قبةده«ُا؛ لمبمئ قإن ملثانه، بمغئ ررقإننم 
وبغضهبكراهته بقلبه، ينكئ فانه يتكلم أف ينتطع لا اف الإئكاف فإذا اكانية، 

المنكر.بجدا 

رو•'إل محاج المم عن والتحى بالمعروف والأم 
عامثكن لم فان وادكر، بالمعروف عام اف الإنأن:كوف الأئُل: الأم 

متكروهو معروقا يفث بأم يام قد لأنه به؛ يامر أن نجوز لا فإنه بالعروق، 
ورسوله،اممه فزعه الدي العروق، من هدا أن عام يكوف أن بد فلا يدرى، ولا 
بدلك؛عام ثكل لم فإذ ثنكث، هدا باق عام أي: بالتكر، عام يكوف أن د ولا 
ينهىأو بسمه، المعروف فيرك معروف ئو ثيء عى ينهى قد لأيه عنه؛ ينه فلا 
يكولأن بد فلا لهم، الله أباح ئ بمنعهم افب، عباد عل فيضيق ٌباح وض لمي؛ عذ 
حديثمن ٤(، رقم)٩ الإي،ان، من المذكر عن الهي كون بيان باب الإيإن، كتاب ملم: أحرجه )١( 

الخيرينمح.بمتن.أىمعيد 



الوسيقسيد تلام ض اسر|،م ر^ض شمح  ٢٦

أمووعى الغيورين، إخواننا من ممر يسرع وقد منكر، هذا بأف عال، 
افه.عباد عل مصموف منتكنا يظنوما مباحة 

ثيءعذ ثنه وألا معروف، اثه ثدري وأث إلا ء بقى تامز ألا فالواجب، 
م.ه ندرى أنث، وه 

للمكر،فاعل أو للُروف، تارك الرجو هدا ان ثعالإ أن القاف: الأم 
َقماآثؤأ ؛ ۶١٠آئ؛بم ُاؤكلإا مول؛ ال؛هثعال قاف أوبالظن، بالتهمة الناس ثاخذ ولا 

يمللا شخصا رأيت، فادا ;لأئإهلسمات:أا[، ١؛ هتوس أى نذآكلن 
قبمل قد بل آخر؛ مجد ق يصل لا اثه ذللث، من يلزم فلا المجد، ل معلثؤ 

اثهيعلم حش علميه ينكر أن أجل من فلا معذورا، يكون وقل آخر، مجد 

المجد،ق نفقدك نحن ملأن، يا وتقول: وناله، تذهث، أن باس لا نعم، 
تحوز؛لا ^١ المجالس، ي فيه ح أن دلك، س أوأشد نكز أذ أئا علكؤ، بآل لا 

•معذورا يكون أو آخر، مجد ق يمل أيه ربإ ثدري؛ لا لأيلئ، 

قثبث، فانه يامز، أن قبل أولا يستفهلم ءفييأئ"ةلأئيم ايي كاف ولهدا 
يصلولم فجلس نجلنا، والني. الحمعة يوم لحل رجلا أف لم مصحيح 

زمحمح«اا'،محل ررقآ قال: لا، راأطخ،؟« : الئئ فقال انجد، تحيه 
دحرإذا الإنسال لأف السجد؛ دحل إذا الصلأ0 وهو لاإمعروذج يرك جالونه فإل 

أمراترك فمد جلس رجل فهدا كاف، وقتا أي ق ركعتم يصل أف مأمور المسجد 
لم*وم(، ٠٩٣ ) رقم نحطب، وهو رجلا الإمام رأى إذا باب الحمعة، كتاب البخارىت أخرجه ( ١ ) 

جابرحديث من (، ٨٧٥)رقم نحطب، والإمام اكحية ياب الحمعة، كتاب 





ا1رس،تيسد قلأم ض اساسق لئام قمح  ٢٨

االز؛وييامروف الدين من الجة أهل من رجلا أن -قدمحا- ويدكن 
عندالثم بن الماء بتخرج إبله عل ض شخص عل -من المني عن و_تةو0° 

اشم ينثدور، يعني؛ الإبل، تجدوا أن المحال هؤلاء عادة من وكاف الغرُت،، أذان 
ومعهالرجل هدا فجاء الشعر، لنشيد ثطزد_، الإبل لأل الإبل؛ نحم، أن أجل من 

عليهوصايث، العمل مى متعبا كاف الدي الحامل عل قيح بكلام وتكلم غره، 
المجدإل وذهن، الرجل ~ذثزذ معه كانت، متينة محلويلة بعصا الرجل فقرب نفثه 

^٥١؛^الوهامحتج عبد ين محمد الشيخ أحفاد من العلإء مى عالم بالشيخ" والممى 
بالعصا.صربني الرجل ؤإل وكدا، كدا هعلّتا إن ت وهال 

الشمس،غرونم، هبل المكان إل ينضمه الشخ ذهن، الثان اليوم مذ كاف فالثا 
أنيريد كاثه فوقف الغرب أدف ثم الم، حول حثبة عل مئلخه ووصع وتوصا 

العملj( الخير ثهللب أنث، خرا، افه جزاك أحي يا يلاق، يا ذم' فقال المشلح، ياحد 
الغرين،وتحل ندمت، أثلث، لو للمغرم،، أدف الأذ لكن خر، عل وأنث، هدا، 

علمث خرا، اش جزاك له؛ فقال منا، لينا كلاما له وقال ئيء، فايالث، ما وترحع 
حشثقي ملكت، وما أغصنني، سيئا كلاما ل وهال يقهرن، هام جلم، رجل أمس 

كلاممعه تكلم؛ ثم عاقل، أنت، صرمؤ، إل نجتاج لا الأمر قال• بالعتنا، صريته 
ورصا.بانقياد يمل ذهن، يم الإبل نيا يضرب التي الحصا فأسند لين، 

ؤإنونحن باوفق، عامله والثان بانمف، عامله الأول لأف هدا وكان 

الر٥؛،عل بملي الاه ررإن يقول• ه، الرس-ول كلام فلدينا القفيه هلم•؛ تحمل لم 
ومازائه، إلا ثيء ق ١^٥^، كان ررما .ت ويقول، '، الئتم،<ار عل لاصلي ما 

.^^٤٠عائشة حديث من (، ٢٥ ٩٣)رقم الرفق، خضل باب والصلة، الر كتاب ملم؛ أحرجه ( ١ ) 



؟آا-واسمالآمباممرددصمحاس

رقيما.وميه أمر0 يكوف أن عل تحرص أن الأمر فعل ٠، ناتهءار إلا ثيء مذ 
-لوالمكئ هذا كان فإن مة، ٣ ص U إل الكث يزول أًلأ الثالث:  ٧١

اشتدصلمحرى درءا عنه، ثنهى أن تحور لا فانه منة، هو\ءظإ ما إل زال عنه~ منا 
الأحرى؛مذ أكر إحداهما وكانت يتان مقعندثا تعارض إذا لأنه مغر-ر.إ؛ 

بالصغرى.الكمدى قي فإثنا 
منوتقيمه ثنهاْ أن فأرديثج أمامك الدحال يثرب رحلا لوأل دلك: مثال 

أفومعلوم التكارى، مع ثبالس هب لن. فعلش لو ايك تعرف ولكنك المجلس، 
أحن؛هل بالتي نحالخه بل ثنهاْ؛ لا فهنا الدخان، شريت، من أعفلم الخمر ثرن، 

وأءفللم١أنكز هو ما إل ١لأمث يؤول لئلا 
التتارمذ الشام ق بقوم مر عليه" افه ~رحمة ت؛ميه ابذ الإسلام شح أن ؤيدكر 

ينههم،ولم الإسلام شخ  ٢٠٦٢فمن له، صاحب معه وكاف الخمن، يثربول ووحده%؛ 
المسالمذأعراص :هتكوف لدهتوا بناهم لو قال؛ ينههم؟ لم لمادا له فئال 

هوأكثما يفعلوا أن نحافه فركهم الخمن، ئرحم من أعفلم وهدا أمواله%ا، ويتهبول 
فقههمن أيه شلثج لا وهدا وأءغلأإ، 

والناميالأمر يكوف أن يثرط هل ةفةهمئ!0ث الحالياء احتلمج الراح: الشرط 
أمزإذا وائه يشرط، لا اثه والصحيح لا؟ أو عنه ثهمر ل،ا تاركا به، أمر ل،إ فاعلا 

ذتهفإف المنكر— يتجقج ولا المعروف يفعل لا ~ولوكاف منكر عذ أوش بمعروف، 
الممعن والنهى بالمعروف الأمر ترك إذا لأيه وتنهى؛ يأمر أن بجب لكن علميه، 

فكمحبمها■عائشة حدين، من (، ٢٥٩٤رقم)الرفق، فضل باب والصلة، الر ل ملم أحرجه )١( 
الوسنرمآ/ما(.)أ(أءلأم 



ادرسلءنسيد ؟لأم ض اساسق ياض قيح 

عليهنجب فاثه لدا ينبه؛ إل ذتا لأصاف المحفلوز، يرك ولا الماموز يفعل لا لكونه 
المعروى.ويترك المكر يفعل لكو ؤإن المكر عن وينهى بالمعروف يام أن 

ءبثي الناس يامر لا اف الإئأن الفطرية القئيعة بمفثصى العالم-، ق ولكي 
أنالواجب لكن يفعله، ثيء عذ الماس ينهى ولا وتحجل، بلبمي، بمش، لا 

لكفؤإن الشرغ عئه يى ما بجي وأن يفعله، لا لكل ؤإن امغ به أمر بمما بأم 
متلازمن.غيث وهما الأحر، عن منثصل واجب منهم واحد كل لأل يتجنه؛ لا 

إصلاح؛دللث، يقعد أن الكر عن والنامي بالمعروف للأمر نجغي إنه ثم 
فإنهلنمسه، أوالانتصار العاصي، س الانتقام يقصد أن لا اف، شئ ؤإقامه الخلق 

يريدكالطسِت، يكون بل ميه؛ ولا أمره ل الثركه اممه ينزل لم الئه هذة نوى إذا 
وثانتا!اممب، شئ إنامه أولا؛ ونهيه بامرْ فينوي عنهم، البلاء ودخ الماص محالحه 

الهداةمذ محعلنا أن اممه سال( وصالخا، مملحا يكوف حش اممه، عباد إصلاح 
كريم•جواد إنه المصيمحتذ المالحيذ الهتديذ 

آلثثدمرىه،ؤثأؤكق، -ميْزن الله يقول الأية خام ول، 
فارالذي هو والملح الكر، عن وثنهى تامر؛العروق-، التي الأمة تللئح إليهم المثار 

مرهوبه.من ونجا ؛مهللوبه 

الحلمأهل عند يفيد لحمله ١ وهد؛ اثثملحو)ىه ^ Jbُؤوأوتيلئ، ت فال، وهنا 
بالمعروف؛يامروف الدين لهولا؛ يكون إما الفلاح أف أي الحصن، العربية باللغة 

الخثر•إل ويدعول الكر، عن وينهوف 
؛l»b^ما بمد مى وأ->تلنوأ مزفوأ ك^٤٧ ولاكومأ ؤ عهجل؛عدهات امم4 ال ءم 

عنوالهي بالمعروفج الأمر ذكر بعد التفرؤ، عن والمهنر [، ١ • ءمران;ه ]آل 



٢١^آآ-بابشالآمب1صدرامضاممءر 

أنودبك للتفزق، سب اثئكر عن والهي بالمعروف الأم ترك أن عل يدل المنكر 
يعملوهدا طاعه، يعمل فهدا نفثقوا، محتلفه متعدده مشارب لهم كانت إذا الناس 

لكلؤيكون الأمة، فتتفثيى دللئ،، أمب وما مل، وهدا يكز، وهدا معميه، 
ه.مرقوأ ةؤ؛ن ولامزأ ؤ قاوت وبهيا مشرب؛ طاثفة 

أ>لم،الأثه فالوأو ١^، ض والهءث بالهموف، الأم إلا الأثه نجمإ لا إذا، 
 SالمعروذJ و-قملأبدا، ما والسنة، الكتاب إل ونحاكث ايكر، عن ومش

وؤخنث\ ؤأل;بم ثعال؛ اغ ءال، كا أمن، كل من أشد أمن لهم ولكاو الأمن، لهم 
المحرىالدول، ]الأنعام:آم[، تهتدوذه وهم أذم ثتز أوكك، يقلن إيمتهم قبثوا 

منكشرا ولكن الأمن، لحفظ جبارة كبثرة جهودا محرم كلمها ~الآل~ والصغرى 
ءامنوأُؤاثتي ااكلمت؛ن! هاص ل موجود الخام الأمن الأية، هدم عن غفلوا المسالمين 

بظلم،إياثه يلبس ولم الشمس،، ل الإيإن تحص إذا فلزه، إبمثه> قبثوأ ئد 
الأس.له محمل فحقي 

كافاياركة الأمة هدْ صدر ق الأزمان! ق بعيدا للأفهام قريبا مثلا وأصرب 
اممه،إلا مجاف لا وحده، النوق ق ؤيمثي المجي.، ق وحده ينام فيها مؤول أكن 
حارمنعنله0 لسرإ علها، وينام المجد ق الحصباء يكوم رموه^اءنه الخهلا'أتج بن عمر 

سهولأفياسلأوالإطلالخاكل
آمنين.اّز فكان ١^^،، ذبك ق كاو م بمل لم أي: م، تيس الدي 

بتيأماء ل وصار أمية، بني عهد وجاء ين الراشي. الخلفاء ءهل٠ ذهن، ثم 
الفتن،وحصلت، الاضطراب، فحصل الراشديى، الخلفاء سبيل عى حاذ من أميه 

الشن.وحمل الخوارج، وقامتا 



سدض؛لأم اسايض رداس قؤح  ٣٢

الناسوأصبح الأمن، فاستب العزيز عبد بن عمر عهد جاء ثم 
لهيمد لم حكمته من عغتثل اف ولكن آمنول، وهم ومحيئوذ ويدهبوذ افروق ي

وأنهرا.تن حلاقته فكانت، لخلافة، اي 

بقوةولا الئلاح، بقوة ولا الخنود، بكثرة ليس الأمن كل الأمل أن مالهم، 
إؤحوأرو ءانزأ ؤأث;بم< فقط الأمرين هدين فا الأمن ولكن وارانة، الملاحظة 

لالأنعام:آآ\،[.نهتدئآه ألآت0وئم ثم اوكك فلز إيمنلهر 
نآلمحقنألثؤ؛ين ؤ تنال: اف هول، الآاُت، ساق ق س المزلف ذم ثم 

ألصاؤهويمنوى ١^!؛^ عي ألمثون، إمثو>ك بمتيأ أزناء ' ٣١
أش'مةصثه^١٣١٤

ينصزهاكاق، يتول، واحد كل بعض، أولياء بعضهم والومتامت، المومنوف [، ٧١]اكوين:
بمئعأوآلثواش0 نألثومتون ءؤ قال: حيث، الومشن ق الأية هد؛ إل وانظر ويساعده، 

[،lUlijyJl]ه بعضن بعهنهرتن ؤألمنتؤشت، ألمثفقول ؤ قال: ول ه بمهم أؤياء 

عنوينهوف بالمعروف يامروف أخه، وة م المومى بل لعض؛ أولياء ولينوا 
م.

ليت،المنكر عن والنهي بالمعروفح الأمر وءلفه أن عل دليل الأيؤ *ب؛ ول، 
المنكر،عن وينهار٠ بالعروق، يامرل أن عليهى النساء حش بل بالرجال، حاصه 
حقولق لكن الرحال، أسوان( وؤ، الرجال مجامع 3، ليس النساء، حقول ؤ، ولكل 
إذادللئ،، أسه وما الدراسة، أيام وؤ، العرس، أيام ل التاة؛ ومجتمعات النساء 

بالحرون،الأمر لأل تامريه؛ واجس، ق تفريطا رأيت، ؤإذا عنه، ثتهى منكزا المرأة رأُتإ 

آلثأكعي وبلهون ألمثوي، ومزمنة مؤمن كل علط المم عن والهي، 



٣٣'آآ-واو،نيالآ4رباىمردراسضاس 

أثأإفأزكاى نثظيثوى الزؤ؛ وتومث ألصأرة ويمثوى 
•ومغفرته برحمته ؤإياكم يعئظ أن اممه أو ن[، ٧١]1^: ه حك_ثث عبير اثه 

يكهأءك ضج ئ ًًفمروأ ؤحتج'أئن ؤ الأيه! هده يكز 
اللعنلالأندة:خي[، ه متدوت وحقازأ عصوأ يثا ذهن مربر آبن وعيتق داو>د 
منكبثرة ئعل مذ إلا يتحمه ولا باق، والعتاد اممه رحمة عذ والإبعاد الطرد هو 

الذنومسا.كبائر 

لقبثي؛ ذإسرائ؛ز إبرامم، بن إمحاى بن يعقوب بنو هم إّرائل وبنو 
إماعتل،• i^bإماهمل ولدازث لة إبراهيم إبراهيم، بن إمحاى بن ليعقوب 

الأمرهدا برفع حميعا عاليهإ افه مى م بذبحه، افه أمنه الذي وهو الأكر الولد هو 
لإبراهيمالئاف الولد فهو إسحاق وأما عفليم، بذبح عكتجل افه وقدام وسخه، 

ثنهم فبنوإمرائيز هههأ هاجر مريته ين إماعثلّفهو وأما زوجته، ين وهو 
المعتدوفمنهم وكاف الكثيرة، الرمحل إليهم اممه وأرمل إسحاى، بن يعقونمخ نل 

باممه.والعياذ حق، بغجر الأنبياء يقتاول الدين 

ينهىولا المزكز يرى؛عضهم ل فعلوه، منكر عذ ساهزو لا أيما وكايوا 
الكريم،القرآن ل معلمومه مشهورة البحر حاصره كانت، التي القرية وقصه عنه، 
يومق فكاو بن،، اليوم البحر ق الصيد علهم النه حزم اليهود مذ قوم وهم 

ثانيهم،لا يسبتوف لا ويوم كثرما، من الماء وجه عل نزعا الحيتان تأق بت، ال
فقالوا!الصيد، إل حا نتوصل حيله نتخد أن بد لا فقالوا! الأمد، عليهلم ههلمال 
كاففإذا الياك، نزكتها بت، اليوم الحيتاو حاءي، فإذا البحر، ق ئأاكا نضع 

المنكر،هذا عذ وينهول يحفلول قوم متهم فكال ذلك،، ففعلوا أحذثاها، الأحد يوم 
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ه■غنبثن فين؛ ؤ'ؤمأ وقال• عَؤتجل الله ُعابهم فاعلوف، وقوم ماكتول، وقوم 
[lo:o،,،Jl ،] أذلة.خاسئي قردة انفلتوا بنوآدم قردة، باق— —والعباد فكانوا

عليهمافه أوجن، بإ يقوموا ولم يعقلوا لم قوما فيهم أف هذا من والشاهد 
أؤةلمنك ؤ قال؛ ؤلهذا اللعنة، ثذْ ق دخلوا ص فكائوا المنكر، ص النهي مس 

عثوأيثا دلمكه مربر آبن وعيني داوُد لستاي عك إستآيل بثِتح ثن ًكهمدأ 
مريمابن وعسى بكثتر، موسى عذ متأحر وداود I[UA ،]_؛:؟١٠ بمثدوث وحكازأ 
دللئ،اض حش وقد فعلوه، مكر عن لا؛بماهوف الدين لنثا الئثان فهذان كدللث،، 

ياممب.والعباد اللعونارا، من المنكر عن يتناهى لا من فصار دلك،، عنهإ

للعنمست، تركة أن وعل النكر، عن انهي وحونم، عل دلل ذللئ، وو 
والaلردعنرحمةاله.

وكرهثآئ ومن هثوين قد من ثن آلص رش ؤ مال؛ وقاو 
ونهنآ تنال: ذقإو لالخجر:1بم[، يلماون4 ثأنج ؤ تنال: زقاو [، ٢٩]^;

همقوث■ كاموأ يما ؛سن بمل-ابا طنوأ ومتك وأ-1نُا آيثوو عير يموتنك 
معلومه.ممره الباب، ل والآيامت، [ ١ ]الأءراذ،:ْا" 

المحح
ظ'من من آدص وش ؤ الآياُتفت من مائه ةأون'\ثم'نى\ \ؤقوث هاو 

الخلي،خلى الذي الرب مى ■مأجأ.، افه مى الحي لالتكهف:ه'ا؛1،  ٠٤قد وش 
قبوله،علينا فيجب منه الحق ثاء، ما عياله عل يوجب أن ق الحق له والذي 
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ولأنته،ثه فهدا ]الأممة:لإآ■[، ين إuى أنزو تآ ج ألثّثود ٠؛•؛( ولأمته، له 
»ئئواعني«رُه:لقوله 

ماأظهر بمي؛ [، ٩٤]ابجرن يؤمره يما ئأصخ ءؤ ت لرسوله ■هغجل اممه يقول فهنا 
أنعليها بحب، الأمة كل ولأمته، له وهذا لائم، لومه اممه ي احدك ولا وبينه، ثومربه 
الناس؛عنه تنهى عنه؛ افه نش بإ ثميغ وأن الناس، يه تأمر به؛ اممه أمنها با صيغ 

مسكبنجع هنمهف ؤ افهثعالت محال إي،ايبممكنا لعدم نحرف لا ياقمنأذاهم،لجي* 
آيسك ثيع لعلك ؤ لالكهف؛ا"[، ه أسما آثحديث لهثيا يؤينإ لتِ إن عق 

تيمي بلن،، يؤمنوا لم إذا نمثلثف مهللث، لعللئ، ت لجي ]اكعراء:م[، ذؤبجإ 
وفعلالك، العاقبه فإن أدى، س متهم نحصل فيعا عنهم أعرض بل حم؛ يبال لا 

وظفن.صر ءثيالألأْؤئم، للرسول العاقبة صارت 

جعلغئد مسه، عل تحشى محتما، مهاجنا مكه من نحرج ياكلآْإئيم فانه 
ولكنمائة، واحد كل عن الإبل، من ماثتن بكر أبي( وبماحبه به ش لمن محريس 

مكهفاثنا ٤^٥١^^٥^^^ النبي د قليلغ سنوات مخي وبعد أنجاهما، ثمال اممه 
الكعبة،باب عل وقفن حض قريش، من الملأ عل المته له كانت ٠^٥^١، ظافزا 

حرا،قالوات أذله، تحته كلهم بكم؟٠١ محاعل ال ثرون ما ئريثن، معثر ُريا يقول• 
من(، ٣٤٦١)رمم إسرائيل، بني عن ذكر ما باب الأنيياء، أحاديث، كتاب البخاري; أحرحه ر١( 

لآئ^بممحا.العاصي عمروبن بن اه عبد حدث 
الكبرىالطعان ق معد وابن )؛/٨٧(، هشام ابن مبرة ل كإ إسحاق ابن أحرحه )٢١( 



٢٧^-ب1بمالأمباسريدُسمحام 

ثثريبلا لاحنيه: يوثق قال كإ لكم أقوو راهال قاوت كريم. أخ وابى كريم أخ 
فمنا الطأوقاء(ار فأنتم اذهثوا أرحم وهو لئم افه يغفر اليوم، عليئم 
عليهم.قادرا كاف أن عليهم 

أغرصعنؤمحمسءي،آصنهضلأمرين؛ قولهتعال؛ أل فالحاصل: 
فياالمثرين عن وأعرض عنهم، نحزف ولا يؤمنوا لم إذا بحالهم مثم لا المثرين 

قالولهذا الواقع؛ هو وهذا لك، العاقة ثكون موف فاته أدى، من للئ، محصل 
إلنها؛احلآس تع محلول ٢^!؛، . أحثإزءث> ؤإداَكقك شسها؛ ١^ بعد 

ثقتق عند مج ?3؟ ُثا؛زئرف ثدوث ي؛ئ نوتوأك 3 بمدوث منف 
]الحجر:هه-هها.ه آتتمش يأمش حئ و،نأ محآعبلم. ?3 هيئ؛؛ ثق 

يضيىأك ضلا نكد ؤ قال: أن يعد بحمل.ه شيحه ثعال اض أمر ك؛ما وتأمل 
عغيثلالرب، تنزيه إل محتاج مقام هنا اكام لأف لالخجر:ماه[؛ ه يملوذ ينا صدُث 
نزههيعني: قريش، من النئ تمينؤ التي الصائقة هذ.ه من وحمده، 

وهوالحكمة، غاية فهوق اض أجراه الذي أل واعلم به، يلني( لا ما كل عن 
عئؤثل.علها محمد التي الرحمة غاية ول الحكمة غاية ل صار فإنه كدللئح، 

ِبدءذءكثو\ نا موا ؤة1ا •ءغ؛ْلت ايأه قال الآيات،ث مذ سامه ما آيم ل قال ثم 
مححابمفضثاكزأةصهمحأامحتبعنيأمحآثظ 

]الأمواف:؛،،■؛[.

اممهزم البحر عل قريه وهل مل، من إليها أشرنا التي القرية قصه هي هذه 

وانظر:وهى'.! هميرْ أي؛، حديث، عن (، ١  ١٨واليهقي)؟/ '٦(، لّآ/ تارمجه j( ااءلرى أحرجه ( ١ل 
ابنهشام)'أ/ااأ-'آا؛(.سرة 
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يومالسمك فصاز عغجل وابتلاهم الستر، يوم ق الثؤملئؤ يصطادوا أن عليهم 
عليهم( ^ilJياق، لا بت اليوم غثر وق الماء، محسطح عل شرعا بكثرة يأق السبت 
فوضعواثيئا، ثنفعهم لم بحيلة فتحثلوا مكر؟! الهذا نترك كيمر فقالوا! الأمد 
صارفإذا الشبك، هذا ق وقس بتر اليوم الحيتان حاءين فإذا الحمعة يوم ق شكا 

الحيتال.هذه أخذوا الأحد يوم 

لهمقال ه حسبمت نردء لهم' قال أن 'مهقلر افه ْس المحال فكاف 
لكائواحمترا كونوا قالا1 ولو فردة، فأصبحوا نردم قدريا! هولا 

الخبثوفعلهأ ان، بالإئيكوف U أشبة القرذ لأو قردة، كونوا قال! لكذ حمترا، 
بلبت، اليوم صادوا ما يقول ءإاهريا يراهم فالذي حيله، لأته بالحلال، أشبه، 

لكنهحلال صورة دللئ، فصورة الأحد، يوم وأخذوها الحمعة يوم الشبكر وضعوا 
للعمل.تماما منامبه العقوبة فصاريتر حرام، 

فقال!العمل، حنس من الحناء أف كتابه ق عغيل امم4 ذكزها قاعدة هدا وق 
قيلفهؤلاء جريمته، بمثل يومحذ اير إنكل [، ٤ • لالرسكوت: ه لأيا كلا ثؤ 

الأسواق.ق — باق —والعياد يتعاووف قردة فأصبحوا شءو؛كه قرئ، لهم٠^٢^١ 
١[،لالأءراف:ها" الت.تءه ءير يناوك!\ أل؛و،  ٠١٥١^دعالت قال الأحر الحانب، وعل 

الذينوكاف ش، وقم نكث،، ؤقم الحيله، فعل قم أقسام! ثلاثه انقث.موا وهم 
عدابالأمم أد مهلبخنم آئه مفتوذ قأ الئوء عن ينهوف للذيل يقولوف تكنوا 

فيهملائفع لاتعفئوهم، ئهقكول، هؤلاء اتركوهم، ]الأءراف;؛ا"ا[،ثعني! ثدئدا4 
المعذرةفائدتين دعوثاتتقيد بمي' بئعدن ولعلهن رمح! إنر ؤمنيرْ قالوا! الموعظة، 

فرعوذتينالِفي اممه محال كا يتقوف، ولعلهم عئؤْل، افه عند عذر لنا يكوف بان اممه إل 





الرس،تيسد تلام اسسقني رداس مح 

الثمحح
قبلناهيمثقؤا لم قإل يدم، مvكنا رأى؛ظأ راس اممه رئوو قال 

بجثذواكأسابتمان«را؛
بالباللسان نلنانؤ١١ هحقؤإ لم راقإل بالمزة، أي; يدم٠٠ ،رةالثذمْ ه.' قوله 

عجزإذا بالماوسإ يمثقؤإ لم اا1إل والوعقلة، والنهى بالأمر منكرهم يزال 
منفيه ما يغبَ أن عل قدر تش اثه ثفسه ق يقمر أي• بملبه، محاهدهم فإثه الإنسان 

ليسولكي مؤمنا، يكون أيما فهدا جهادهم، عل بملبه عازما فيكون فعل، النكر 
ولومحاهن• لم إذا يعيي• الإ؛ة1نُُ، أصعق رروذللئ، حردل حثة الإيإن مى ذللئ، وراء 

استaلاغما اممه امى إذا المل_ا جهاد لأف الإيإن؛ مى ئيء عنده ليس فإثه ؛المل-، 
المنكرإزالة ي ■بمهي"ه باذلا الإنسان يكوف أف نجن، ولكن شك، بلا الإيإن من هو 

المويق.واممه أوبالمالب، أوباللسان ؛الين. 
خوءمحقوحأبم

يآبمناهال؛ ننحئنبمئ، الصامت، بن عيادة الوليد أي عن الثالث،؛ - ١٨٦
أم؛وعل ؤالممحْ، والمشط والبمر، الم ل والطاعؤ الثنع عل ه افِ ننول 
فيهممال افه من ;^١^١ ^;١  ١٧أن أه ١^ نازغ زش؛V عؤ!، 

عليه.مممؤ . ؛ ^؟؟١ لومه افه ق حاف، لا ئا أيثإ بالخن مول أذ وعل بزهاف، 
■ءا-ثمن (، ٤ رنم)٩ الإي،ان، من النكر عن المهي كون بيان باب الإي،ان، كتاب لم؛ مأحرجه )١( 

نمئيبمن.الخيري سعيد أي 
كتابومسلم؛ ٧(، ١  ٩٩رقم)الاس، الإمام يباع كم، باب الأحكام، كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 

الصامتبن همادة حل،ثا من (، ١٧٠٩رقم)معصية، غر ل الأمراء طاعة وجوب باب الإمارة، 
خ.بمتن.
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إوت لشعبه قال الأموو ولاة من وث لوأف مثل! صركئا؛ نواحا كاو إذا لكي 
الرنىؤإف شئتم، بمن تلوطوا حلال، اللواط ؤإن شئتم، ما اشربوا حلال، الخمن 

أنالرعية عل محس، هدا إشكال، فيه ليس بواح كمر فهذا شئتم، بنن ازنوا حلال،، 
بواخ•كمر هذا لأف بالفل؛ ولو وسيلة بكل يزيلوه 

هذاأن عل قاحئ دليل عدنا تجئ: برهاو، افه من فيه عدكم الراغ! الشرط 
الخروجمحور لا فائه دلالته، ق صعيما أو سونه، ق صعيما الدليل كاو فإن كفئ، 

عظيمة.ومقامي حدا كثر شر فيه الخروج لأل عليهم؛ 
فإنإزاحته، عل قدرة لدينا يكول حى المنازعة محوز فلا مثلا هدا رأينا ؤإذا 

يمضيقدره عندئا وليس نازعنا إذا ربإ لأنه النازعة؛ محور فلا قدره لدينا يكذ لم 
نيهلريه.وثتم الصالحة، البهية عل 

الأمر"وئ عل الخروج أوللوجوب"وجوب للجواز شروط الشروط فهذة 
لأفالخروج؛ محور فلا قدره لدينا يكن لم فإن قدر0، لدينا زكوف أن بقرط لكن 
رأيناالذي الوئ هذا عل حرجنا إذا فائدة أي التهلكة، ق النفس إلقاء من هدا 

المهلبح،مكن إلا إليه يخرج لا ونحى برهائ، اممه من فيه محدثا بواحا محنا محد0 
فائدة.لا فائدة؟ أي والئثاثان! الدبا؛ائ تعأ زص 

للقضاءحيلة بكل س،حيل أل لنا نعم، أنفثنا، لنقتل حرجنا اثنا هال.ا، ومعنى 
•رأوالبل ذكزها التي الأر؛عة بالشروط لكن حكمه، وعل عليه 
الأمور،ولاة حق احترام عل دليل فهدا ثزها0« افه من فيه عندؤم ثواحا 'كمنا روا 
التيوالأثرة والكر0 والمنثط والنسر، اليسر و طاعتهم الناس عل محن، وأنه 

الأمر؟ولاة عل، الماس ص فا نقول،ت أن بقل ولكي بها، تجتأروف 
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افب.والعتاد  ٠١١٠٠الحنةعش اممه حزم إلا لزعثؤ، وهوعاش يموت يوم يموت 
١^عر أو ي علتهم، اض ولائم لمن عغليمه حقوق عليهم الأمور قولاه 

حريعمومم فلا الأمر، لولاه -ها يقوموا أن عليهم محب عفليمة حقوها عليهم 
وامحرْ،النشط ق والطاعة الثمع لهم الواجب فإن بثيء، الأمور ولاة استأثر ؤإن 

فاثهاممه، بمعصية لوأمروا يحني; اف، معصية ز ذللئ، كاف إذا إلا والثر، والعسر 
الله.محمية ق يهليعهم أن لأحد تحوز ولا الله، بمعصية يأمروا أن تحور لا 

إلاالأمور ولاة طاعإ علينا محن، لا إنة الئفهاءث من الناس بحض فوو وأما 
ثيء،ل الئرع من ليس وهذا علهل، وهن.ا حطا، فهن>ا تامة، استقامة استقاموا إدا 
أمرعل يستقيموا أن الأمور ولاة من يريدول الذين الخوارج، مذم، من هذا بل 
الأمور•تحرن ممد زمن مند محمل لم وهذا ثيء، كل ل الله 

حلاقته،وق فيه يتكلموف الناس أف سمع أميه بتي ملوك أحد أف ويذكز 
أنمنا ئريدوف إيآكم لهم• وقال فيهم، وتكلم ووجهاءهم الناس أمراق—، فجمع 
أنتمكودوا ءالات حلفاء، وهم حليفه أنث، ثعم، قالوا! وعمر؟ بكر أبي( مثل نكوف 

عقيم،جواب وهدا وصر، م أبا مثل نحى نكن وصر؛ بكر أبا رحال مئن، 
يريدأن أما علئم• يول ثكويوف كإ ولاتهم، افه يغ،ر أن بد لا 5»نؤوا إذا فالماس 
الخلناء،رحال عن يكونون ما أبعد وهم الخلفاء مثل يكوثوا أن الولاة من الناس 

هككسثود، بمئادتاكازأ آلْلنبيث بمص وز مي؛ثلءؤوكئثلأث، حكيم وافه غ،؛رصحح، هازا 
لالأن<ام:ا<آا[.

لم•وم٧(، ١ ٥ رقم)" ينصح، فلم رعية امحارعي من باب الأحكام، كتاب اJخارىت أحرحه )١( 
اريبن معقل حدين، من (، ١ ٤ رنم)٢ النار، لرعيته الغاش الوال استحقاق باب الإي،ان، كتاب 

ههبهنن







؟1-طبفيالأ،،رب1همددراصضاس

->رام،هذا لا قالوا! الناس من عادي نخص ق تكلم أن لوأردت الناس 
ولاةس واحد ق ثكلمث لو لكن عنده، أحد عرض ل أحد يتكلم أن يرصى ولا 

يه!ناس لا هذا أف يرى فانه الأمور 

أناف ثال مرصا، أءت؛رها وأنا الثاس، من كن؛؛ر ببما مرض مسالة وهذه 
الذىاهلإضِسالأا^ئ:اكمضهذا

اسكشأمحول! ولا أمورهم، لولأة وثصحوا ألسنتهم كقوا الناس أف ولو 
ؤإداهوالطالوبؤ، فهذا وصل إذ كتابا اكتب الأمور، لولأة اكت1، لكن الخهلآ، عل 

صحيحا،حطا كاذ إذا علهم، فالإثم به ينتفعوا لم ؤإذا أحنن، قهذا به انتفعوا 
عنهم•نته نن عل فالإثم إلهم يصن لم ^ا 

يعني!'قنا<ا أئمابالخؤ مول، ارآذ التي علتي بايعوا ~ذءأ يقهقه قوله 
مكان؛أي ق يعني! كنا، أينا العفنام وشرائعه الإسلام دين هو الذي بالحي نقوم أن 

لأو الكفر، بلاد ق وسواء مكان، أي ق أو الحر، أول الم، أو3، اللي، ل سواء 
كنا.أينا بالحق نقوم الإسلام، بلاد 

اممه؛دين ق أحد لامنا إذا تيمنا لا يعني• لائم® لومه افه ل حاف ررلا قوله! 
بالحق.نقوم لأننا 

الاستنكارهذا فان العامة، يّتنكنها سنه يطثى أن الإنسان لوأراد فمثلا 
قالصفوف سويه مثلا! لهدا ولنفرب الثنة، •إي0 يقوم أن ص اذ الإئيمتع لا 

وهوإله، ينفلر وجعل استووا. الإمام! قان، إذا يتنكئ العوام أكثر اُنجاعة؛ صلاة 
حىالصلاة ق الدخول عن الإمام تاحز أو فلاذ، يا تأحر محلاذ، يا مدم يهول،؛ 



يياضاسسىضئلأمسدادر،طتيفؤح 

مرهله قيل يمضم إف حش منه، وJغضول هذا، يستتكرول الصنوف، ئتوي 
حرجّخثشث، إذ العض_ات شدة من فمال، متقدم، إنك، تأخر ملأن يا ؛ ١^١^٠٠من 
لومةثاحدْ أن له ينبغي لا الإمام هذا فمثل باممه، نعوذ . viiJوتركته كله المجد من 

أخدواوالازَإذا الثق، عل النامن وث>ئ ذب افِ، j لائم 
الخالبهذ0 ففي حدا، جفاه العوام هؤلاء أن رأى إذا لكن علميهم، وهانئ، علميها 
فيحصلطيمئا، إذا التنة وJألم٠ نقومهم، تتقث حش أولا، يعلمهم أن ينبغي 
الخثئ.بدلك 

ومعلومالئلأم، بعد الشهو مجود يتنكروذ العامه أذ أيمات ذلك، ومن 
الطرف؛ن،أحد يه مرجح شلثج عن أو زيادة، عن الثهو كاذ إذا به وودت الننه أف 

الإسلامميغ إذ حش الثنة هل هذه الئلأم، قبل لا الئلأم بعد يجد فإنه 
الثلأم،بعد النجود كاذ إذا النلأم بعد يسجد أن محس، إنه قال! ^٥١٥ تنميه ابن 

الأفضلية،سبيل عل هذا نجعل لم ثعتي: ^*'، الثجود كاذ إذا الثلأم وقبل 
الوجوب.عل بل 

مآكاشك أو زاد صلاته؛ ق نهاه لنهو الثلأم بعد الأئمة أحد مجد 
علميهثان اللام بعد مجد فالثا الثلأم، بعد فنجد اواجح، عل وبني فيه مرجحا 

هدالهم! فقللم، النامن! من رجل مال، علط، هذا الحديد؟ الدين هدا ما العامه 
أحبمروهنم ركعتين من عثجالصلأْؤئيم الرسول سلم ، الثّوزب حديث، 
قينر!ولأَدةبل. أ؛دا، قالوا! السلأم، للمئهوبعد سجد ثم سلم ثم صلائه فأكمل 

وفلائا؟فلأنا ثرصى قالوا! العلمإء؟ من يرمحوذ من 

(.١٣٤ )ه/ الكرى[ الفتاوى مع ]اكلوع العالمية الاخت؛ارات، انظر: 









اإرا،التيسد عذكلام اسايض رياس قيح  ٥٤

الولدلجاء أمول لونه أوآبائه أحواله أو جداته أو أجدادأ من واحدا لعل 
فهوشرحا له الّثي لوجاءْ الأقساع، تمام الأعرابأ فاقع عليه، 

•وهومقتنع فانطلى يعيشها، التي حياته من بمثال اتاه لكن يعرف، لا \ءنابأ 
المعقولةالمعانخ يقرب أن للمعلم نجغي بل العلم، لهلالJا نجغي وهكدا 

الئفعز كإ الحومة، الأمثال بضرب اّس لأذئ)، 
والأحادين،الأيات وردت ويل- جائزة، وأما القرعة إنايت، الخدين، هدا وق 

أماه^، الرسول مئة من مواصع متة وق افه، كتاب من موصع،ن ق بالقرعة 
إذد-ذ،-> َئشت، ؤو، عمراف! آل سورة ق الأول محالموصع افه كتاب، من الموصعان 

[،٤٤ممرازت ]آو ه يخثميون إذ يكث وما منيم هكنذ آدهنِ أثنمهم تلذوذك> 
آلهمح،إث، أبذ إي .ا ثمف يوص نإف ؤ الصافات، موؤة ق الئاق والموضع 
أثه.ثولأ 'ج' م1بم نئن آ-لمئ ةإةون4 ئإ ال1ن-ثمبم من ثكائ ماثن٢ ّ:جأ ؛لشمن 

[.١٤٤-١٣٩بمأونه]اكائت:بمد ي ناكج؛ن مت 

•وقالوا 7أم، فضاقت، نفيته ؤ، لوم غ ركنا الأنبياء أحد  ٤٠٥١^يونس 
ننزل،؟فمن البحر، ق يعصنا ننزJ، أن بد لا وعرئتؤ، هلكنا خلهرها عل كلنا بقيثا إن 

علالقرعة نمارن، قرعه، فعملوا يدنا، أكر ت يعني راكت،، أكثر أم راك_،، أول 
إداه مر٠آتنحض^ن دكاث ءؤماثم تقول،! الأيه لأن أوهووحده؛ يونس، متهم حماعة 

إلهم؟ صار ماذا ثعرف لا حم أعلم الأنه معه والنيل ثزلوهم، ناس، معه 
بهلنق نمار يلعكه أن دول بلعا ابتلعه أي: عظي؛؛، حوتح فالتقنه هن أما 
هأضن ئ ثخناثإيىكخ س^تأنلأإملأنم الحوت، 

[AU:»^j ،] يمحمامن تجرم عليه افه وأتثا الثحر، سئما عل الحوت، فلمفله



٥٥

ؤمنلكلإبزسم، لثأ وأوراقه النجدإة؛ مغ النجد. مغ إنيا العلإء1 قال )يقطن( 
yعباحس يقطن من ثجرة عليه اممه فاث اليباب عليه يقع لا اثه خصائصه 

عَ؛تجل.اممه أنجاه ثم الحوت، بطن ي بقي أن بعد 
رجس،ابن يكز وقد والثنة، الثابتة؛الكتاُس، المشروعة الأمور من والقرعة 

الثرعه،فيها تستعمل الخي الأشياء ق قاعدة الفقهية(، )المواعد ممابه ق ^١^٥ 
•٠ آحرْر إل الفقه أول بن 

ختقمحنبمتهآ،حديفه أميه أبير بنت، هنئ. محالمه أم المؤمن؛ن أم عن ت الخامس ~ ١  ٨٨
ممدهمن"كرم وسكزون، ق؛وؤدأِ أمزاء علمتكم ينتنثل ررإله هاو: أيه ه، ١^٠ عن 

ألاماتلمهم؟افه، زثوو يا قالوا: ^^٠٠ رصي من وأكن نلم، ممد أئأكر ومن برئ، 
صة((ا^نؤاةثيأ.

الإئم،من ثرئ ممد لثان زلا ث. إنكارا بمغئ ذم مل ي ثن معناة: 
بفعلهمرصي ومن النصية هذه مى نلم صد طال انكريخنس، ومن وظيمته، وأدى 

العاص

الثثح
علتناينتنمل ارإد4 يأئوْؤئم أخثر المؤلف، يكره الدي الحدث دا هز 
أبجمبمي؛ ومحروذ٠٠ "شرمول الأمر، وو نل من علثنا يولول يعنيإ أمراءا،، 

)ا(ماءالاينر-بم،)م/هها(.
بنعوف حديث من (، ١٨٥٥)رقم وشرارهم، الأئمة حمار باب الإمارة، كتاب لم؛ مأخرجه )٢( 

خ؛ئنبمثن.مالك، 



ءتإأثتيوثؤالرسلتي  JUmهدم *ن اساسق ض لط قؤح 

أمراءوهم وتنكئ، منهم ثعرف افه، أمر عل ستمموف ولا الله، حدود ميمول لا 
منولكن سلم، ممد أنكز ومن برئ، ممد كرة ئتى التيعه، لة الدي الأمر بوئ 

^:اعض:وهيإلث،يئوورصي 
هدافدو الصلاهء، ف؛آكم أقاموا ما ءلأ، قال! ماتلهم؟ الض.ألا سألوا ثم 

فانعليهم، وينكر دللئ،، فإثتاثكره نتكؤ، ما منهم رأينا إدا الأمناء— ~أي أقإم عل 
الدينالأمراء يقاتل أف تحور لا وائه وعليهم، فلنا تآتدوا لم ؤإو ولهم، ئلنا اهتدوا 

إذالأنيم ممر؛ خثر ما ويفوين، ممر، ثر فيها مقاثلتهم لأف المنكر؛ منهم ثرى 
الماس،قوى أشنهم يروق أمراء فامم شرا، إلا دبل—، يزدهم لم يوبذوا أو قوتلوا 

بشرط،ذللئ، البل. أف إلا ثزهم، ازداذ قائوهم، أو الناز ٣ فإذا 
نقاتلهم.فإننا الصلاه يقيئوا لم إذا اُة عل فدو الصلاة،،. فيغم أقاموا ررْا قاوت 

قتاوتحوز لا لأنه ودللئ، كفئ؛ الصلاة ترك أف عل ذليل الخدين، هدا وق 
اقل.ث أذو فإذا ثرثاة، اممه من فيه عندك كفنا:والجا زاينا إذا إلا الأمور ئلأة 

فيهعندنا كفت:واح الصادة ثرلث أن عل ذللئ، دو الصلاة، يقيئوا لم إذا يقاتلهم أن 
برهان.اممه من 

بيتهولأل الحاعة مع يصل لا مطلئا، ثركا الصلاة تارك أف وهوالحي؛ وهذا 
أنئأو الحنة، ق الفلاة تارك البل.أن ض ولمثرذ الملة، ض محرلجا كفنا كافئ 

دلك.أسته ما أو النار، من ناج اله أو مؤمن، 
أحدياُت، ولم الصلاة، ثارك كفر ق عمومها عل النموصن إيماء فالواجب، 

أقام:حمسة إل تنملجر لأما نفع، لا لججلجا إلا لا:كفر أنة عل تدل بحلجة 
أصي.يلين فيها أنثيز إثا - ١ 



٥٧آآ-؛ابنيالآمداممرودياممحاص 

الصلاة.رك معه يمكن لا بوصف ممد0 أي ؤإما - ٢
.١^٠٨٠٥ثرك من فيه يعذر بحال مقثده أي ؤإما ٣" 

الصلأة.رك كفر بنصوص حصغ عامه أما وإما - ٤ 

صحيفة.أي ؤإما — ٥ 

أيدا.ميا ثكفئ لا إنه قال نن أدلة نحلو لا ام أنخمة فقدم 
ضمحرخا ^١ كآم \ص ءارك أف محيي: فيه شاك لا اثذي فالئواب 

عليقزوو والنصارى اليهود لأف واشارى؛ اليهود س كفرا أشد وايه الملة، 
محتل.ؤإلأ ثاب فان يتثاب، مرتد، لأته يثر؛ فلا هو أما دينهم، 

خوًٍققم

ُُ  ث أنتيجبمها: جحش نج، ؤبمب الخكم أم المؤ؛غن أم ض السادس؛  ١٨٩
^٥١،۶١مد مز من للعزص، ويل اطه، إلا إله رالأ يقول،ث هزعا، علبجا يحل س اللمي 
تيها،داض الإبمام بأصبميه يحلمن ثب؛"، بثل ومأجوخ يأجوج رذم بذ اليوم يخ 

ايئا(رااق إذا م قان: الفالحون؟! زفٍثا أعك افه، زئول يا فقلت: 
قآْدثكآ 

الثمحح
اللملأف ينحتهبمهأ جحش بنت ريب المومت؛ن أم عن فيإثقله لآءهآث4 الولم، قال 

اقمتُبا<قد مز من للعزص، ؤيل اف، إلا ررلاإله يقول: وجهه ^^١ عليها حل يس 
الفتن،كتاب ومسالم: (، ٧١٣٥)رنم ومأجوج، ياحوج باب الفتن، كتاب البخاري: أحرجه )١( 

خئنبمها.جحش ينتج نيتب حديث، من (، ٢٨٨رنم)• الفتن، اقتراب باب 



الر«طتيسد هلأم 4ن اس}عتي فهمح)ياض  ٥٨

تحميظاف<ا إلا إله ر>لأ يقوون الوجه محئؤ اللون، نمو الصفة، -يده عليها يحل 
النريعه،حمح عليها تبنى التي القاعدة هو التوحيد لأف له؛ وسبيتا للتوحيد 

ثعال:ومحاو لالاواريات:ا"ه[، إلا نآلإص أين -ثكت ٠^^٠^١ دعالت اممه قال 
هم0 آنأ إلا 4 لا ك ق زتئ إلا زنوو ِس تث ين تك، وي 

لالأن_اء:ه؛[.

والأستعاة،والتوكل، والإنابة، والتعفليم، وايمة، بالعتادة، الله فتوحيد 
اث.U-^، ص ذبك، وعم وس، 

فبقاكاف التي الحال، ثدْ ق الهُ« إلا إله ررلأ قيئصمُ: الئئ قال زلهذا 
ررويلفقال• العرب، حدر ثم للقلومتج، وثتلمينا للسوحيد سييئا اللون، متغ؛ر قرعا 

الإسلام،لواء حاملو هم العرب لأف العرب؛ حدر وقد ^١^،؛< ٥١قد ثؤ من للعزص، 
ؤبمنثيمرممحم ءابجي، ؤبم—لوأعي ت العرين، j، الأئع،، 3، ه محمدا بحث، ثعال فاض 

وهوي ئحموأ لما ثنيم وءامآن % sjين صم، مح، بل ثن دلنَكامأ ٧^٤٠٤ 'أممن، 
لأممللعري—،؛ الوعيد هدا ءثوأئأْأمحم الني فئ، لالخمعة؛أ-م[، ه ألكم آمر 

الإسلام.لحاملولواء 
 I.وماجوخ؛بيأجوج محصل الدي هو النؤ اقرب،اا ئي ثؤ ررمن وقوله

وأشادهذْاا بثل وماجوخ يأجوج ردم مى اليوم ررميح فقادت ذلك فثرْ نلهذا 
العرب،.بمدد فانه ذللئ، ومع صعيم، جزء اثه يعني؛ والإمام، بالسبابة 

يومناإل ءشا؛آا،آنثخوآقث؛أ الئرأّول، عهد من الإسلام لواء حملوا الدين فالعرب 
عنتنال حكي كإ الأرض، 3، المدين ومأجوج يأجوج قل من مهددوف هدا، 





الرطمسد ض؛لأم اس}،هتي هس مح 

فيهاأدغ لا حز اي حزينة من واشازى التهود رالأحرحن وقال 
إلأةنلإا«ااا.

الناسبعض ثبي الأف الشديد الأسف ومع شآئوْؤهلآم، عنه صح هكدا 
ويدعيللعإلة، بلادنا إل والويئن واشارى التهود جلب إل يتسابقون كاد،ا 

الرحم•السيهلان من بالاقه نعوذ لمن، الممن أحن أنهم يعصهم 
المؤمن،عل الكافر يفصل حر الناس بحفس بعقول الشيطان يلعب هكذا 

النارإئ ت-عوث أوكق وأوآصثكم نشيك بن حن ئوبف ع،جل وافه 
[.٢٢١]1^،! ه _يى تتدئإإلتلمهم لائاين ء١ثمء والنع_همآ الجنت يعولان ؤأف 

وعثوهمالبوذيثن من والوثغن واشاوى التهود استجلأكإ من المثير لمئدز فا 
هؤلاءنجعل فكيم، يعود، ؤإليها بدأ منها إسلام، جريرة لأما الحزيرة؛ هذْ إل 

بالهلاكمؤذن هذا محتمعنا، وق أهلنا، وق أولادنا، وق أؤلهرثا، يئ الخمش 
ولابد.

القرىوحد بالأمس، أحوالنا وُ؛ن بيثها وقارن اليوم أحوالنا تامل من ؤلهذا 
الهَأذيةها juوالنى الألزام، ءابجا الهُ نن م ١^ الأادئ وَلولأ ١^، 

الشبابجولأء ثم بعفوه، يرخمنا أن اطه لحل ولكي كثثرا، ثرا لزأيث، هذا لولا علمته، 
الشيطانمن ؤإياهم وأعادنا مضله، عليهم اطه أدام طيبه مضه لهم الذين الصالح 
اوجم•

رقمالعرب، جزيرة من والتماري اليهود، إحراج باب والستر، المنهال كتاب لم: مأحرجه ]١( 
غنغفينمنه•الخطاب بن عمر حديث من له، واللفظ ( ٣٢/ ١ ) الند ق أخمد والإمام (، ١  ٧٦٧)



٦١ماأ-باو،شالآ،رباممووذُاصضاس 

اا1واآئلمماو! ه، اللمي ض نهنهتن، الخيري معيي ر عى الساعت — ١ ٩ ٠
فيها.نتحث.ث بد، محالمتا من لتا ما افث، وقول، يا فقالوات (( قوالخلوس 

حيوما محالواث حم4<ا. الطريق قاعطوا انحيش، إلا أسم ررمحإدا ه! افه رسول، ممال، 
بانروفوالأم الثلأم، وزد الأذى، وين، البصر، ررعص مازت اف؟ رسوو< يا الطريق 

ومحءناقكر٠^١٠محمح.
الثيح

هاللمي أف ئهبمه، الخيري نعيد أف ص ملة فيما نَمحذآقئ الولم، محال، 
أطركمبمي• ثمذير، صبغه الصيغه هذه الطئدات،ا<ا ق والخلوس رُإيا'كم ت محال، 
كثفإل يودى الطرقات، عل الخلوص لأف ودللئ، الطرقات؛ عل الخلوص من 

يكون،محي التي الأغراض من معهم فيإ اثلر ؤإل واواجع، الدام، الناس؛ عورات٠ 
فيمنوامحة الكلام إل أيما يفقئ وربا أحد، عليها يطلع أن تجبوف لا مما حاصه 

عرنحه.ق يتكلمول أحدوا أحد عندهم من ص إذا يمر، 
*إيا'كممحال؛ ل،ا ولكن مقامي، إل يودي الطرءات< عل الخلوص أف المهم، 

يمي•بد، محالينا من لئا ما اممه، رسول، يا قالوات وحيرهم.  ٠١^٥١^٠١ ٥١١ز والخلوص 
ذللث،ق ومحمل ا، ُعع،بعضنا ويألم، ببعض، بعضنا وياص يتحديثخ، نجلس اننا 

٠ٌ

حم•

٣ءرمحان قال،; الخلوص عل ئصئئون أنم قيأدقلأآبممُ اليذ رأتم، ملثا 

اضباب، والنية، اللباس كتاب وسالم: (، ٦٢٢٩رقم)الأسثذان، محاب الخاري: (أحرجه ١ :
الخيريسعيد أيي( حدين، من ٢(، ١ ٢ ١ ر رقم حقه، الطريق ؤإعطاء الطرناُن، ق الخالوس عن 

عنه.تعال الله رنحى 



سدالرئصض؛لأم اساسق )؛اش قؤح  ٦٢

يمنعهموثم ، غإن4\كؤة'وقؤ؛' عليهم يشدد وJلم حمه« اللريق هاعطوا الجلش، إلا 
بعصا،بعئهم ويألما بض، إل فيها بعفهم تحدث الي المجالس هذه من 

الهصفته من وكال هدا، ق علميهم يشي لم ببعض، بعضهم ؤيانس 
ارهاغطواا-بملموس إلا يعني؛  ١٠المجلس إلا أنقم "مادا ؛ فقاو وحيم وووفح 

وردالأدى، و'كما البصر، عمى ١١قالت اتنه؟ رسول يا حمه وما محالوات حم4،ا الطريق 
أشياء؛حمسه اك5ر<ا عن والنش بايروف،، والأمر الئلأم، 

امراْ؛أو رحلأ كال نواء يمر، عمن أبصاركم دغصوا أف الم<ر! غص ١^؛ 
الرأْثغص 'كدللمثج، والرحل عنها، بصر؛ من الأمان يغص أن محن< المرأة لأف 

الرجليأق السابق ق الناس وكاف معه، ما مرق حض فيه البصز محي لا عنه، البصر 
الديما وةالوا1 ثاهدوها غولأء مؤ إذا ثم يده، ق فتحملها التستايوما بأغراض 

لأهل١^٠٠^ ومعه الثجل مؤ إدا بعيد غر ونتط إل وكايوا ذلكح، أفته وما معه؟ 
أتىفلأن يكدا، أتى فلأن لأهله، بلحم اليوم أتى مد فلأن يتحدثوف؛ صاروا بته 

•التمر يغص أصحابه البله أم فلهيا بكيا؛ 

والفعل•القوئ الأذى كف أي: الأذى: كم ثاتا: 

دبكبعت فتؤ أويتحدثوف مؤ، إذا ان الإئعل يذكثموا فباف القوئ؛ الأذى أما 
والنميمة.بالغيبة 

يؤذواحش الهلرس يملوول بحيثج الطريق، ق يفايموه بأن الفعئ: والأذى 
ومشقة.إلا؛تعس، المزور محصل ولا المارة، 

الطريق،حق من هدا الثلأم، غيه فزإوا أحد L؛ إذا الثلأم: ر1 



٦٣^-اابنيالآم؛اد>يدو|صمحص 

الحابسعل الائ يئآ أن الثا كات فإذا الحابس، عل ئق؛ ائائ أن الثنه لأف 
الئلأم.قرئوا سلم فإدا 

افبرمول به أوأمر ئه ثعال اض أمن ما هوكل قالعروف بالعروق! الأمر رابعا؛ 
ءامئو0عثرهم أومن المارين ل كاو تواء مقئزا أحدا رأيتم فإدا به، يأمر .فإيلث، 

فيه.ورعثوْ الختر عل وحثوة بالمعروف، 

بمرأف مثل المنكر، بمعل وم مر أحدا رأيتم فإدا المنكر؛ ض التحي حامتا• 
حقفهدا دبك، عذ قاموه النكرات، ْى دبك أفنة ما أو الدحاو يثرب وهو 

الطريق•

فإفالطرقات، عل ا-اثلوس مى المسلميرث ه الني محير الخدين، هدا ففي 
حمه.الطريق يعطي أن تحب فإثه ديك، من بد لا كاف 

انصر،راعص وهل؛ عثوأصْقئيم التئ سنها أمور؛ خمه الطريق وص 
الءلريقحقوق هذه التكر« عن والتحل بالمعروف، والأمر الئلأم، ورد الأدى، وكس 

المزهق.وافه الشئ. بثها ك،ا فته حالنا كاف لثى 

منحاكا نأى ه افه زئوو أف ئهبممحآ؛ عباس ابن ض الناس؛ - ١ ٩ ١ 
ثاوقيجعمحامى جرة إل أحدثم رأبممن• وةال،ث وطرحه، فنزعه رجل ي 3، ذمج، 
وافهلا ؛ قاو به. اثثؤغ حاممك حد اطه. رثول، يهب تندما للرحل قمل إرا زلح•؛ 

3واةةنإم.ندد>خهنثوواش.ُُ لأآظأبما 
(.٢٠٩٠)رقم الرجال، عل الذهب خاتم تحريم ثاب اللباس، كتاب مسلم؛ أخرجه ؛  ١



سيدهدم ض اسسق قؤح;ياض  ٦٤

غتهبمتئعمرو بن عائد أن المري؛ الخنن تعيد أبير عن ت التابع — ١  ٩٢
ررإوت مول س، الني رمحول سمعت إل بى، أي سالت زياد، بن افي عبيد عل لحل 

نخالةمن أئت ى اجلز لت: مماJ مي. ثكون أن هإثاك ائطط« ١^^ ثؤ 
وقبعدهم النحالة *كاب إيإ نحالة، لهم مكائت وهل ممال: ه، محمد أصحايت، 

أٌاُُ َ ْرا( ؛■٠  ْسدم.رواه . عثرهم 

ص
عنوالنهي باآموذ، ارالأمر بانمج: ق الحدث -يذا ١،^^!، أتى 

قالكا وئو، محزم الدهث \لأجذ  J-Uقاف ؛1^، ١!^ نمن فيه لأن اثم«؛ 
علوحزما أمتي لإناث أحلا أثبما والحرير، الدم، ق البي 

ب}
ذم،،من قلادة يلبس أف ولا ذه—،، من خانا يلبس أن للرجل محور قلا 

الدهس،يتجئت، أن نجس، دللئ،، عثر ولا دهس،، من أزرة فيها ثيابا يلبس أف ولا 
ثتجملكائراة والتجمل، الرينة إل محتاج من يلبئه إتما الدمن، أن وذلك، كله، 

للمتايِوهوؤ، في>آلشمح بيثؤأ أرش ؤ هؤأ'' افه مال فيها• يرغب حس لروجها 
عليهاويربيرئ، الحلية ل ينثان قالنساء الئثاء. يعني: ]الزحرف:حا[، ه يثن عثر 

تفصح.لا عيية أي: ه مجيز غثي لثمبماءِ 

١(. ٨٣رنم)٠ العائل، الإمام فضيلة باب الإمارة، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
(.٢٣٧نعال)ه/ اف رحمه الشارح شيخنا لفضيلة ملم صحح عل التعلق وانظر! 

الزينة،كتاب ائي! والن'٤(،  ٥٧رنم)اء، للتالخرير ل باب اللاس، كتاب أبوداود؛ أحرجه )٢( 
الحريرلس باب اللباس، كتاب ماجه؛ وابن (، ٥١٤٤رقم)الرجال، عل الذهب، تحريم باب 

خهنغ.ءلال_، أيير بن عل حدبئح ص ٣(، ٥ ٩ رقم)٥ ليساء، والدهب، 



أأ-ب1بامالآمبامحرددياصض|سر

لئسوالبل للأزواج، شض اشاة إله محاغ الدب خال: ل ثم 
وب؛ذمحك محا الرجل إلا اللهم نيْ، يتجمل ولا له بمجمل الرجل دلك؛ إل بمحاجة 

الرجزفإن كان، خما ولكن بجللأم،جِفيذ/كمحالأمم 
الأحواو.س حاو بأي الدهن أزبمز له تحوز لا 

ولكنقفة، من خانا الرجل يلبس أن فيجور به، باس فلا القفة لباس وأما 
عاداتاعتادوا الدين الناس بنص يفعلن كإ ذللق،، ق عقيد؛ هاك يكوف ألا بشرط 

الزواج.عند البعض ها يلبالتي مسالة)الدبلة(، ق النصارى 

إليهجاء يتزوج، أذ منهم الرجل أراد إدا المحارى إل الدبلة: عن يقولول 
ماإل محتهي حش إصع، بعد إصع أصائعه! ل ووصحه الخاثم وأخذ القئسئر 

معتقداالدبله هن.0 الرجل لبس فإذا زوجتك، وبمن بي؛لث، الرباؤل هدا يقول: ثم يريد 
أنللرجل حيثي تحوز محلا بامحللة، بعقيدة مصحوب، بالمحازى، سنه فهو دللق، 

الدبله.هدم يلبس 

به.باس لا هدا فإف عقيدة، بعثر عاديا خاتما لولبس أما 

الحاجةذعت، إذا التي الأمور هومن ل المشحثة؛ الأمور من التختم وليس 
الخام،بمز لا كاو الرّول أو دليل تحل، ئلأ ؤإلأ شك إلقا 
تحشخانا اتحد بختم، إلا امحان، ثقبلوو لا واووّاة الملوك إة لة: قط ل،ا لكة 

الخاتم.بزا خثئه الكتاُت، من انتهى إذا حر ' افارُ رسول، ارمحمل صه! يق 

وندحه،وسفه وعماه، _.، Jlليع من ذكر ما باب، الخمس، فرض كتاب، اJخارىت أحرجه 
ورقمن حاتما ه الني لبى باب، والزينة، اللباس كتاب ومسلم: (، ٠٣١ )٦ رقم وخاتمه...، 

ختؤيبمن.أنس حل.ين< من ٢(، • ٩ رقم)٢ بعده، من له الخلفاء ولبس اممه، رسولي محمل. نقشه 



ا1رس1؛زاسد •_هلام انماسق يياس قؤح 

ا-لثاجهدعت إدا المنكر ثغيير ق الشدة انتعإل عل دليل الخديب هدا وق 
خرامدلأص،أوس،:لصالني.ام:مللأ:إلاس إلذَلك،ِلأو 

الأرض.ل وطزحه خالعه بنهسه 

تجترس المم، عن والم مأالمتوب يى قرئا هناك أف ومعلوم 
وغيرثْ،لة جعل ومن الأمثر مثل قادر، ئلهلة ذي من يكون المع ثغيتر لأف المم؛ 
يغوأن الئالطه له فهدا دلك،، أقذه وما بيتها ق والمرأة بتته، أهل ل الرجل ومثل 
■فبقلبه يتهئ لم فإن يبلتانه، ينتهخ لم فإن بيده، 

واجبالمم عن والتهن بايروف،، الأمر حال، بآكل واجب فهو الأمر أما 
إلدعوة أيما وفيه التل، عن وس يالخم أمت فيه بل تجن، فيه ليل لأنه حال؛ بأكل 
وتضر.ونينر، وأمر يعوم، مراتب! ثلاث فهده المنكر، ترك ؤإل والمعروف الخم 

ويذكرهميعغلهم الناس، ل حُلمييا الرجل يقوم أن فمثل الدعوْ؛ أما 
•الهدى إل ويدعوهم 
معينة،طائفة أوإل معم، فحمي إل موجها أمرا يأمر فأن الأمر! وأما 

ذلك.أثب وئ الغيبه، اوك الكدب،، ارك الفلاة، عل احرض ملاق، ثا 

صعكإ اأعروف، إل المنكر من يزيله الثيء، هدا يغو قاف الئغيثر• أما 
طرحا•الأرض عل ووحه ثزعا، صاحبه من اهاتم ننخ حذ و. المي 

طرحهه الرسول لأف المنكر؛ به يكون ما إتلاف جواز عل دليل أيئا! وفيه 
هذافقه من كاف ؤلهذا مثلا، أهلك، وأعطه خده لة! يقل وثم يده من نزعه لثا 

فهيلأنئ المذ. >خه خاتا آتي لا قال: خانك، ئد له! قيل نا أنئ الرجل 
الذيوالثيء المحصيه، يه حصيث، لاثه عليه؛ ؤإتلافه التحرير باُتإ ثن هذا أف 



٦٧^-بابشالآ،رباصدوصضام 

مسهمن انتقاما يتلقه أن ان الإئعل حرج لا الواجّ_ا، أوثرك المعصية به نحصل 
الحياد،الخيل عليه ءرصتا حين ءدؤأكلأ0أئ؟أ، مليإن افه نى قعل كإ بنفسه، 
١٢٠دعا يم ففاتته، المصر صلاة عن نيا فانتغل الثمن عربت حز نيا وفى 

ؤؤتدكو\ دعال1 فال كإ أعنايها، ؤيقلإ يعقرها يضرثيا، وجعل ءثياقلأ0أئم 
منانتثاما  ١٠٥٧١ناق، جع )الثوق(! ]ءس:ٌام[ ه أأ*لآءثاؤ، ألتؤق مسحا ءقغى 

عمههل•افب لرصا منه، 

انتقامايتلقه أن وأراد افه، طاعة عن ألهاه ماله من شيئا أف الإماو رأى فادا 
به.لأناس دلك فإل لها، وثعريرا نمه من 

وهوالدنويس!، كبائر من للرجال الدهن، لبس أن عل دليل الحدين،• هل•؛ ؤؤ 
حزةإل أحدكم ءينمد ^١٥^^٢! لقوله يافه؛ والعياد بالنار للعدارسح موجس، 

-يايحدب، يعني؛ نار، من جره هدا جعل الرسول. فال  ١٠^•٠؟ ل قصئها ثار مذ 
بهحصلغ الذي الحرء عل البدن، بعض عل أي! جرئي وهوعذابؤ القيامة، يوم 

الخالفه.

ال،كت؛نمن أنمل اءما مال؛ ال،كعبني من أسئل جرثوبه فيمذ ه قوله ونظثرْ 
ضاش،<م.
ءاويلو.•' الثل فقال أرجلهم، عل ق الصحابه قصز جئ أيما وثظره 

للأغقاب،منالثار«ُأر

من(، ٥٧٨٧)رقم النار، ق فهو الكمين من أمقل ما بايبذ اللباس، كتابط الخارمح،• أحرجه  ٢١)
■أي حدث 

الهلهارة،كتاب ت لم وم٦(، )٠ رقم بالعالم، صوته رغ من باب العالم، كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 
عمروابن حدسثإ رفم)ا؛'آ(،من الرجلذن؛ك،اله،ا، غل وجوب باب 



الوسلمسد ئلأم ض اساسق قؤح;اض 

يكونمحي بالناو العذاب أف إثبات فيها كلها الئنة مى نصوص يلائة فهذه 
اس•س معم جزة عل 

جثثتياي ف، عقها نحس } jtؤ كموله ذلك من أما القرآن وق 
قالعذابمعية، مواصع ]الأوة:ه"آ[، و-جزثأتلم حثامهلم يها دئتؤنم> 

حصلتما وهو أجزائه ببعفى خاصا يكون ثد البدن، حمح عل عاما يكون كإ 
المحالفه.ئه 

إيإمم،خ؛عجبمهزق الصحابة صدق ك،ال بنان أيفا• الحدث هذا هوائي ؤمن 
الض>خة خانا لاآخد ثاو: ب؛؛. انممغ خامم، خد لة: قيل و اوجل هذا فاو 

لأحدهالإيإن، ، صحيفكاف ولو إبجايه كال بن ودبك ءكيادثلأْقئبمُ، 
ذلك.أسبة ما أو أهله بإعطائه أو يبح به؛ وانتفع 

م

المنكر،ثغيثر ق الحكمة يستحمل اف الإئأن أيصا: الحدسثح هذا هوائي ثمن 
الذيالأعرابأ لكن الشدة، من سيئا عك4أئخؤئلإ النبي معه استعمل اوجل فهذا 

هدالأف ئللثs ولعل ؛ الشل>ْ النبي معه يستعمل لم المجد ل بال( 
زلكثهُُالخكم عاو كاف أنئ ١^٠ ه؛ الدم، خا-م ز بش 

المح؛هذه ووحد حاء يحرفر، لا جاهلا كان فإنه الأعرايى، بخلاف متثاهل، 
يزحروثهالناس إليه قام ولما التر! ق اثه ثمنه محس( يبول، يجعل لمجد، اق 

ثأائلمامحثهصئبم•
ومسلم.٢(، ١ رقم)٩ السجد، ق الوله عل الماء صسا باب الوضوء، كتاب ١ليخاريت ١(أخرجه ,

رنمالسجد، ل حصلت إذا ات الجاّمن وغبره البول غسل وجوب باب الطهارة، كتاب 
ءْءؤفيءتم.أنس حديث من (، ٢٨٤)





 _b;صإأق؛هوغالرس،تي سد •زكلام اسايض قؤح

ثالأشز[، A-U:_J؛]iJيمليا4 ■محننا ثأثتنا ه سثثها وثا ؤوةرث0 اممهتا3قرماكت 
مياءوالدي المتم: بزا مجإ وكا0 ه، المكب أقتم نلهذا وحدة؛ اممب يند 

الأمس،أطنب محمي. نفس لأف يبةٌ؛ محمد مس رروالدي يقول؛ وأحيانا يده'؛ 
الأنفس.ك قاتم-أاِميا 

أويعمناامحر، عن والمهي بالأمربالمعروف يقوم وهوأن علمته، المقسم يكر ثم 
العافيه.الله أل تلما، يستجيب ئلأ ندعوه حش عنده من دعقااء_، القه 

والنهيبا1عروف الأمر وجوب عل ئدل كلمها أحادث عدة لثا نبل وقد 
رأينافإدا بايمحروف، ثامر أن حميعا علينإ مالواحب عدمه، من والتحذير المنكر، عن 
أتىمحي لنا أحا رأينا ؤإذا المحالمة، مى وحدرثاه ُه أمرناه واحت، ق هصر محي لنا أحا 

وصارإدا لأننا واحده؛ أمه ثكوف حش دللئ،، من وحدرثاه عنه نريثاْ منكرا 
تحصل،ما والاختلاف والمرمحة النزإع من بيننا حمل مشرب؛ لة منا واحد كل 
والفلاح.والثنادة الخط لنا حضل الحق؛ عل كنا احنمئا فإذا 

يقسم،أن الإسان من يطلن، أن يوف المتم جواز عل دليل الحديث هدا ول 
عنقاه4د.ْيي شأو، ولها أهمتة لها المي الأمور و لانجغيإلا هذا ولم 
Jij^ ، ١إلا عيه محلف، أن تجئ هلأ شأو، ولا أهميه لة يل الذي \يو أثا^

بأمل.محلا للتوكيد استحلفث، 

وصفرص، وص المم عن، والهم، بالمموف، الأم وجوك، عل ذلل فهدا 
منسادنا ركنا عده النلمإ؛ بعضن إل حى وفروضه، الدين واجبالت، أهم من 

الزاج؛اُت،أشب مذ نكنئ نادنا، ركنا لبمز أنذ والنحيح: الإّلأم، أركان 
الأهواء، ١٦٠يتئرى سوفت، فإما الواجم،، حذا ثفم لم إذا والأمة المروض، وأفرض 



TT  - ٧١واواافيالآمباضوثواصضاس

عن؛ irJبالمعروف أمروا إدا ولكنهم علميه، يسثروف منهاج لهم قوم م وسكوف 
حيرؤ'ؤتم علذإ الله أمنهم كإ واحدة أمه وصاروا ٠^١جهم امى اiن^5ر، 

هأش وفينوث الثنبمفر عي وقثهوث أتنثوف ئأمثون لقا;؛ل أمحغ أثن 
آلثنالإعن ينهون إلممذف دلأمدة آلميقد إئ بمءدن أق نتكأ ؤ [، ١١ء»ران:•]آل 

ءرما بمف بى وآ->قومأ كل؛د< د،ؤمأ وثُ '©ا تإ واؤلجإت< 
[.١ ٠ -٥ ١ • ءمران:أ ]آو ه ءظي-م عياب لثم وأزكك التس 

وضمهثه، مسأثه يلاحظ أن النكر عن والناهي ءاiموف الأمر عل ولكن 
إذارد،ا لأيه علميه؛ والانتثار منه الانتقام لا أحيه، إصلاح ُدللئ، قصده يكوو أن 

ورباأحاْ، ومحقر وبعمله، بنفسه يعجب علميه والاستئثار منه الانتقام محصي 
كاعمله، محيط ذللث، يعد ثم الثه، رحمة من بعيد هدا ويقول؛ افه، يرحمه أن يستبعد 

مسرفآحز لرجل مال رجلا أف ه، البل عن صح الدي ا-قديث ذلكِفي حاء 
لاأعمرأف عث بمال الذ'ى يامن ءغ؛جل؛ اف ههال، لملأن، لايعفراف ررواف منه؛ عل 

.٠ عتالاكا<ر وأحطث، ^٥٨^۵، محي وق لملأن، 
عنبهكل ه1ك وآحزنه، دuة اوتنن بمة تكل؛ اوم، هدا وق ذاني 

يقولأن عل الله رحمه وانتيعاد0 لأحيه، واحممار0 بنفسه، إعجابه حمله لأثه وماسه؛ 
واحرثه.دنياه الكلمة هذه اويمت أن بدلك ئحصل اكاله، هذه 

هداتحضز يأن المنكر عن والناهي بالحروف الأمو عل نجن، ايه محالمهم، 
كالطسس،يكون بل أحيه، من الانتقام أو لنفسه الانتصار محمده يكوف ألا العني، 

٢(، ١٦١٢ ) رنم اش، رحمة من الإنسان تقنط من الهي باب والصالة، الر كتاب ت لم مأخرجه ( ١ ) 
ختققبمن-الجل اش همد بن جندب حديث من 



اأرساتيسو ؛لأم اسسزا*j يياض ش  ٧٢

معالخهيعا-اثه أف عل فتعمل بالمنكر مرصى الدي المريض، هدا دواء هصده المخلص 
ؤإداالواجس،. فعل عل نحمله معالحه فثعالخة واحتا ثرك أو المنكر، هدا نؤ ثقيه 
عباده،من ثاء من يه وهدى بركه، نعيه ق جعل الإخلاص، شه من اش علم 

المومحق.وافه عفليأ، خر منه وحصل كشر، حير عل فحصل 

ممحصي

هال!ه، اللمي ض ;?.محي، الخيري معيد ش ض عثرت الخادي — ١ ٩ ٤ 
وئاوIوالبيدي، داود أبو رواه ٠ جائر"ُ ئلطان عند عدو كلمه ايهاد 

٠٧حسن حديب رر 

^١٣١:٠ني:عنشساشٍِلأرقينيحاي ها،ا-اكانى 
'كلمه٠٠،; Jliأفضل؟ ابهاد أي الثرزت ق رجله وصع ومد الثني. ٌّأل رجلا أل 

صحح.يإمتاد المائي رواْ جائر* ش؛نان عند حؤ 
كورركاب وهو زاي• ثم ساكنه راء ثم مفتوحة معجمه ُغين المرن،؛ ٠٠
وخشب.بحلي• تحص لا وقيل• أوخنت،، جلي• من كال إدا الختل 

ارإلالأوبج^ت رمول قال ثاو،ت ره؛هبمئ، معود ابن عن عشن! الثالث " ١٩٦
هئ-ا،يا ممول،ت الرجل، بش الرجل كاف انه محي ض الثش لحل ما أدل 
يمنمةقلا حاله، وهوعل العي• مى يلماْ يم للئ،، محل لا مإيه ثصثع ما وثغ افه ايق 

كتابوالرمل.ىت (، ٤٣٤٤)رنم والنهي، الأص باب واللاحم، الفتن كتاب داويت أبو أحرجه )١( 
٢(.١ ٧ )٤ رنم حاتر، سان محي _J، كلة الحهاد أقفل حاء ما باب الخن، 

حاتر،إمام محي بالحق تكلم من فضل باب البيعة، كتاب ت اني والن(، ٥٣١ )؛/ اض أحرجه )٢( 
تا؛(.رنم)ه'



٧٢أآ-وابنيالآ»ر4ضددوصمحاس 

ينضهميلوب اف صرب ذلك معلوا يلها ويعيده، وفريته أكاه يأكو0 أو ذلك 
ديبمىدود ناي عك اعزط ف ئ حكمحأ لمرَتاآص ؤ او: مم 

لأسثاهوثشنمءمتوأؤ»ذازأسدوث آبن 
آك؛بم(منهن؛ثوؤزتث» لكثيا كرئ . سلوث> صكا>وا تا لئس صلوه 

ئاوتم ااؤكملحىهلاس؛:هب-اه[ ةولؤأ لأ!المبمإل 
ولتأطزيتالظالم، يد عق وكآحدن امح5ر، عن ولتئهوو بالنروف، لتائرو واف ®"كلأ، 

عقبمص،بملوب،بمضئم اف أدمبو.ز\ صرا، الحؤ عل ولممصره أطرا، الخؤ عل 
حنيء.ررحدث وقاوت والرمذي، آبوداود رواْ ؛، لثهم٠٠٠ ي  م

تنووقعت ررلتا اف رئول، هال، الرمدي، ولفظ داود، أي لثقل هدا 
دوائوهمجاكهم، 3، ئجالئوهم ينتهوا، يلم عل،اوهم مثهم العاصي ل إنرامحل 

وعيثيذاوي لسان عل ولثئب ييحض، بمصهم ئلوب افُ صرب دثاربوهم، 
محنحئا،وكان و. اف رثول، قجلش ، ٠٠يعتدوو وكانوا عصوا ب،ا ذلك مريم ابن 

أطئا«رمالخؤ عل داطئوهلم حر يده مجي واليي لا،  ٠٠هماوت 
شحيسه.ارولممصزده،اأيت Jعط٠وهم. أي! ارثاطروهم٠٠ قوله! 

الثثح
.السل عن نمحهبمته اهدري تعيد م عذ مله ذي،ا الولمج ثاو 

جائر٠٠.عندثلطان عدو ابهادكلته ®أيصل مال،! 

الفتن،محاب، ماجه: وابن (، ٤٣٣٦رقم)والهي، الأم باب، ا،للاحم، محاب، داود: أبو أحرجه )١( 
٤(.٠ ٠ رقم)٦ الكر، عن والهي بالمعروف الأمر باب 

٣(. ٠٤٧رقم)الماتدة، سورة ومن باب القرآن، شر كاب، والارمدي: (، ١٣٩ / أحمد)١ )٢(أحرجه 
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لخمس.ا وبطانة الثوء، بطاثة بطانتان! يللئالطان 

الحي،هو هدا وتقوو! له رينه يم الثالطان، ريي ^١ ثنظئ الئوء؛ بطاثه 
يكون،ما أحوو من بال؛ه~ —والعياذ ولوكال وأفديتؤ، وأ-صنتا هوالطسن،، هدا 

للدنيا.وطلبا للثلاطن مداهنه دلك معل 

الحاكمومحيل ه، ورثوله محعال اممه يرضي ما محنفلز ثإما الحؤ• بطانة أما 
الحثنه.البهنانه هئ هذه عليه، 

الحهاد.صد باض- —والعيال هده جار، ئال3إان عند التاطل وكلمه 

الثالطالود ماذا التكنأ طز محأف تكوف جاءر، قلطان عذ م وكلمه 
لة.ويزينه عنده به بمجأ 

الحهاد.أعفلم من جائر نلءلان عند الحي كلمة وقول، 
محقرلا عنده الحي كلمه العادل، لأل جارا؛ نطان >ا؛رعند وقان،! 

ؤيوذيه.صاحمها من ينتقم ممد الحار أما يقبل، لأنه ءامح1ها؛ 
أحوال!أرع عندمحا ئالأف 

مهلة.وهذه عادل، ال2؛لان ّعند حق كلمة — ١ 

الثلءلالمحقتن مد لأيلئ، حطرْ؛ وهده عائل، حضما عند باطل كلمه ٢— 
الزحارف،.مى له رينه بنا بكيتلث،، العائل، 

الحهاد.أقفل وهذه حار، ( jlialLعند،؛؛حق كلمه ٣— 

يكون.ما أفح وهذْ حار، سلهنان عند باطل كلمة — ٤ 



٧٥أما-باو،دالآ|>و1ضودُسمحاسر 

الهَنسأل الحائر، الئلطان ض الحق كلمه أفضلها لكذ أرثعة، أمام لهذة 
غثره.وعل نفسه عل وباطنا طامزا الحي يقول ص نجعلثا أن 

إيآكمالناس، اثيا يا مال،! يمحهبمق، بكرالصديق ر عن عثرت الراخ ~ ١  ٩٧
^١صل نن بج3آثمأ لا آسعم عوؤآ ءاموأ ارمحن ه ؤ £-؛: ١١مدة لتئرووذ 

الظالمإدانأوا الناس ارإل ت يقول افب.، وسول سمعتؤ ؤإل [ ١ • ]الأتا-ْ:ه ه أنتيينغز 
والرمذيأبوداود رواه ٠ منها١ر بعمايت، اف يعمهم أن أوثلئ، يديه عل يأحن-وا ملم 

صحيحة.بأسانيد والشاش 

الثثح
محال؛الصديق بكر أيي( عذ مله فيإ ثعال— افه ~رِمه ا،لولف قال 

أنمظم؛عوؤأ  ١٢٠١^كأة!ا ؤ ^; ١١هد؛ مرووف مإئآكم الناس، آثيا _،  ١٥١١٠
اهتدى^١ الإنساو أف ظاهمها ^ ١١وهد؛ ^١ صق من محرد لا 

فثأنبشتمه استقام فإدا بثمسه، انتقام لأنه الناس؛ صلال يضرم لا فإثه بنفيه 
أنيقلى فاسدا، معنى منها ويفهم الماس بعفن يفنها محمد •مؤجل، اممه عل غير؛ 
يضزنالا صل من لكون افرط اممه فإن كدللئ،، وليس الكريمة يالأية هوالمراد هدا 

١[.' ]الاناJةت٥ ه آهتدغتر إذا صل من لضخم فقال! مندي أن 

الاهتداء،مى هدا كاين محإدا المنكر، عن وئئهى بالمعروف يأمر أف الاهتداء! ؤمى 

الض،محاب والترمذي: (، ٤٣٣٨)رقم والهي، الأم باب ا،للاحم، كتاب داود: أبو أخرجه >١( 
الصديقبكر أي حديث من (، ٢١٦٨)رقم النكر، يغثر لم إذا الخاب نزول ل جاء ما باب 

نمحخقبمئ.



ا،رط؛ذسيد كلام اسلصزاض فلح  ٧٦

قاوؤلهذا ايكر؛ عن والنهي العروق الأمر ودلك الصرر، مى سلم أن بد فلا 
أؤئووة P ١!^ ^١ إذا ض ا>إن بموو: ه \شمأ نمعث نإن ي: 

يمنهمم بمي: ش« من أوثك اش عوك يأحددا للم 
فإنهالمنآكر، عن يتهوثه ولا المعروف، يامروئه ولا الصال يروق لكئوا إذا صل من 

الذيوالنافل للمنهر، الماعل والعاقل، الماعل بالعقاب؛ اف يعمهم أف يوشكر 

>وعغجل، اممه كاب بمهم العنايه الإنسان عل نجن، أنه عل دليل هدا وق 
افهأراد ما حلاف، عل المعز يفلنول قد الناس وأف اممه، أراد ما عثر عل يفهمه لا 
المنآنق قاو من عل الوعيد ا-قديث، j( جاء ؤلهذا القرآن؛ ضر فيملوا تابه، كل 

الإسلامية،والشريحة العربية اللغة لا؛مقتفى وتأوى، يرى بإ فئرْ أي: ، برأيي 
ازر.ْن ئشندة ورأيه جناة القرآف اذ الإئمم فإذا 

لاإمفهدا العربيه، اللغه يحرف وهوكن العربية، اللغة بمقتفى فنزه من أما 
كاست،إذا وكيلك عليه، يدل بإ فيمل العزتجأ، باللسان يزل، القرآف لأف عليه؛ 

الثرعلبمعناها وفننها الشرعل، المعنى إل اللعوي المعنى من نقلث، قد الكاإإ>ت، 
عليه.حزغ ملأ 

وكدللئ،كتاثه، ي عإتْل افه لمراد فامحا يكوف أن الإئنان عف نجن، أية فالمهم 
ازيق.زافُ ورموله، اضُ أراذ ألا يفئرهما لا حز ثقه، ل المن. لمراد 

(،٢٩٥١رقم)برأيه، القرآن يفر الذتم، 3، جاء ما باب القرآن، مثر كتاب ت الترميي حرجه أا 
عباصابن حدبن، من 









سدائرا|،لتيهدم ض اسر|ض طس ا قؤح 

الأم.تائ،ؤر)الأهثاب«: نحئج. ومعاة س  J_uمز الممِلق(ا قول: 
قنب,واحدها 

الثثخ
ياتيه،ولا بالعروق تام اثدي ١^->؛^؟ مى الشديد التحدض فيه الحدث هدا 

باق.والحياد وثاته، الم عن ؤنهى 
إلقاء،النار ق فيلقى الملائكه، يه اق أيلئج المامةا< يوم بالرجل لأيوش يقول■ 

بش٠٠أثاب راقندلؤ اليم، ق الحجر يلمى ك،ا فيها يلقى ولكنه برفق، يدخلها لا 
بنبطته بن مج سدلث،• ومعنى المعى، وهو شبا جع الأقتاب؛ أمعاءه. يعتى: 
والعيادالإلقاء، شدة 

بالحإرنثهة للتقبيح، التشبيه وهدا الثحى« ز الحإر يدور ثإ بما اادياو.ور 
هد0ثوحد أن محيل القديمة الطاحن ق اثه دللئ،1 وصفه الرحى، عل يدور الذي 

ينمران،أي؛ بينها فيا ويتقنان كران حجران محعل كان الحديدة، المعدات 
الحار،بمتن لربط حنثه وفيها الحبوب،، منها ثدحل هتحه منها للاعل ويوصع 

اوحى.انتدانته;طغن ول اوحى، عل تدض تم 
الحاريدور كا ئاف- -والعتاد أمعائه عل يدور النار ق تلقى الذي الحل فهدا 

هنا،إل بك حاء ثيء أي للثح؟ ما لئ.' فيمولول المار، أهل إليه فيجتمع رحا0، عل 
بالمم.دبآمر رُمحئ نفه؛ عل مقرا مقول، المنكر؟ عن وتنهى يالعروف، تأم وأنث، 

يزكى•ولا أموامحم زكوا لهم؛ ويقول، يمل• ولا صلوا للناست يقول آت؛ه'ا ولا 
يأتني■لا ولكنه بالمعروف يأمر وهكدا والديه، تنر ولا الوالدين، بروا ؤيقول،؛ 

ثصؤثيبمقأسامة حديث من ٢(،  ٩٨٩)رقم ولايفعله، يأعربالمعروف من عقوبة اب ب ح



 -٢،uU  ٨١تي1دس وخالف امرسروداين،ءامذمنم ض هقيبت تسل

اوبا،و1كلوا لا انّز، نماتوا لا للماس: شوُل ؤآوه« اثم ض »وش 
الأشياءمى دلك أسه وما الح؛رة، سيئوا لا العشرة، تيئوا لا الح، ز نمثوا لا 

وسيءونمس، بالربا، سع باض، والعتاد ثانيها ولكنه عنها، تنهى التي الحرمة 
وينهىثأتيؤ، ولا بالمعروف يأمر فهو؛ذلل-، هذا، وغر الخيران إل وسيء العشرة، 

الخزي.هذا ونحزى العياب هذا فيعيب العافيه— اممه ~ئالا وثانيه المثكر عن 
لأنالذكر؛ عن ؤينهاها بالعروق، تأمرها بفيه يبدأ أف الرء عل ذالواجِ_ا 

سمئاك،أاممه رمول بعد عليك حما الناس أعظم 
حك_يمرا'ست، ءأنعنه انتهث قادا غي عى ثامها ابدأبنسك، 

النكر،عن واننهم ؛العروفا، وأمرهم إحوانلئ،، تحح حاول ثم 7أا، ابدأ 
إنه١^^^٠، الصالحى مى ؤإياكم يجعلني أن افه أل نمصلحا. صالخا لتأكول 

جنادٌكريلم•

الخمل)ص:آ-إ(ب(، ٢٣/٢(،صنالأخار)١٧٣/١ص)oUصا
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-ابالأمlداءالأuنة٢٥

اء:حه[.لاو

I مسهمج

آهدإلآآ ألاكئت  Uiyأف يأتركم ^)٤ألق هاو 
اشمح

الأمم«.أئاء ١^ »باب : ^١٥اأ5أفن هال 
العباداتمى عبادْ عل الله ائتمنه ما منها متعددة، معان عل يطلى الأمانةت 

العباد.ادلهُءاوقا ائممن آذ قاعا جا، هيم الي 
لأهلها،ليحفظها للإنسان تعهلى التي الوداع وهل الاية، الأمانة ومنها! 

مالكها،مصلحة أو كلحته الإنسان، بيد يكون التي الأحرى الأموال وكدللثج 
منكلحة أو مالكها، لملحة ثكوو أن إما الإنسان؛ بيد اكي الأمانه أن ودلك 

حميعا.لمملحتهإ أو بيده، هئ 
سماعتيهدْ مثلان تقول ثخقس، عند مححلها الوديعة هالوديعة؛ الأول؛ قاما 

بمن،وديعة ههذة هدا، أشله وما ل احفغنها ذراجإ هد0 أو ل، احثظها عندك 
مالكها.لمصلحة عنده 

إياهيعثرك شيئا سمختس يعطيك ءالعارية بيده؛ هئ من لمصلحة التي وأما 
لم.لحتلئا٠يدك ل يقين، فهده أونمارة، أوتاعة، فناص، أو إئاء، من 

مصلحتهاههن«ْ المستاجزه، هالع؛ن بيده؛ هئ ومن مالكها لملحة التي وأما 
حاحاتك،،قفاء ق حا ثتتيع فأث وأحدت؛ا، نياره، مني استاجزت للجمع؛ 
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الأمانات.مى س كل ذك، أفته وما والدكان الييغ وكدلفح بالأحرة، أنتؤع وانا 
العامهالولاية مووليه، أعظمها وهئ الولاية أمانه أيصان الأمانة ومن 
الخاصه.والولايات 

ضالخهاعل كلها، الأنة ض أمن الدولة، ق الأعل الريش ة فاJتاطائ 
يالئها،لا الماو، بيت، ق ةكوJ الخي أموالها عل الدنيوية، ومصالحها الدينية 

دلك،.أفته وما المسالمير؛ر، مصلحة غم ل بمفقها ولا 
قالأمم وأمانة ورايته، ق مثلا الوزير كأمانة دوما، أحرى أمانات وهناك 

واسعباب الأمانه أف المهم أهله، ق الإنسان وأمانة عمله، ق العاصي وأمانة منطقته، 
أمنان!وأصلها حدا، 

عغ؛ةل.افه عبادايت، ق العبد أمانه وهل افه'. حقو3، و أمانه 

يوموكلها منها، ثيء إل أشرئا وقد حدا، كثثرْ وهل البشر؛ حقوق، ل وأمانه 
هذا0نائل اء:هه!ا، لالنآهله\ه إلج ألامحشت، ئودؤأ أن يآمرؤم ائت باداتها؛ الإنان 
إقيقل؛ ولم الأمانة، أدوا يقل! لم وسلهنان، قوة صيثة ه لأمركم الصيغة؛ 

Jؤدواأن يامركم العظي.،<.ة، بالوهت؛< يأمركم ه لأرؤم قال؛ ولكل آمركم 
الأمر،ولهذا المقام لهدا يعظتتا الغاف مقام الخطامحتج محاقام أهلها، إل الأمانات 

فهدا^^٢، المللئ، إن الأبن:أصكم، إف الأعل- المثل -وينه الئالطاب، كمون وهدا 
بيآصكميقاوذلأإءلائس.أبلغ 

الأمنأهلها، إل الأمانة بأداء الأمر لازم ؤمن آهلهاه إثة ؤأ0 
فيهايتعدى لا أن وحغفلها بحفظها، إلا أهلها إل أداؤها يمكى لا لأنه بحفظها، 

أهلها.إل يؤدث٠ا حش تفريط، ولا تعد فيه ليل تائا حفظا محففلها بل يفئط، ولا 
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يؤتمنفينا أمينا الإسال وجدت فكل،ا الإيعاز! علامات من الأمانة وأداء 
حائنا؛وحدته وكل،ا الإي،ان، قوي أثه فاعللم الأكمل؛ الوجه عل له موديا عليه، 
الإيعاز.صعيف ائه ذ\ء1ز 

محبلا التي الخاصة الأمور من وصاحبه الرجل بتن يكون ما الأمانادتإث ؤمن 
حدثعل اسامنك قلو ما، نحمن أن لصاحبه محور لا فإنه أحد، عليها يطئ أن 

ولوكافالناس، من أحدا به نحبمر أف لك محل لا فإنه أمانة، هذا ك! وقال يه، حدثك 
الهالأحوال قرائن من علم أو أحدا، به محر بالا أوصاك مواء إليلث،، الناس أقرب 

لأتح4أن:طاغشس.
كوثهلأف لماذا؟ . أمانة فهده والتفت، وحل0ن، الرجل حدثك فإذا ولهذا 

فإذاأحد، عليه يطئ أل محثا فهولا إدا، أحد، يبخع أن يذللث، تخئى فإنه يلتمت،، 
مننه.أن للث، محور لا فإنه حديث، عل ان الإئائتمنك 

فإنالخاصة، الأشياء من زوجته وب؛ن الرجل بتن يكوو ما أيئا؛ ذلكف ؤمن 
إليه،وتحفي امرأته إل يفقئ الرجل القيامة، يوم ثعال افه عند منزله الناس مز 
ويتذبنته جرى با يتحدث أف ان للأنمحور فلا ٠، بينهإر جرى با يتحدث، ثم 

زوجته•

الخموصياي،،تللئ، بذكر المجالس ل يتفآكهون الثفهاء الشباص، مى وممر 
يطلعأف هي محب لا التي الأمور من وكذا، كذا بامرأق فعلت، ت منهم الواحد يقول، 

الركتاب و\ذزطي.' (،  ٤٨٦٨)رقم الحديث، نقل ل باب الأدب، كتاب داويت أبو أحرحه ل،ا ( ١ ) 
نمئنبمن.جابر حدبث، من (، ١٩٥٩)رنم أمانة، الجالس أن جاء ما باب والصالة، 

صعيدأيي( حديثا من (، ١  ٤٣٧)رقم الرأة، سر إفشاء تحريم باب الكاح، كتاب ت لم مأحرجه ( ٢) 
;ْتهءنن.الخيري 
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والحباو،والأرض الطوات عل الأمانة افُ :عرض كيف قاتل; ئاَل فإذا 
و>،حمادمحلهامملولأض•

إلأرأث ويمثثل، بمهم عاقل عَقجل فه فهوبالسمة جاد كل أن ذالحوابت 
فخاطباكتبا؛. له؛ محاو الملم حلل لئا ينال اطه رءإو و:. المي أحثربه فيا ثعال قوله 

تمكنولا محمل، الأمر لأف أكتب؟٠٠ وماذا ءرب الملم؛ قال حماد، وهز القام الله 
يومي«را'،إل كائن )اايuئؤ قاوئبمانه؛١^^ 

ؤإلزام•وثكليفن أمز هدا القيامة، يوم إل هوكائن ما افه بامر \ذذللإأ فتكتن، 
فابتواُبمبال، والأرض( الثموايت، عل الأمانة عرصى انه عِؤجل اطه فهنا،٧ 

محملها.أن 

آوكها^٤١ اقسا وللاص ثا ساد يحاذ ئئ أؤل؛ "م ؤ ثنال؛ وقال 
ققاث؛أوكرها، طوعا اتحيا وقال؛ بالأمر فخاطتها لضات:ا١؛!، ه حلنيوق أنما 3اكآ 
طائعين،أسا وقاث؛ وامتثكا ١^٧،، خطاب والأرض الثمواُت، ففهمب طايم؛. أتيتا 

وعصينا.سمعنا يقولول؛ آدم بتي وعماة 

حمبجا؟وين الإنسان، حمالها الأمانه 

اضو>ل.ما1>ين؛
تفضيلا.خلق ممن كثير عل به وقمله ءئة؛ةث،، اطه أءءإاْ الذي النقل؛ 

الشلال،مذ الحف لهم وهوا للناس، عبججل افه أرملهم الدين والرمل 
بابالقدر، كتاب *ب؛(ج ردم)*القدر، ق باب المنة، كتاب داويت أبو أحرجه ( ١ ل 

لآهس.الصامت بن عبادة حدث من ٢(، ١ ٥ )ه رقم حديث (،  ١٧)رقم 
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فاحتلثجهول، ظلوم بأنه ال الإئوصف دلك ®ع ولكن عير، لهم يبى فلم 
بالكافر؟خاص أم عام، هنا الإسان هل العلإء1 

فهوا،لومن أما الحهول، الظلوم فهو بالكافر، خاص إنه بعص فقال 
ورثد.وحكمة وعلم عدل ذو 

ا،لومنأما طسعته، رءص_< ان الإئوالراد عام هو بل العلهاءت بعص وقال، 
انتفىبالأمانة قام فمذ كاف وايا هدا، من متش فيكون، يالهداية، عليب محذ امم4 فاو 
ظؤماإده'َكا0 ألأنس اممه قول ؤ، ام، والجهالؤ الظلم وصف عنه 

ءه4تالأحزاب:آلأ[.
بحثهنإ ؤإياكم يوممنا وأن •هملناة، ما أداء عل ؤإياكم يمثا أن افه فنسأل 

كريم•جواد إنه ويرصاْ، 

نلاث:ائافق »آيه داَل: افِ. زثوو أن هؤثنمحن: ررق أبي، وعن - ١  ٩٩
علته.متقى ٌ حانىااُ اوكى محإدا أحلم، وعد محإدا 'كن>ب،، حدمت،إدا 

وثلم«اآ*.أنه وزعم وصل صام »وإئ رواية: وو 
الثمحح

هذتعال: قاو ١^٠مه،كإ الأيه؛يعني: 
^،ji،،^5»^البي يه جاء ما صد3ا عل علامة لهم يكن أولم بممح،■ لال~ماء-ماآ١ا، 

بابالإيان، كتاب ومطم: )٣٣(، رنم ايافق، علامة باب الإي،ان، كتاب الخارتم،: أخرجه )١( 
ننحئيهن.هريرة أن حدبث، من (، ٥٩رثم)المنافق، خصال( سالت( 

ههبمن.مريرة أبي( حديث، من ٥(، رقم)٩ النافق، خصال( سالت( باب الإي،الت(، كتاب لم؛ م)٢( 
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هوأثئ ويعل٠وJ تيإت٠ىيثره، ء؛وثوا ءؤادأيعتن حئ•' المرآو هدا وأن ثريعته، وصحة 
دريتثمخملتا ١^١ م ٠^ (! JIajقوله وكيلك عيي به بئر الذي 

المنافقدلأث.سلامة علامة، ^^(ه]ص:اأ[،آيةمني! لملك< آذ 

ويظهرالكمر ير أن دلائ،ت ومن الخثر، ويفلهر الثر ير هوالذي والمنافو٠ت 
محقرا"؛قربوغ~ نسميه ~الذي اوبؤع الثربؤع، نافماء من ماحوذ وأصله الإسلام، 

لكن4للحروج، حريا ايحر أقصى ل محقر ثم بابا، له ويفتح الأرض ق جحرا له 
اهرقهذا صرب اوااس،، عند من أحد حجزه إدا يحسثا به، يعلم لا جفي حرى 
يظهرالثر، ويطن الخثر يظهر فايافي، منة، هرب، ثم برأبه الأسفل 3، الذي 

الكمر•ويطى الإسلام 

لقريش صناديد محل لعا بدر، غزوة بعد اش عهد ل النفاى برز وقد 
لمونمانيم المنافقون هؤلاء فاحلهر النفاق، حلهر للمسلم\ن، الغليه وصاريت، بدر، 

سيئتهمإق علقأ يإدا ءامثا ثالرأ  ١٣١٠لموأأك;بم ^١ ؤ د٠نالت قال، كإ كفار، وهم 
ؤتثدمبمتيزئ أس ؤ ثتالت اممه محال، ؛1، ١ ]البقرة:٤ ه منتيزآون عن إد1ا تمحآ إنا ،الوأ 

^هالوأ ألثثفئون ج1ءق ^١ أيصا! عنهم وقال، ا، ١ ثهوكهلالمرة؛ه مب ي
دعالتافه فهال، وزاللأم( وب—)إن( بالشهادة كلامهم يوكدول لتسود 

ه]الأنقون:١[.ثكذ-ميتنتثح المنضن يثنيإ0 وأس ذعق؛ uنلمإدك، 

آذوهرسول، إيلث، يجيذ قولهم؛ ل لكاذبوو( بامم منها أقوى سهاده فشهد 
يثمدوأث، لرسود> ققهإوبملمإدق، فقال؛ استدرك ؤلهدا اممه، رمول ^^١ أف ق لا 
ه.ثمحمرتتتت> ألئكسيرق إق 
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يعرفقليه، ق ونورا فراسة ثعال الله أعطاه الذي يعرفها علامات، له والنافق 
أحواله.نتع من المنافق 

!^١١قها الش الثلاث س منها فراسة؛ إل نحتاج لا ءلاهرْ علامات وهناك 
كدب،وحدتئ فإذابمن، وكدا، كدا فعل فلاق مثلا: يقوو ي خدث ر>إذا ه: 

سحبهقالبه ق أن فاعلم يكذب؛ الإساف رأيث، فإذا شيئا، يفعل لم الشخص وهدا 
الشاق.من 

jإلبم، نآق مثلا: لك مول نحلف،، وص :عدك أخلس« وعد ا>إذا الثاف: 
الطهرصلاة بعد غدا إليلئ، ساق أويقول! ياق، لا ولكي صباحا السايعة الساعة 
ررإداالسئر.؛ قال فهوكإ يحطيلئ،، ولا وكن.ا، كذا أعهليلث، يقول؛ ياق• لا ولكي 

إداتهدهم ؤوألنومث> ثعال! اممه قال كا ول، وعد إذا والمؤمن أحلم،رر وعد 
بإكشزا يغدر الرجل وجدت فإذا ويغرك، يعدك النافق لكن لالقرةت؟ما١ء، عنهدؤإه 

بافب.والعباد التحاق مى سعبة قلبه ق أن فاعلم يفي؛ ولا يعد، 
إذاظلنافj للباب، الخدين، هذا من الشاهد وهدا حاو« ١]^ »إذا الئاث: 

علائتمنته ؤإذا حايلئؤ، وبينه بينل—٠ سر عل ائتمنته ؤإذا خاثلئج، مال عل ائتمنته 
يمويلث،ثيء عل اسمنته كلمإ خايكؤ، ثراء أو بح عل اسمنته ؤإذا خايلئ،، أهللث، 

الفاق.مى شعبه هلبه ل أف عل دللث، يدل، باممه، والعياذ 

تلأمرين الخم مذا الذه وأجمر 
التحاق،علامات، من لأما الدميمة؛ الصناُت، هذه من يحذر أو الأول! الأم 

باممه،والعباد الاعتقاد ل نفاق إل موديا العملأ التحاق هذا يكوف أن ونحشى 



سدالرس،متلام ض اسرعتي U_ ) قؤح 

يشعر،لا وهو الإسلام س فتخرج اءتقاديا نفاثا منافثا الإنسان فتكون 
دللث،.من لنحذر حذا  ٢٠٥^١^^٥^الرسول 

ؤيلمحعندعنا منافق اثه ونعلم الصفايتح، حذْ يتصفح من لحدر التال! الأمر 
لأيهثيء؛ ل عليه يعتمد ولا به نثق فلا قوله، وحن لفظه بحلاؤة ؤيغزنا بنا، 

،أوو وعد إذا فالومى الإيان• علامامحت، من يكوو ذللئ، وعكس ُاف، والعتاد مافق 
حديثهق صادها كاي، حذثذ إذا وكدللئؤ وجهها، عل الأمانه أدى اؤتمن إذا والمؤمن 

فحلا.الواقع ^١^^ 
وعدت يقول بوعد وعيثه إذا عندنا الثفهاء من قوما فإف ، في، الأسؤمن 

شكبلا مهذا بالوعد، يومون الدين هم الإنجليز أف بمي؛ عري• وعد أم إيجليزي 
كفار،حملتهم ولكن ومومنوو لموو مفيهم والإنجليز الكفرْ، حولأء وعرور نفه 

عندصورترّم محثنوا أن به ييتغول لكن الله، وجه له ييتغول لا بالوعد ووفاوهم 
حم.الاس ليغر الماس 

ومنمؤمن، فهو بالوعد؛ أوق فنن مماتا، يفي الذي ص الخميقة j والمرمى 
التماق.حمال من فيه كاف الوعد؛ أحلم، 

كريم.جواد إنه والعمدي، العملإ المفاق من ؤإياكم يعيدئا أف اممه أل ت
•يوًٍةمح؛عوأبم

٢٠ حدقنه افه رسول حدثتا هاو،ت دنح.بمئة، اليان بن حديثه وعن " ٠
الرحال،ةلوب< جدر ل ثزلت، الأمانه أو حدئتا الأحز! أنتظز وانا أحدمحا رأيت، هد 
الأمانة،رفع عن حدسا م الثنة، من وعلموا القرآن، من فعلموا القرآو نرل ئم 
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م:ثاممثن أرها قظو ئيه، من \h\؛؛ قتمص ١^ اوجل ار:ثام صاو: 
رجلكعل دحزجتث المجل،"كجمر مثل أثرها مظل قلبه، مى الأماثه فقص النومه 
ارمصسحرجله عل هدحزجه حصاه أحد مم مىءٌ فيه ولتس ممرا قراه محنفط، 

صحزبمال:إةفيضمحنبجب،
■>نذل(من حبة مثقال قالبه وماق ا أعقله ما ما ماأجلده! ت للرجل حريقال 

علودة شئ كان لئن سق: وقب ص  Ujعو ش إبجان«. من 
أتا.لخمحت ي الثوم ثأئ١ _، عؤ تودنه أؤ:أودثا نفرائا كان زلثن دية، 

إلأدلأنازهلأنا«را؛ئقش

الئيءأصل وهو العجمسة: الدال ؤإمكان الجيم بمع ررجدرار قوله: 
الجيم:ؤإسكان اليم شع وارالجل® اليسثر• الأثر فوق: من الثناة بالتاء وررالوكتءا 
قوله:مرتفعا. ءمنثبمرا®: قوله: وء؛ره. عمل أثر من ونحوها اليي« ق وهوثمط 

الواليعنه.اع؛ه«:»-
الثثج

قال:;نحهبمنئ اليان بن حديفه عى ثقله فيإ ثعال~ اتله ~رخمه المولفن محال 
هالثى وكال ، الأحر٠٠ أنتفلر وأنا أحدجما رايت قد حدشن ه اف رسول ررحدثنا 
سيء،أحدا حدث إذا والني مناسبا، يرام بإ أحيانا أصحابه محدث 

القيامة.يوم إل وللأمة لة حديث فإنه 

بابالإي،ان، كتاب لم؛ وم(، ٦٤)٧٩ رمم الأمانة، رسر باب الرقاق، كتاب البخاري؛ أحرجه ( )١ 
حذيفةحدين، من (، ١  ٤٣)رقم القلوب، عل الفتن وعرض القلوب بعض من والإي،ان الأمانة رفع 



ا1ر|،ااتيسيد ض؛لأم انماسق ري1ض فؤح 

صحدثه ه الني لأ0 الز؛ صاحب 1هت مال زْءمحنبممح اليإن بن وحديفه 
عثررحلا،نحوثلاثه وكانوا حديفه،  ٢٠٣فأمحر ه الني هبمهم الناشز، مى قوم 

ّةآهمبامابما•
فيقوو!بحديفه يلتقي افه، ْس حوفه لشدة ننحقممنبمئئ الخطاُت، بن عمئ وكاو 

بنوهوعم هدا اياشن؟ من تش من ْع اممه. رموو نرثك م، هل افه أنشدك 
عنه*؛الله رصي بكر وأبا نسها بعد الأمة هدم أقفل هو الدي ننحقمحنبمثن، الخ3لاب 
والقاماتالشن من وله الأمة، هن«ه ؤ، الرسول بعد فهواكان أحمعبن، 

محدولفخم يأكن ارإذ ءكهآلصلأْؤكلأمت البي قال حمر معلوم، هو ما العففة 
عليهويثتي يمدحه عم، فهو للهواا-_ا ملهم أحد فخم كال إن يعني؛ ٠ دئما١ر 
افهأسدك يقول! دللئ، ومع مشهور معروف 5نحهعتئ ؤإيإثه للعواب، لموافقته 

أزكيولا لا. حدية1ت فيقول المناشن؟ من تئاهم من مع اف رمول ثك نئاف هل 
٠٠٣١بعدكأحدا
فقولهالرحال، يلويت، من الأمانة ننع ^من الني به حدثه زْنؤئبمننما فدكز 

علتهمأنزل ثم أصلها، ي يعني؛ الئحالاا ئلويبه جذر ل ثزلت، الأماثه ارإل ه.' 
للفهلرةمؤيدا والفته القرآف فجاء الأصل، هدا ويؤيد ييت، ما والئنة القرآن من 

بدبكفازدادوا ه نته ومحنة 3ت\ذ اممه كتاُت، من وعلئوا عليها، الناس مملز التي 
للأمانة.وأداء وثبائا إيإئا 

هميرْأبا حديث من (، ٣٤)٩٦ رقم الغار، حدث باب، الأنياء، أحاديث كتاب الخاري! أحرجه ( ١ ) 
رنمعمد فقاتل من باب، الصحابة فقائل ئاب، الم؛ موأحرجه زًئئبمن، 

ر?نءئنبمهااعاتثة حديث، من (، ٢٣٩٨)
(.١  ٢٨٨)تة الق والخلال (، ٣٨٥ ٤٥)الصنم، ز ثسة أي ابن أحرجه ( ٢) 





اإرر<طتي JUuكلام ض اساسق رواس ضح 

يطيلالرجل ذكر ثم ٥[، ١ ]الومون: ه ميم مملني لثنا إل صنلةُ رأء»وأ أثمت ين 
ومثزبهحرام، ومطعمه رب، يا رب، يا الثإء؛ إل يديه يمد أغم أئنث، الثمن، 
ا.لدلاك،<ار يستجاب فش بالحزام، وعدي حرام، 

الرحل،لهدا اممه تجسث، يأن بعيد ، ١^٧^١١يستجاب رراثى س! النبثر يقول 
افأن يبعد دلك ومع رب، يا ربط، يا للسا؛* يديه يمد أغر، أشعث، هو الدى 

الحرام.له، م، 

التجارة،مزاولة من يمغ فانه الوظيفة عقد بثقتفى موظثا يكوو الدي هذا 
والمحالسحت علته، حرام فهو التجارة هذه من كنبة ك_، فكل التجارة، يزاول ثم 

الوظيفةعل نقي أن شث إذ يالحار؛ الاذ أنث، هذا! كل نقول يبال، ولا ياض 
الوظيفة.فاترك قائده وأكثر للث، أنّ_ا التجارة أن رأيث، ؤإن التجارة، هاترك 

أفثحرفح أJث، الدولة، وب؛ن بينلئ، الذي العهد حب تحتمعان لا أمران 
تتاجر؟فلمإدا التجارة مزاولة من ممغ الدولة 

كُىألمهد إن ألمهد  ١٨^^]المائدة;؛[، ه ثعالت اغ قال 
وهناكالجارة من كنعوق كيف، فيمول! الماس بعفر يتعلل ]الأمراء:؟"؛[، مذوتُه 

كثثرة؟اشركايته وعندهم بالأراصي يتاجروذ وزراء 
ظالمثمحالذ هم كايوا ؤإذا هدى، صلالهم يكذ لم الماس صل إذا فنقولت 

همأيدت؛م، ثمت من حاءيت، المقلم هدم مثلا؛ قال فإذا أنث،، صل فلا صنعوا بإ 
4المونرا؟فكتفن ثزعوها الذين 

حديثحمن (، ١ • ١ رنم)٥ القح، الكِح من الصدقة قول باب الزكاة، مماب مسلم: أحرجه ( 1١ 
خ.بمثن.هريرة ابئ 



٩٥هآ-ب1واالآمواداءاسم 

صعما عل ويتحثؤ محزن من أول هم ّتكوذوف ٌّالنب، عل -، ٠٢حات نقول 
نججزولحراس ولا حدم ولا أنفسهم، به مدوف عندهم مال لا حنث القيامة يوم 

ونلنادليلا الناس محالفات مذ لاثتخد فأنث ينمعهم، قرابة ولا سب ولا عنهم، 
ثنالمؤعبمثك كان ؤإن عليه، عثرك عاهدت يعا بالوفاء عليك ولكذ افه، لمعصية 

أث.لمة نحا أن ثك فين دلك 

لللأمانة الؤئين الأمناء مذ وزثافم نحملما وأن الهداية، نإثافأ لما اضَ أل ن
عباده.وحى الله حى 

ءانحتعافه. نمول ئاو هالا: هريره وأي حديثة وعذ ٢" ٠ ١ 
،٥٥١ص1وات آدم ماتوذ الحنة، لهم يرلفح حى المومنوذ بوم الئاس تا3قثماك اف 

إلاالحق مذ أحرحئم وهل ئقول،• الحنة، لنا انتمتح آباثا يا يقولوذت عليه، 
مامووقاو: افه. حلل إبراهيم ابى إن ادهبوا دلك، بصاحب لست، أ؛إؤما حطف 

اعمدواوراء، وراء مذ حليلأ محتر إما دلك بماحج، لست، إبراهيم■ بول، إبراييم 
،silJ^بماحب لسئ مقول: مونى، ماتوذ لكلها• اممه كلمه الذي قوني إل 

دلك.بماحب لسث عسى: فيقول، وروحه، افب كلمة عيسى إل ادهبوا 
جغشمقو.Lj والرحم الأماثه ورمل له، مودذ بوم ه ^•١ مأئوو 

المق؟كم ثيء أي وأمي، بأي يلت،: كالرق،ا أرمحم ممر وممالأ يييئا الصراط 
وند١^، ثم م اويح، كم م من، طرمة ل ديإّجع بمر 'كبمن ترداُرألم ٥^ 

حشتلإ!٣، رب، يقول: الصراط، عل مائم ذقبخإ أعمالهم، م دي الرجال 





٩٧-واو،الآمب1دا،اس 10

تيال بمصز. ودارا بالكومة، ودارا بالمرة، ودارين بالمديئه، دارا ءشرْ ؤإحادى 
مئولوة، يثودص م ثان:أيه ١^ أن عيه كان الذي دينه كآن نإء 

حلأولا قط  Sjqوو Ujالقئته. عله أخشى إف طفت ص ذعة لا، الزج: 
وعمربكر ش أومغ اف. رمول عرومغ ل يآكوذ أو إلا نث ولا حراجا ولا 

ألم،ألش ١^^٠ من عليه ثاو ما محثنت، افه: همد هات، رْتهءمز، وعماو 
علكز أخي، انن يا مماو: الزم، نن افه همد حزام بن حكيم هلش ا ألف، ومم 
سعأموامحم أرى ما واف حكيم: همال ألم،. مئه وهلت: يكتمنه الدين؟ مى أخي 
أراثمئطيموو ١٠٠هاو: ألف؟ ومض ألمه ألمي كادنا إذ أرايتك، ^: ٥١همد هم١ل، هده• 
الثابهاصمتى هد الربتر وٌكاذ هال،: ^؛،، يانثتينوا مئه ء مي ض عجزتم ئإذ هدا، 

لهثاو من صاو: هام م أف، وستمئة أف بألم، ثاعهاهمدافي ألم،، ومئة دسعيرن 
أربممهةالربر عل له وكاذ جعمر، بن افي همد ماتاْ بالنابؤ، ءتتواؤّا ميء الربتر عل 

جثلإهإِن هاَل: لأ٠ اف: همد هاَل ^؟ تنكبجا ثم إن افه: ص دقاَل ألمه، 
هال،ئطعه. ل هاهطثوا هال،: لا. اممه: همد هماو ١•>^؛^. إذ يزحروذ هتٍا جعلتموها 

وبضوأوهاه، دينه عنه همثى منها اف همد ماغ هاهنا. إل هاهنا مذ لك افه: همد 
بنوالنير عثإذ، بذ عمرو وهمية معاوية عل همدم ؤنصقج، أنهم أربعه ملها 

ألف.بمئة نهم كل هاو: العابه؟ هومتج ثم معاويه: له هماو رمعه، وابذ الربثر، 
أحدتهد الربر: بن النير همان، ونصف،. أنهم أربعه يات،: ملها؟ بقي كم مال،• 
ويال،أف. بمثة تهها منها أحدت هد عماذ: عمروبن مال، ألم،• بم-ة نهكا ملها 
نهمهاو<: مئها؟ بقي كم معاويه: همان، ألم،• بمئه تهها أحدت، هد رمعه: ابن 



الوسلتياماسق«نئلأمسد فؤحيياض  ٩٨

جعمرنن اف صد وبلغ هاو! أئف. ومئة حئس؛ن أحدته هد هاو! نهم• ونصف 
الربم:بنو هاو ذينه، هصاء من الرثتر ابن ميغ ملثا ألف، ئمثه بمعاويه من يصيبة 
1لأثنضن: أنبغ ش أنادي خر لاأنأويآ ذ\ب هان: مرانا. يثثا اهسلم 
ضهؤا اأنسم، j تائي نئه ؤز هجنز هقنيه. هثأتثا دنن ١^ ء ه 'كان 
امرأةألم،هأصابثل نسوة، وُقاذللربثرأرع اكلث،• ودع يهم هتم سنن أرع 
^١^.١١روا٥ ٢ أئه_،ر ؤمثا ألم، ألم، حمئونى ماله هجمع ألم،، ؤممحا ألم، 

الثني

حدين،ق رمح.بممحا هزيزة وأب حديقة عن مله في—،ا المؤلم، هال 
وينؤ فقال محمودا مقاما يبعثه أي، ربه وعده ه القتر أف ودللئ، الشفاعة، 

ؤإذا]الإمراء:بمي[، نحمؤداه مقاما >^؛_، يبعثك، أن عمئ لأف، Jافإه يهء متهجن أيل( 
فاداللترجي، قاما اقلق، من )عكر( خلاف، واجبه، فهتر افه من، )عسى( جاءت، 
رجاء،فهدا يرجى، أن الله عنى ل، يغفر أن افّ عسى تادمح5(، أن الله عنى هلث،: 

ثعال:هزله مثل واحته. اممه منر عكر قالوا: لدلك، وعد، فهدا اممه)عسير( قال إذا أما 
آوأمربالمج إاٌ آي، أض وقوله: اء;هه[، ]النه ي،وفوءغ،لم أئ( عنؤرأس ^٥١^٧، 

دللئ،.أفته وما أأه[، لاالاتاوة;عندءءه من 

الأولونفيه محمده مقاما أي: محمودا، مقاما يبعثه أن، ه نبثه عغتْزاوعد قاليه 
يوميبعثون النامر فالن الشفاعة، حديعثج منها أوجه: عدة منر ودللق، والاحرول، 

وعرلأثياب،، عليهم لبملر وعراة نعال، عليهم لسزا حفاة عزلا، حماةعزاة القيامة 

٣(. ١٢٩)رقم وميتا، حثا ماله ل الغازى بركة باب الخمس، فرض كتاب البخارىت أحرجه ( ١ ر 





اار،التيسد *زكلام اسستي لياض فؤح 

أفعل دليل الئجرة من بأكله تجدر عثيآثلأاُ آدم أف الشفاعة" حديغ ~أعنيت 
تإت فقال الشي_هلاو فجاءها حئغ حواء أل عباس ابن عن روين التي القصه 
يتليعا،أن ئايا فثشمه يغلنك من فيخرج إيل قرف لة لأجعلن أو الحارث عد الولد 

حبفادركهإ الثالثة ارة ل فجاءهم يهلعا، أن فأسا الثانية، اوة ق وحاءهم 
تنثنثكم ُؤهوأدوى ثعال• لقولؤ يرا نفدبك وجعل ، الحارث عبد فسميا٥ الولد 
يعثبثعلأحفيغا ثثتت - ئلثاثص؛ها إثإتا رؤجهالنتكأ يئبما نجمد وجدؤ دمثى 

?وأثلثآآاثنئثاالبيرث\ ثن لةؤس  ١٠^،ءادسا لن ردهما أثت دع، ١^؛، هنمآ غد، 
فزن[، ١ ٩ • ]الأءراف:هخ١- ه ينجز عنا أس ثثز ءاثنهمأ ذ»آ ثثهء لت ج،نلأ" صيمحا 
وجؤه!من بصحيحة، ليخ، مكذوبة قمة القصه هدْ 

منالقصه وهد؛ ه، اش رمول عن صحيح خن دلك ق ليس اثه الأول؛ 
لأخاِراليلأمحإلأِسضسم.

العياء.باتفاق الشرك من نموموف الأفياة أن الئاف: 

منهيطاJول آدم إل ياتوف الناس أف الشفاعة حديث، ِفي ثيتؤ اثه الثالث،! 
اعتدارْلكان الشرك منه ولووقع وهومعصيه، الشجرة من بأكله فيمتذر الشفاعه 

آدمأن يخمد أن يجوز لا أثه عل تدل وغيرها الوجوم فهدم وأحرى، وأول أقوى بؤ 
الأحوال.من حال بأي شرك منهما يقع وحواء 

رنولوهوأول ^١٣ نوحا الناس فياق الشفاعة عن ٤^٠١٣ لجذرآدم 
يخهرسول أول أنت، له! فيقولول المتمبه غذ؛ النامن فيخاطه الأرصن، إل اش أرنله 

٠موقوئا عباس ابن عن ( ٦ ٢ ٤ / ١ ٠ ) تفسثرْ ل اكبري أخرجه ( ١ ) 



وذكبم؛ يزَلئبه ما ي  JLلأنة فمذئ؛  ٠١ربمراشفغنء1 الأرض \%\ل 
٤[.لمد;ْ ه ممما -آئذؤ وأنت آلص وعدئ نإف ص يى ُؤرآسإفآفي قال؛ حنن 

والعياذبالرسول كمر ولكنه رسول والد© به، كافر ولد ^^٣' لنوح وكاف 
جاهلا،يكون قد بل عالتا، يأق لا العالم فابن اف، الإئينفع لا الثب لأف يافه؛ 

مؤمنايكون لا الرسول ابن فاجرا، فاسما يكون قد عابدا، ياق لا العابد ابن وكيلك، 

لميمقبؤكمحأ يقول! أبوه كاف كاما، كاف أبنائه أحد نوح ابن هذا بل 
يمحىينمسمي جتل إك ؤمئ١ؤكا مائلا! فيجيبه [، ٤٢]مود: ه آديييا ح نظث ولا مما 
ئص \ٍأ ,ي ئ ثن آلا آئو م مذ ثاٍيمآين:؛ لأ ناد آئ 

مىءؤرءي>إنآفي قال،! مد نوح وكان يافه— "والعياذ الكافرين مع الولد عرى 
]همد:هأ[.ه عين -آلثكأ وأنت، ، ٢٢وعدف إل يء 

وبينبينه يكون لا والشافع علم، يه له ليس ما سأل، بأئه نوح فيعذر 
أفُع ٌّىء، لا؛ندسها موية صلة بيهما يكوف أن بد لا بل جفوة؛ إليه الشمع 

اممهفعم عليه، فتاب، ربه اجتباه لة، اممه غم وآدم له، اممه غمز نوحا 
جعلوهلهم غفر الذتم، الدنعب، هدا جعلوا مقامهم، وعلو مرو«تهم لكعال ولكن له، 

منه.وحجلا منه، عغتثلوحياء فه Jعظيتا هذا كل الشفاعة، من مانعا 

إنهويمول،! معتذر عِأجل، اطه حليل إبراهيم إل يانول ثم 
رنمه، ث1لإا ثدا إث،نَكا)ى مج ح سكئكا ؤدر>ثه باب، الضر، محاب اJخارىت حرجه أ( 

حديثمن (، ١٩٤)رنم مها، مرلة الخة أهل أدنى باب، الإبجان، كتاب، وسالم: (، ٤٧١٢)
وظهض'.هريرة أي 







اأرا1،إتيسد ؟لأم ض اسا1ض ئاض ضح 

عمله.٣ عل ويعيب جهم ناو ي يكندس من الناص ؤص 

بلعليه، يمثون ولا الصراط هذا عل يصعدول لا فإنم لدلص ا-الكمار أما 
إناوردا، جهم إل ويدهول الصراط، هذا بمعدوا أن قبل جهم إل 7إم يذهب 
جهم،نار ق يقع قد فإو4 تغفر لم ذنوب له كاف من لكي فمهل، المومنوف يصعده 

أعلم.وافه أعإله، بحب ويعيب 





سيدالرس،تي•_؛لأم انماسي ثمياض فؤح 

علالظلم يدوو وحقد عاليه؛ تحب فيا يالتقرط ؤإثا للإسان، تحوو لا ما عل 
محرم•قعز ؤإثا واجب، ترك إثا الاض، هذين 

ذ\ءظإالعباد، بحق يتعلى وظلم عَةتجل، الله بمص يتحلى ظلم مءان* والظلم 
الذنبأي نئل! البى. فإل نؤ، والإشراك ثعال اممه بمص التعلى ض الظلم 

\طإ٢ الكبائر، ل م ؤيلمه ا حiقك٠٠١١زم ف:يا تجنن »أن فقال: أعظإ؟ 
لصغائر.اق 

ال؛يبيتها أشياة، ثلاثة عل يدور فالفللم اممه عباد حفوق ل أما 
؛،JsJLpحرام وأعراصخم وأموالكم دماءثم ارإل فقال: الودلغ، حجة طبة حل 

ضي القس ق م سا«رأآ و هدا، هدا،ومثم ثومئم 'كخرقة 
أستهما أو الحروح أو الدماء فك، بغيره، عل الإسان يعتدي بان لدماء، اق 

ذلفف.

بعدمإما الأمواو، ق غثره ويظلم ان الإئيعتدي بان الأموال ق والظلم 
يفعلبأن ؤإما عليه، واح~وا من يمتع بان ؤإما المحثم، بانيان وإما الواجس،، ل بل 

غ\ر0.مال ق محرما شيئا 

والقدف،،واللواط، الخربالزنا، عل الاعتدا؛ فشل الأعراض ل الفللمب وأنا 
دلك،.أفجة وما 

^^الواهيد١د١وآتمثشوءكهتعالت هوله باب القرآن، بر تقكتاب الّخاريت أحرجه ( ١ ) 
أعظمهاوبيان الذنوب، اقح الشرك كون باب الإبجان، كتاب ومسلم• ٤(،  ٤٧٧)رنم ]القرة؛أأآ[، 

عودمابن حديثا من (، )٦٨رنم بعدم، 
امة،القكتاب وءسالمث (، ١٧٤)١ رقم متى، أيام الخطة باب الحج، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 

تيئؤبمغ.بكرة أي حديث، من (، ١  ٦٧٩)رقم الدماء، نحربم تغلط• باب 





الراأ،1؛بيسد كلام  jAانماسق U_ | ضح 

الحرصلأو و!ذفباا لكل س أهلك ررلأيك ، JUlعل الحرص ت الشح٠٠ ااواموا 
لكل،وجه أي من المال يكسب أن ان للأنيوجب الثلامه— افه —سأل المال عل 
قبلنالكف من خمل أي! ءثيألصأت"هأصم; الئى قال بل أوحرام؛ حلال من 

يتوصللم إذا الدماء الشحيح يمك، محاومهم،؛ وانتحلوا دماءهم، نمكوا أذ ررعل 
السالميرثا،عل التلريى يقaلعول الشح، أهل عند الوايع هو ك،ا بالدماء، إلا طمعه إل 

عليعتدول أيقا وكدللئ، بعيره، ؤيأحذول متاعه، ويأحدول الرحل، ويقتلول 
بالقوةالمال محأحدون بؤتيم، حجب ومتكون يقتلونهم البلاد، داخل ق النامي 

والنلتؤ"

الئخ.ؤمن الظلم من أمرين: من و. الم فخير 
الغير.عند فيإ هوالطمع والشح الغثر، عل هوالاعتداء فالفللم 

ثأوككء دنيه سح ثوى كتابه! ق ثعال الله قال ؤلهدا محرم؛ دبك فكل 
لة،فلاح قلا نفسه سح يوى لم من أن عل الأيه فدلت، لالخثر:بم[، ه الثنمثرث حأ 

شحيقيثا وأف الظلم، مذ ؤإياكم يعيذثا أف اممه نأل نفسه، شح الله وقام من المفلح 
وشرورها.أنفسنا 

وًمحقمقحم

إلالحموي، ارلتودل قاو: ه، اف رئوو أن زظ^ةنئ: هزيرْ أي وض - ٢ ٠ ٤ 
منلم.زؤام ا المزواء«ر الشاة من الحلخاء للشاة يقاد حص الماتة، يوم أهلها 

هريرةأيٍ( حا-يث، من (، ٢٠٨٢)رقم الفللم، تحريم باب، واكلة، الر ياب، ؛: Jl•خرجه أ ا
ر؟ءمميبمئة.



ايالآمبجدامماcا٠u٠-بlب،سم|ال٢٦

المحح
أنأقسم قثم، بغتر المصدق الصادق زهو ه المئر أمم الحديث دا هق 
إذلك الدي الحي حى، لأحد بمح ولا القيامة، يوم أهلها إل نتودى الحقوق 

مىا-لحلحاء للشاة يقتص إنه حش بد، ولا الأحر؛ ل امتوييثه الدنيا ل ئتوفه لم 
المزثاء.الشاة 

محرف.لها لتس التي ابمحاءت 

\وص\)حوالقرهُ: 
تجذ-آاقرف لقا يز ام الخلحاة إذا محرف لها الي أف والغان 

منالحلمحاء للشاة واقتص الشاتين، هاتين بين اش محقى القيامة يوم كاذ فإذا أكثر، 
المرتاع.الشاة 

يريأن أراد عدل، حكم اضُع،ةل م يفهمن؛ ولا يعقلن لا وص:بمائم هدا 
بيتيآدم!فكيث العجم، الهائم ي حس عدله كال عباده 

وتحثزوهو'5دلائح، القيامة يوم نحشر الهائم أف عل ذيل الخديب هدا وق 
ولاق دآثؤ ؤءبما؛ن ثعال. الثه قال القيامة، محشريوم روح فيه ما وكل الدواب، 
أمةالطيور، أمة الذر، أمة ممره، أمثإ لالأنعام:هرّآ[، أتم للأ' عث١•ثد هميط؛و 

تالأناأام:ه[.>سوه من ألكتف ق متا آاتثاتلإث1 أم ؤإلأ وهكدا الحيات، أمه \ذثي.< 
المحفوظاللوح ق مكتوبه والحثراُت، البجائم أعالة حش مكتوب، ئيء وكل 

العنارؤزإدا تعال؛ وقال ريم إك سوثر  otألكي ف، محرتا ^ثا 
ويقفيب، كث، القيامة يوم تحشر تاككو؛رتأ-ه[، آلئحوش-ئبهذه ^١ ه عطلغ 







مض ١١٢

الشثخ

ثاو:^^^١ عمن بن اممه عبد عن نماه فيإ تعال- اممه -رحمه هال 
وحجهالود1ع؟أ«، حجه ما يدري ولا الودلع؟ حجه ما والثني يقول رركثا 

الناسوولع الهجرة، مذ العاشرة الثنة ص الني حجها التي الخجه الودنع،ش 
الهجرةبعد ه الثي بمج ولم ، هلاُ عايي بعد ألماكم لا *لنل وقالت فيها 
الر0فقط.هذ0 إلا 

حجاثه \ءلإ— —وافه الظام ولكن مرتم(، الهجرة قل حج أيه يكر وقد 
د؛نإل والقائل يدعوالناس الموسم ل ؤنرج وكال مكه، ق هناك كاف لأنه أكثز؛ 

نحج.ولا كرج أثه •مقجلفيبعد افه 
مذالعاشرة الستة ق عمره آحر ل حج ه ايه ^١ ٠٦٠الدي حال، كل وعل 

إلالمنريذ بائيي كانث مكه لأن ودلك هجرته؛ بعد هبلها بمج ولم الهجرة، 
الْلائبعزوة وحصلن، ميما وغرا إل دلك بعد حرج نم الثامنة، الئنة 

عليهيطلغ ولم ليلا، بعمرة وأتى ايحرانة، و ونزل هدا بعد رجع نم المشهورة، 
الخامة.الئة ق هدا الدية، إل عاد ثم الناس، مذ كلإ 

لفم _، كل هِس الم إل تردُ الوفودُ كانت، الخاسة المنة ول 
ائدينؤإل الوفود حاء إذا حش بطلبه، علميهم يثقل لا حش الوفود، لثامي المدية، 
الثنةل بمج فلم وثإلأ، يمسا ويلحقونه ؤللبه ق يتعبوا ولم ه الثي وحدوا 
وجه.من هدا الوفود. لتلمي الخامعة 

(،١٢ ٩٧)رقم راكبا، الحر يوم العقبة حرة رٌي اسحباب باب الحج، كتاب لم؛ ماأحرجه 
ث؛ئقبمنجابر حديث من 





الور1ا؛قسد كلام اساسنر•_ روا0و فلح  ١١٤

آخرق إلا يكوف لن أيه يعلم الله أن مع الدجاو لومهم ينذرول لكيوا ؤإيا 
هذالأل منه؛ تحدر الملل "مع وأل حطوؤته، وباق به، الاهتإم أحل من الدنيا، 

يعثدوه،أن إل يدعوهم الماص، إل ياق وأمثاله— فتنته ؤإياكم اممه —وقاثا الدجال 
أمطري•لهات يقول، الئإء فيأمر ربغم، أف شتم ؤإف انا ويقول،؛ 
محأمحلت،،الأرض أمر عصوا إذا أما فتنست،، أنتيى. لها! فيقول الأرض ؤيامر شطئ، 
ممحلينالناس وأصبح فمحطث،، والئإء 

والمرض،إلأالما٤ ١^^٧ سمححظإ،لأئفياس 
اثهعل تدل، بيته علامامتج قلة هدا ومع اممه، عصم من إلا ممروف أناص فئعه 

كافؤإن فمط الموس يقروها ر(ُآُ ف، كام)ك عينيه بين مكتوب أنه منها: 
كتابهلست، الكتابه هذه لأف يقرأ؛ كاف ؤإف الكافر عنها ويعجز القراءة، يعرف، لا 

ءغ؛ةل.اممه س إلهثه كتابه هل إنإ عاديه، 

عَقتجلالرب باعور، ع،جلليى والرب اليمز، المح، اعور أيه علاماته؛ ؤمن 
عينهأعور، فانه هدا أما الوحو؛، مذ يوجه مص صماته ليزِفي الممات، كامل 

يعريها.كل واصحه حئيه علامه وهده طافيه، عنبه كاما الثمنى 

المازئه؟متتن ؛So ،Uالخئيه الظاهري العلا1ْ هذ0 فيه كاف إذا قائل: قال فان 

٢(، ٩٣٧رقم)معه، وما وصفته الدجال ذكر باب السامة، وأنراط الفتن مماب لم: مأحرجه )١( 
;يؤقبمنه.صمعا)1، ين النواس حديث هن 

بابالفتن، كتاب ومسلم; (، ٧١٣١)رغم الدجال، ذكر باب الفتن، كتاب الخاري: أحرجه )٢( 
أنسحديث، من ٢(،  ٩٣٣)رنم معه، وما وصفته الدجال ذكر 



١١٥ا'1-بمبسمالس(رامبماإظ1ثم 

هيفينوث لا زلإ عن محآقدر آلايثت تني( ^ونا كتابه! ق قال اممه إن نقول! 
علاماتولا محيين!، الصلأل علامات سمنهم لا افه \ضلإإ الدين ١[، • لمنس:ا 
ظاهرة.العلامات كانت ؤإن يتفيدوذ ولا بشيرا، الهدى 

حديثل أحد، عل نحفى لا العلامايتح هده أو ه الثسول نئا ئم 
ؤيكثه المئ محجه دوم، فهوحججه فيهم ه والى حرج إن أيه آخر 
حليميواف مسه، حجج ياقرو يقم ولث تمج "ؤإل قال! وخلاله ريعه 
غثل.افَ فوكل ةسإم«را' كز عل 

وأ-محزربالعا، تحذيرا الدجال مى حدر ءفيؤالصلأْأئم الرسول أف فالحاصل! 
ومفقط، يوتا أربعي الأرض 3، ويمي الزمان، آخر ل نحرج الأكثر الدحاو أو 

منأشهر بته ياء الأوج ق الشمس بقى شهنا( عثر )اثثا كسنة الأول اليوم 
هداأشهر، منه ليلا غابة وبقى الهلوياله، الفترة هذ.ه نجب ما المغريتؤ إل المشرق 

يوم•أول 
يوماوثلاثوف سمعة الأيام وبقية كجمعة، والثالث كشهر، الثال واليوم 

بقىكيم، لمبتشكلموا الحدث، -هدا الصحابه ؤه الى حديث، ولثا الأيام، كسائر 
وعشرينأرع كل ق عليها تدور وهل الأرض، عل ثدور لا كاملمه تنه النمس 

قدير.ثيء كل عل واف دللئ،، قوى اف فقدرة محاعه، 

يعلموللأمم والمدرية؛ الكونية ائل المعن الغال—ؤ ق يالوف لا والصحابة 

(،٢  ٩٣٧)رقم معه، وما وصفته الدجال ذكر باب الساعة، وأشراحل الفتن كتاب مسلم؛ أحرجه ا ١ > 
نصغئبمنن.سمعان لن ألنواس حديث من 

٢(، ٩٣٧)رقم معه، وما وصفته الدجال يكر باب الساعة، وأشراط• الفتن كتاب لم؛ مأحرجه ، ٢> 
;محئثؤبمن.سمعان ين الواس حديثا من 



ني؛لأمساضسظأسيوغ ١١٦

فل،االشرعية، الأمور وهي ممهم، الأمورالتي عن ألوف يلكن عؤؤل، النب قدره 
وكفيث!هل كسنة. اتوم اطه نمول يا قالوا: كنة: الذي الأول الموم بان حدثهم 

الصلاتينبين ما مدروا يعني: ءن.رها، له اقدروا ررلأ، قال: واحده؟ صلاة فيه 
وصلوا.

الصبحبين ما الوقت، من مصي ؤإذا الصبح، مل الصبح طلع إذا فمثلا 
أووثكوو وهل المثرق، أوو ل الشمس لوكان٠تا حش الظهر، صلبنا والروالب 
قدره.له فيهدروذ أشهركاماله، مته لأماثبقى المشرق؛ 

للصوم،ومدر ^١، يصوم والصيام منة، محلاه الأول اليوم ق مل إدا، 
فيهوجثت، يوم إلا عليه يمض لم مال فيمال:  ١٢ينغز ثغا وهذا كدللن،، والركاة 
الزكاة.

والثاعأمجؤع، صلاه والثالث، شهر، محلاه فيه نقدر الثاق اليوم كدللت، 
يوحدلأنه عثره؛ السؤال هدا نالوا أن للصحاة اممه إلهام وق هل، كإ الأيام ثعود 
أشهر،مته الشس عنهم يغيم، أناس الأرض، وجنوبأ الأرض ش،الي ل الأف 

ثولأء،يصل كتم، الثاس، عل لاشكل الخدين، هدا لولا أمهر، بق عايهم وثْلإ 
هؤلاءفنقول: هؤلاء حال عل الخدين، هذا نهلبق الأف لكن يصومحوف، وكيم، 
ارميكا وقتها، للصلاة يقدرون كاملة امهر صتة عندهم السمي يكون النأين 

الدجال.أيام الئلأة تقدير ق الصحابة افذه 

٢(، ٩٣٧رقم)معه، وما وصفته الدجال ذكر باب الساعة، وأثراط الفتن كتاب لم: مأحرجه 
■سبمعأن بن النواس حديث من 





'تإإق،يوثؤالو،،ااتي سد اس'،ض*ز؛لأم |يام قؤح  ١١٨

اممه.رحمة عى والإبعاد الطرد والالعنة1 

حلوقهسبمر قيد قلتم إدا ايه الحديث' هذا ق يكره ما وهو أحرى، عقوبة ويمه 
وكإصرثئا، الثنة به حاءت كإ سع، الأرصن لأل أرصن؛ سع من القيامة يوم 

آمحنأإس ّءؤت أؤكاثوتع وعال1 قوله ق إشارْ القرآن ق ثعال اف ذكن، 
الثإءبين لأف الكيفية؛ ز ليش هنا العائلة أن ومعلوم لالطلأق:أا[،  ٠٤يثلثن 

الثءاءُممحساثم،مج،سالفرقك،ابجاسالمائ، 
ثعال؛وقاو فؤة، أي؛ [ أند4سنها ؤألتأن ؤ ثعال: اف قاJ وأعظلم، 
قويه.نداداهلاك1:آا[أيت سعأ ؤوهنا 

القيامة،يوم أرصي سح من يهلوى فانه الأرض من شر قيد ظلم إدا فالإنسان 
يومبه نحزى العالم، أمام الناس، أمام محمله يافه، والعياذ عنقه ق طوق له محعل أي! 

بلالقيد، سيل عل هدا ليس الأرض'أ من شر 'رقيي وقوله؛ به. ويتعب القيامة، 
يذكروفالعزب لكن ابما، طوقه دوثه ما ظلم فإن بمي* المالغة، سبيل عل هو 

القياتؤ•يوم سيطوقه قإثه شر قيد قليلا مسا وثوكال يني،؛ للم؛العة، ^١ مثن؛ 
الأرضإل قعزها ملك الأرض ملك من أف عل دليل الحديث: هدا وق 

للئ،أن لوفرض بمي• بإذنك، إلا أرصك محث، نفقا يفع أن لأحد فليس الثابحة، 
أرصهنقما؛؛ن يفتح أن حارك فاراذ لحارك، أرصن بين أمتار ثلاثة افتها مأرصا 
إلتحثها ونا الأرض مملك لأنك ذلك؛ ق الحق لة فيس أرضك، تحت من ويض 

أرصكعل يي أن أحدلجتطتع فلا الياء، إل الهوا؛َلك أف ك،ا الثابعة، الأرض 
الأرضإل ثابت، والقرار للقرار، ثابع الهواء العلياء! قال( ؤلهدا بإذنك،؛ إلا سقما 

عليه.يتجزأ أحد لا محت(، ؤمن قوى من له فالإنسان الثابحة، 



١١٩ا-آ-و1و،سماسارالآمبمدالظ1نم 

أرصك،إل أغصاي قامتين مجرم، جارك عند ولوكال العلم؛ أهل قال 
فائهلثه يمكن لم فان أرصك، عن يلويه الحار قاف أرصك، عل العص وصار 
للقرار.تابع زم لك الهوا؛ لأف مك؛ بإذن إلا بمإ، 

ثملاممه ررإل البي قال ممد ة.-عتة الأشعري مومى أي حدين، أما 
ياممه،والحياد ظلمه ل نجادي حر له يمهل يعني؛ له؛ يمل ٥^٠١ لم أحية قإذا للظالم، 

أنالاستدراج فمي ؤإياكم، يعيديا أل افه سال البلاء مى وهدا العمويه، يعا■حاه ملأ 
أخذهفادا الذلاللم، عليه ثتكدس حر مريعا به يعاقب، فلا ظلمه، ق ان للأتيمل 

عزيزمقتدر.أخد أخده لميفلته، الله 

Pلئوث7للثإن فثده وش ألثنئ قفد ن؛ثخادل ثني ه: ، ٢١٧
ثديديملصد:آآ>ا[.

موقمصبه ذلك، قاف له، افه باملأء ولا بنمه يغر ألا الظالم ان الإيمعل 
ؤدغرقط نجزؤ مئأ،ا عاجلا، بالظلم ئوم، إذا الأناف لأف الفئلم؛ شة 
باقوالعياذ عموئه ازذادلمؤ ئؤا، ازذاذ أو آثائا واكب لة أمل إذا كن لش 
الاعتبارؤإياكم يرزهنا أف افه سأل يفلته، لم اممه أخدم إذا حر غرة، علي فيوحد 
كريم•جواد إنه عثرنا، ظلم ومن أنفسنا ظلم من ؤإياكم يعيدنا وأف تايايه، 

ثاقررإثك ت ممال ه، افه رسول بعش يال،؛ خءؤظ؛تن، معاذ وعى " ٢٠٨
رمولاف،محإلهلموأي اشُ، إلا إله لا أذ ثهاذة إل ماذعيب الكتامح-، أهل، من، موثا 

ولي^ه،،ثوم ji" ،j^،^١'>؛، حمم، عليهم اثرض مد اينه أف ثأعيمهم لدللئ،، أطا■ءوا 



١٢٠  J؛U{سيئالوسيمهدم •_ اساسق قيح

أعقائهميوحدثى صدقه علتهم محيامحض افن أف محأعلنهم أطاعوالدلك، هم هإف 
يعومواثق أموالهم، وكرائم يإياك لدلك، أطاعوك هم ها0 ممزائهم، عل إوإ 

وهاممافِباب«راامحض

انثنملماو! )!.AW الثاعدي تعد بن الرُص عبيُ محي ش وض " ٢٠٩
١^٢،هدا قاو: هدم، هأي الئدهة، عق ١^ انن ثه: ؛Uj \ذوأ.ذبى 

رءأماهاو: م عله، وأش افه محمد النم افي.عل وسوو همام إؤ. أهدي وهدا 
مافُ،مأقصل:ساهإؤهدا

وافصادها، كان إو هدثته حرئأته أمه أؤ أيه ثيب ل جاش أهلا إؤ. أهدث هديه 
أعرهنهلا الماثة، يوم عثبله ئعال، افه لمل إلا حمه شر نما متئم أحد ياحد لا 

رفعم دتم« أوناه حوار، لها أوثمنه رعاء، له بعثرا تئيل افه لقي مئآثم أحدا 
عليه.؛متثن ارال1هلممث1نت،<اولأوارسآو: رممه، ساصل ئ حر يده 

الحج
نقؤممقمحنحبل بن معاذ حديث، من ملة فيإ ثعال— اممه "رحمه المؤلم، هال 

العاشرةالشة من ريع ق إياه ُعقه وكانث، اليمن، افب.إق وو رم بش قالت 
منهوما ارإثكاثأق لهأ وقال كتانم،، أهل وكانوا اليمن، بعثه.إل الهجرة، من 

كتابلم؛ وم(، ١٤٩٦رقم)الأغنياء، من الصدقة ]خذ باب الزكاة، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
غ.بم؛ا.عباس ابن حديث، من (، ١ رقم)٩ الإسلام، وشرائع الشيادس إل الدياء باب الإيإن، 
لم؛وم(، ٢٥٩٧رقم)لعلة، الهدية يقبل لم من باب وقفلها، الهبة كتاب البخاري؛ )؟(أجرجه 

(.١٨٣٢رقم)المال، هدايا تحريم باب الإمارة، نحاب 
٢(.٤ ا١ تعال)٩ افه رحمه الشاؤح شيخنالفضيلة لم مصحح عل التعليق وانفلر؛ 



١٢١

الكثابأهز نجادو اثذى ِلأو لهم، نميا لم:كوف مأ ١^ الكثالأ م
جاهل،الشرك ِلأل المشرك، محي مما وأمى أكي ام من محدة أن:كوو د لا 

مجادلهممنزلتهم، لتنزلهم بحالهم، أعلمه وأيقا علم، عنده الكتاب، أوئ والدي 
ام>،أحخم•

لة:قال واوماثة، التوحيد إليه: يدعوهم ما أول إل ^^^١٣ وجهه ثم 
اشُإلا إلة لا أو يشهدوا أن افب" رّول وأو افث، إلا إله لا أف شهادة إل ®هاذعهم 

يستحىفلا عداه وما للعبادة، المستحق فهو سنحاةمحؤن\ل، اش إلا بحق معبود لا أي: 
دؤنهين ييمل ما ؤو ئوآلص أممه دإكِءأ0 ؤ ثعال: قان، كإ باطله، عباديه بل للعبادة، 

٣[.• الخيره هوأيخة أممه محآن آلنطئ 
بهوحتم والخص، الإنس إل أرمله الذي مرتلة يعني؛ ، ^٥١٠٠رئول رروأز 
المار.أهل من فإنه به تزمن لم فثن الرمالأت، 

محمداوأن اض، إلا إله لا أن شهدوا يعي• ^•^،* أجابوك هم رريإف له؛ قال، ثم 
وهيوليلة" يوم ؤل j، صلوايت، خمس عليهم ائرض اممه أف رريأغلنهم اممه رسول 
اليوميةالصلوايتج مى ثيء محن، لا والضم، والعشاء، والغربج، والعمل، الظهر، 

وصلاهليس؛واج_إ، والور بواجبة، ليمت، الرواسب، فالثنى الخص، هن«ه إلا 
بوجو-مإ،هوالقول الراجمح فإن ، والكسوفالعني• صلاة وأما بواجبة، لث، الفحى 

يه.نحتص سب له عارض لأمر ودبلث، 
قهصت. عشهم ائرض اممة أف مأغلنهم لدللث،، أطاعوا هي ارقإذ له: قال ثم 

المالق واجبه صدقه الزكام الزكاة. هي وهذ.ْ ممنائهلم« j قلاد أعثائهم يى ئولخد 
الغني،ولبمن، ركويا، ابا نم يملك من هنا والغني، الفقثر• 3، ويرد الغني، من يوحد 



الرس،تيسيد تلام ض اسا}|ض ^٠)، فؤح  ١٢٢

 Uبمالك لدي اjdi  ،إلاعذة ولولم:كن انمئ، فهؤ ضا؛ا ننتْلأ، بل الكثثن
البالي؛فقراء ي تحرف أي: ءهمائهلم<ا غل »درد وقوله: غي. فانه واحد، نصاب 

البلد.أهل صدقات إليهم تحرف مى أحق البلد فقراء لأف 
صمن بلادهم ول بمدة، بلاد إل صدقاتيم يرسلوف قوم تحلئ ؤلهذا 

لمرد أعيانهم مى ررتوحد قال: ه اللمئ لأف ٠؛ علهمُ حرام ذلك فإذ محاج، 
عندك،الأي المال يعرفوو الأقز؛؛ن ولأة بالمعروف، أول الأقزي؛ن ولأذ ممزائهم® 
والبغضاء،الحداؤة س قلوتم ق نيغ فانه بإللمثج بمفعوا لم فإذا غني، أنك" ؤيحرفول 

وهمبمدة بلاد إل صدقه نحرج أنك، رأوا إذا ربإ فيه، الثيب أنث، يكون ما 
اثهالحكمة من كاف ولهدا أموالك،؛ دوي( ويفعليك،، يحتدور، ربإ محتاجوف، 

غره.إل صدقتك، ثصرف ألا حاجة هوق من بلدك أهل ي دام ما 
ثوا:مووافثوا،ارهإثاك انقادوا ^محىإأطاعواكِك(:ض: 

نملممولا ثظلم لا المتوسط، حي. ولم الهلثثؤ، أموالهم من تاحد لا يعني: أموالهم® 
لهم،ظالم فإنك، أموالهم، نفائس من أحل.ءث، ايلث،إذا يحني: المظلوم® دعوة ررواس 
افهإل معد حجاب® اممه ويار٠ بيثها ليس رافإثه دعومم، فامحق عليكخ، يدعوذ وربإ 

الولم،،ذكزْ الذي الثايت، ل الحديث، هدا من هوالخاس وهازا ؤيتحيبها، محعال، 
الظلوم.دعوة يتقي أن علميه بجب الإئال أن وفيه 

ماومنها الاُت،، 7أدا يتعلق ما منها ممره، فوامحد الحديث، هل.ا من ويستفاد 
فيإالناس ؛_ ليحيامحزلأ والثنه الكتابج أذ أولا يعلم أن فيتبغي بغثرْ، يتحلي، 

ؤإشارة،ومفهوما منهلومحا عليه دلمث، مما الألفاظ، مى الثرعثة والأحكام فيه، احتلموا 

'أأ~أاأ(•تعال)ا"/هُاش رخمه شخناالشارح لفضالة المتع والشرح (، ٦١٢ واننلرت)ص؛ )١( 



١٢٣ض«ااساوالآمبجداسانم 

ه؛رسوله وسنة كتابه ثهم ل بعض عل الناس بعص يفصل وافه 
اممه.رمحول الخم عهد هل ننحخبمنق! طاف أي بن عل أبوجحمة مأل لعا ؤلهذا 
و؛يرنالصحيفة، هذه ق وما يائه ق ثاء من تعال اطه يؤتيه مهنأ إلا لا. قال: شيئا؟ 

الشاهدبكافر. لم ميفتل وألا الأسر، وفكاك العقل، فقال؛ الصحيفة تلك ق ما لة 
اط4ِاا.كتاك، سشا؛في فهها »إلأ قوله: 

استنباطعل تحرص أن خاصة، العلم لهلالء_ؤ ينبض والدي تحتتلفوذ، فالناس 
فاستنباطالممى، المورد ض لأنبما والسنة؛ الكتاُت، نصوص س والأحكام الفوائد 

ومستكثت.فمقل إنائه ق منه فتشض الماء عل يرد الرجل بمنزلة منها الأحكام 
النيبعثه بادا قؤهنمحن جل بل، معاذ فيه بير1( الذي العظيم الحديث وهدا 

منها:ممره فوائد فيه اليمن أهل ل إه 
علمحب الأمر، وئ خصائص من وهدا اطه، إل الدعاة بعث وجوب أولا: 

الدعوة،إل تحتاج مكان كل مكان، كل ق اطه إل الدعاه يثعث، أن انلمل أمر وئ 
هذالأف عئؤثل؛ اطه دين إل الناس يدعو من ييعث، أن السلم؛ن أمر وئ عل فإف 

عغتجل.اطه إل يدءولا الرسل يبعث أن وهديه المى دأب 

لهم،ينام، حش إليه، البعوُث، حال لالمعوث< يذكر أن ينبغي اله ومنها. 
به،ينقطع ما الشهات مى عليه فيوردول غرة، عل ثانيهم لئلا منازلهم، وينزلهم 
أهبةعل يكون أن الداعي عل قينبغي الدعوج، عل عفليمة مضزة هذا ق ويكون 

وينقطع،فيعجز غرة، عل الأمر ثانيه لا حى المدعووف، إليه يلقيه تا واسنعداد 
الدعوة.عل صرر دلك ق يكون وحينئذ 

محمداوأف اطه إلا إله لا أن شهاده الماس: إليه يدعى ما أول أن ومنها: 



الرسلصسيئ كلام ض اسايض قيح;ياض  ١٢٤

ائركواأنث إذا مثلا طم ثقل لا ثيء، كل مل وذلك اش رسول 
المرؤغ،فئع م أولا، الأصل أصل علط، هذا الربا، اتركوا الرنا، ائركوا الخمر، 

وأناطه إلا إلة لا أف يشهدوا أن والرسالة؛ التوحيد إل ثدعو أن تدعو! ما فأول 
فالأهم.الأهم الدين أركان ببقية عليلث، دللث، بعد ثم اف، رسول محمدا 

قال:فإثه ثرح، إل محتاج لا فانه للخطاب، فاجئا الدعو كاو إذا أيه يمنها؛ 
يعرفوفلأمم لهم؛ ينرحها ولم القه" إلا إله لا أو يشهدوا أذ إل يدعوهم ااأ0 

وجن،المعنى، يعرف لا من ؛دللئ، نخاطن، لوكنا لكن عربأ، لسان لنانبم معناها، 
اطهيرمل لم ؤلهدا اللفظ؛ من يستفد لم المحنى يفهم لم إدا لأنه المعنى؛ مهنه أن 

شخصايخاطن، كنا إذا فمثلا لهم، يبهن حش ولغتهم، يومه بلسان إلا رسولا ثعال 
اطة؛إلا إله لا معنى ونقول؛ له، يشرحها أن يد هلا اض، إلا إله لا معنى يعرف لا 

ثعال:قال كإ باطل، فهو افه دون من عبد ما كل افة، إلا بحن تجود لا أي؛ 
.٣[ • ]لقإن: أثنطله ليثي ين ماييميا مل، هرآلص الئه يأن تلك لؤ 

أوبلسانه ان الإئيقولها أف يكفى لا افّ، رسول محمدا أف أيئا؛ 'قدللث، 
فيمالاش، رسول محمدا أل محنى له فيبهن بملبه، يفمهها أن يوف باذنه، ينعها 

الناسليخرج بحثه هاشم، بني عغتجلمن اه بعثه الذي الرجل هودللئ، محمد مثلا؛ 
ودعاهمحثر، كل للناسن الخن، ودين بالهدى أرسله النور، إل الظلءا٠ت، من 

فيإيصدى أن محب الذي اممه وهورسول منه، وحيرهم مز كل لهم وبيرن إليه، 
ورجر•قص عنه ما ويترك أمر، فيا ؤئطاغ أخر، 

يعبد،لا هوعيد بل بكداد_<، وليس بربح، وليس رسول بأنه أيثا له ؤيم، 
عليه.وسلامه الله صلوات يكدب، لا ورسول 





سسانيةلأمساضضطأقيظ ١٢٦

الإئسانوفرط وحثغ إذا أي بمعز يالدمة، يعلى لها لكي أموابجم" ق صدمه 
بالدمة.ثعلق فلها يضمن، فائه فيها 

من ٠١كولهت القفي، عل محن، لا الزكاة أو أينا! الحدين، هدا هوائي ثمن 
الخذملايثن؟ يملك الدي أهو هوالني؟ ض، وم، عل قرئ أعفايهم 

عليهمحب، غني فهو نصابا الإنسان ملك، إدا نصابا، يمللث، الدي هو الباب، ذا هل 
عليه.الزكاة وجوب حث من غنل لكنه آحر، وجه من فقيا كال ؤإن الزكام، 

لراهرد لقولهت البلد؛ فقراء ل يصرف، الزكاة أف الحدين،؛ هدا لوائد ومن 
أولقائم نمموف، اللي ل دام نا أثا لنمؤ، ه اللي ض محرج ولا ممزائهلم« 

شمون،فيهم كال إذا البلد عن الزكاة إحراج العل،اء بعفر م؛ وقد غثرهم، بن 
واألأغنيائهم، عند بإ هم أمثتعلق البلد فقراء وبال الحديث،، -يدا وانتدل 
حرمتموناويقولون! عليهم الفقراء يعتدى رثإ البلد حاوج إل صرفوها إذا الأغنياء 

نحرجأف ١-^^ مى ائه ثان< ولا اد، والإهبالنهس، علتهم فيثلطون حمنا، من 
أولالأقرب؛ لأن بلده؛ ق تحق م وحوي مع البعيدة، البلاد إل ماله زكا؛ الإنسان 

الذيالنصيٍت، بذل وهي الزكاة، هي الحديث، هذا ق بالحدقة والمراد ؛العروق،، 
ناطهممالفيالأمولاؤتية.

إلمحبوب المال فإف باذله، صدق عل دليل المال ^j، لأف صدقه وسمبتج 
يثذل،لا والإلساف ٢[، • ]١^٢،: نث،ه جع أنال ثعال؛ اممه نال، كإ النفوس، 
له،حبه مع المال بذل المرأة أو الرجل هدا كاف فإذا منه، هوأحب يا إلا المحبوب 

الإيإن،صدق عل وهودليل لماله، حثه من أكثز افه عند ما محث، أيه عل دللئؤ دل 
يأحدأف الأمر لوئ أف عل يلين ممراتهم١١ عل هري أعيائهم مذ رريوحد قوله؛ ول 





الرا،ااتيسد كلام الصاسنرض رب1او مح  ١٢٨

ذمتكفاث ك1ه دسه وقضيش ريال ألف مائة وزكاتك ذينا، ريال ألف مائة عليه 
تثرأتيذا.

٦[،• ]التربة: الأية ...ه ألصدقتإلمهمآغ ءؤإيما دعالت قوله معنى مكون وعليه 
يجهلئأن محب ولا الثإنية، الأصناف كل يعطي أن محب ولا فقط، الصارف بيال 

هذاق كإ دللث، أجزأ واحد صنف من لواحد أديثها إذا بل صنفج، كل من ثلاثة 
الخدسثح.

ذلكذكر تيى ومد المال، بلد ق أي! بلدها ق تصرف الزكاة أن منه ؤسفاد 
مصالحههناك كاذ إذا إلا المال، فيه الذي البلد عن الزكام محرج أن تحوز لا أثه وبياف 

نفسق الزكاة يودي بل محرجها، فلا مستحمول فيه دام ما وأما أكثر، حاجه أو 
البلد.

الزكاةعل، للئاض بجور لا وأل الظلم، تحريم عل دليل أيئا الحديث وق 
زواتمااإث١ك له: فقال ساذا، حيز 4ذا لزالواجك،، ِس أكثن أن:أخد 
المرغوبة.الحنة وهي كريمة ■م والكرائم أموالهلماا 

المومحن بيثها ليس رافإيه لقوله• متجابة؛ الفللوم ذعوة أن عل دليل وفيه 
حجاباا<.

المظلوم؛دعوة من ومحام، يتس أن ان الإئعل محب أنه عل دليل وفيه 
المومحي، ببجا ليس فإثه المظلوم؛ دعوة رراثق ةاو،ت ؛دللث،، أمز ه الرسول لأن 

حجامثج«.









>ًتإأسيوظمالرسلص سد ئلأم •_ انماسق قيح;ياض  ١٢٢

هلخ؛رألالني بيتها التي الخمسة الأصول عل الإسلام يطلق اكال(ت والمعنى 
اف،،وسول محمدا وأذ اف إلا إلة لا أذ ثشهد ُرأيى ت فقال الإسلام، عن سأل -من 

السثاا'ومح^ رمضاو، وتصوم الزكاة، وئوق الصلاة، وتقيم 
فيقال:الإ؛ان، م من الماز أزتسالإ بمي: اللأمة، عل الإسلام ؤيللق 

وتازز، بجذي لا ببث، للماس، المساق أي الئلمم ل يخز بض  ٣١
لسانهمن السالمول ملم ويدْ'ا يماني من السلمونى ّطم من رُال~نلم الحديث،: هدا 

منوع باي محنهم ولاتعمح، محنهم، ينم ولا ولابمتايم، ولأيلعنهم، سهم، ملأ 
عليكون ما أسد من اللمنان وكفئ لسانه، كم، قد فهو اد، والمالثز أنولع 

لسانه.اطلأى يستسهل وربإ المرء عل تصعمِح التي الأمور وهومى الإئسان، 
ئه؟«ذلك بملاك زهنن: حل بن ائ.نماذ هال زلقدا 

رسول،يا قلن،: هد«ااا عليلث، رركم وقال: بمسه بلسان فاخذ افه، رسول يا بل قلتإ: 
أمكررئكلتلثؤ فقال،: بالكلام؟ ئواحد ثل بمي• به، تكلم بجا لمواحذوف ؤإثا اممه، 

حصاتيإلا ياخرهم- عل -أوهال: وجههم عل النار j( الناس يكب وهل معاد، يا 
ألهثهم«رآل

فإئ)؛ ٩١أصخ إذا ؤلهذا ان، الإنعل خطزا الخوارج أشد من فاللثائ 
المزج؛أيصا وكيلك، اللنال، محمر الخوارج كل والعينين، والرجلن اليدين الجوارح• 

بنعمر حديث، من رنم)٨( والإحسمان، والإسلام الإيإن بيان باب، الإي،ان، كتاب، مسامت أحرجه )١( 
خئفيتمالخطاب 
كتابعاجه! وابن (، ١٢٦ )٦ رنم الصلاة، حرمة ق حاء ما باب الإي،ان، كتاب اJرماJىت )آ(أحرحه 
ن.ممحل بن معاذ حديث، من (، ٣٩٧٣)رقم الفتة، ق اللمان كف، باب الفتن، 



١٣٢ا-آ-بمبسماسادالآمبماسانم 

هاتممن ملم من وقل الكلام، شهوة فيه واللماز الكاح، شهوة فيه المرج لأف 
الشهوتتي.

بخر،إلا لأ:دلكثئم عنيم؛ كف أي: لنانه بن الملموف ي نن فاiللم 
سمعمسالأ،إذا فهورجل الناس، 4رشبتن ولا ينم، ولا ولاتجاب، ولابمب،، 

الثوءشمع إذا باش~ الناس"والعياذ بعض يفعل كا وليس لسايه، حفظ وء ال
لنشهذا فإن بافه— "والعياذ تنزا البلاد ل به وطار فرحا، يه طار المسلم حيه أل 

ابرح،أو بالمريبج، عليهم يعتدى محلا يدْ، من الملموف تلمم ض الثاف؛ 
يعتديولا مرعا، يستحمه ما إلا ياحذ لا يدْ كفح قد دلك، أمتت ما أو ١^، أحذ أو 

السللم.هز فهدا لسانه، ؤمن يده س الناس سلامه للإنسان اجتمع فادا أحد، عل 
لم،بمئلسى اويده، لسانه من التامحن يسلم لم من أل الخديت هذا من وعلم 

وأعراصبم،لحومهم وأكل ائب، عباد ق والقاو القيل إلا هم له ليس كاف فمي 
بالصررس،،الناس عل الاعتداء إلا هئ له لنش كاف من وكدللئ، بمسلم، ليس فهذا 

بمسلم.ليس فإنه باليد، بمعلمق مما دلل-، وغير المال، وأحد 
بهيعلم أف لمجرد ه اللمي إجبار ولتس ءديالألأْؤئم، الني أجر هكدا 

إنفاحرص إدا ثمه، يعمل لا كلام من الفاتموة قإ ؤإلأ يه، ونحمل به لنعلم بل فقط، 
قسالنإثكون حى ويدك، لساناك من الناس لم يأن عل حما الإسلام ثريد كنث، 
وأنوالدئيا، الدين ق والصلاح الخير فيه با ؤإياكم يوممنا أف ثعال افه أسأل حما، 
كريم•جواد إنه ويعفوعثا، ويعافينا عثا، ويكم—٠ يكمنا 



هلأمسيدالرس،ياساسقمحن قمح)1اش  ١٢٤

ءرإئقاوث ام.، ض ي، الحارث بن قح بكرة ر زعذ ٢-  ١٣
عشزاثنا ط ؤالأرص: اشزات افُ حلق ثن؛ ي محيانتدان الز^ 

مصزورجب واأحثم، الحجة، ودو المنية، دو متواليامتح! ئلاثه حؤ؛; أرمه منها 
حصمكث، أغنم، ورسوله اف يلنا؛  ٠١هذا؟ نهر أي وشماو، محادى بى الدي 

ر)دأيبمهدا؟ااتي؟«قا:ثل.قال:
ااأل4سئاو: انمه. شر نبمئه أيه ظثا حم مكث، أغنم، ورثوه ^ ٥١١^١؛ 

حشسكث، أغنم، وزشوه الهُ ٥^١: هنا؟اا >رهاي:زم داَل: ثق. ^١: ازووة؟(، 
دماءآئمررئاف داو،أ بق. اثحر؟ااهأناأ ررألسثوم داو،ت بثرانمه. تنثميه أيه ظننا 

مجنأ>ايممحاما؛،
ثفرب،■5فاتا بمدي مجئوا ملأ ؟^٠ ؛، ١^٤غن فبمألفي وثظقون:؟٤؛ هنا، 

أن:كونص، ألألقلحاكاهد بمىاقداب;ض 
ثنم.يلنا!  ٠٠ألاهزبثئتؤ؟ ررألأهزبثنتخ، ^؛ م ثمنه<<، من ينض مى ك أوعى 
راامحأافهن(ارا*محني.دال:

ه،افه رسول، أو كهتئ.' الحارثق يعيه بن إياس أمامه ش وعن — ٢١٤
ا-ننهءغليه وحرم النار، له اف أوحث، س بيمسه، مسلم امرئ حؤ امحخ رامن I هاو 

أرالآُبى هضيتا ّوإدا ؛ مماو افه؟ رسول، يا بمثرا مسا ّكاو ؤاذ رجل؛ ممال 
روا0مالم.

امة،القكتاب ت لم ومروم)\أماا(، متى، أيام الخطبة ياب الحج، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ١ ) 
/١٦٧٩اسجرiم)تحريم باب 

(. ١٣٧)رقم لار، ١Jفاجرة لم محق اقتطع من وعيد باب الإيإن، كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 
٣(.٩ ٢ / ١ ) تعال اض رحمه الشارح شيخنا لفضيلة لم مصحح عل التعليق واننلر؛ 







١٢٧أآا-واباسماساومحبماسنم 

أسكثت؟اثدي U الماز: ١^، نكت ثأ ؛ kj^١ لإل)؛ أن لأجو ّكت ئأ 
عدمحوثه الذين الثامن من رأى إذا الإساف أن الإلقاء، ق مثعة طريقة وهذه 

للئامعمحمل ممد مترة كارآ إذا الكلام لأل ينتبهوا؛ حش يسكت إمات 
وقث؟نسثبهون،ناذا فامم نوصح إذا لكن •_، 

سيسميهاثه ظننا حر ز؛ةنئ^بمنئ• أبوبآكرْ يقول ءثيآكةْؤقكإ، الّى ومكث، 
)رأيظيأدثلأصمُ: قال نأ ى، قالوا: الحية؟،، ذا ررأيز قال: ثأ انمه، بغم 
واحرامهملأذ-أم لكن مكة؛ ايه يعلمون هم أعلم، ورسوله اش قالوا: هدا؟اا بلد 

بلعنه؟ أل ئكيف اممه، رمحول يا معلوم ميء هذا يقولوا• لم اللب. لرسول 
أءأزلم.ورسوله افه قالوا: 

والبلدةالبلدة؟،، ررأيس فقال: انمه، بغثر سيسميه ايه ظنوا حر نكش يم 
٣،ورسوله اس قالوا: هدا؟اا ررأي:زم قال: ثأ ;ل. قالوا: قكه. أبء من امأ 
وهمافه، رسول يا بل قالوا: النحر؟اا يوم ألس ١١قال: الأول، ق قالوا ما مثل 

يعني:حرام، النحر يوم وأل حرام، الحجة ذي مهر وأل لحرام، مكه أف يعلمون 

-زام،علكم وٍانوأ دةاء'كلم ررقان فقال 
محريلم^٥١^٠^٣ فأكد ،،، tlثهرؤم؛ل هث"ا، بلدؤم ل هدا، يومئم يوج 

الفومحنوالدUةJثنل ي، فكلها والأعراض، والأموال، الدماء، الثلاثة: ثدة 
واللواطالرثى يشمل والأعراض والكثمت، القليل ئثمل والأموال ذوثبما، وما 

المسلمعل حرام الثلاثة الأشباه فقذة والمح؛. والس!، الغيبه نمل ه والمدق، 
السل؛,أحيه من ينتهكها أذ 



الرسااتيسد هدم انماسىعى شمح  ١٣٨

بالنفس،والفر الزال، السب ثلاث؛ بإحدى إلا مسلم امرئ دم تحل فلا 
صلاوماإُُواكارلأس 
ثعال:قال منه، مس بطب إلا مسلم امرئ مال تحل فلا حرام، أيما الأهوال 

صل أيه!لا شقم  ٢٥^تأْفوأ لأ س:١^١ ؤ.^^١ 
نمهلاكء:أ<آ[.غثئنةعنر؛تيا 

بليقذيه، أف أو أحاْ، يعتاب، أف لم للمتحل لا محرمة، أيما والأعراض 
زان،أنت، أو زان(، يا وقال؛ الثهمة، عن بعيدا عقيما شخصا مدق إذا القاذف إف 
الرنىعل يشهدون شهداء باربعة ياي أف فإما دللث،، أمته ما أو لوطي، أث أو 

عقوبات:بثلاث يعام، القاذف هذا فإف ؤإلأ صرثئا؛ 

بالأول:أذتجلدمامحخلدة/
شهاديه،رد القاصى عند شهد كثإ أبدا مهاده له مثل ألا الثانية؛ العقوبة 

ثيءمهد؛أؤ، أو الهلال(، روية نهد أو مهد؛الدماء، أو بالأموال(، مهد مواء 
وردها.مهادنه القاصي رفقي احر، 

ارأثهيزوج فلا عدلا، كاذ أل( بعد فاسقا يكون أن المس، الثالثة؛ العقوبة 
ولاية،أي ولا ١^١؛، من كثر عند المن المل إماما يقدم ولا أحثه، ولا 
أو؛اللواط.بالزنى شحصا رمى من عقوبة هذه فامما، صار لائه 

لتري بآتيية ءكب حاءو ؤ؛؟ يعال،؛ الله قال شهداء، بأربعة ياي أن إلا 

،٠٤وآنتؤرك^^إلمبما ألنثين الننس ت تعال افه قول باب الديات، كتاب الخاريت (أحرجه ١ ، 
رقمالملم، دم به يباح ما باب والرتدين، وادحارئين القسامة كتاب ت وملم (، ٦٨٧٨)رقم 

لجن؛محؤغثئ.مسعود ابن حديث من (، ١  ٦٧٦)



jU-T*، ، )١٢٩م اسارامبرداس1 سم

الرحJهذا أف لورض حش تالرر:'اا[، ه \أبخو؛و>؛ نثر \ؤ عث ٠^؟^ ألتمدآء يأمأ 
ثهدولهذا حلية؛ ثإص بجلد فإثه شهداء؛ بأربعة يأت ولم الماس، أصدؤ، ثن 

فنألهم،عتئ  ٢٠٦-فجاء الخطايت،، بن عمن محي زنى بأنه زحل عل الرحال يى أربعه 
غائتاهزجها ق يكنه رأيث ايك ثشهد  iJLsنعم، قال• زنى؟ امحه تنهد ت للأول قال 
بالثالث،فجاة محآ، هال: بالثاف، فجاة محآ، فال: الكئلة؟ و الززذ بجث كا 

منكزا،أمنا رأت لكش بالرئى؛ أشهد لا أنا قال؛ بالرايع فجاء يعم،  قال

الثلاثهفجلد أشهد، لا لكن الجائع؛ كتحزك يثحزك امرأة عل رجلا وأبمت، قال
•٠ وأءللقا١^١^١ كدبه، أثا-م س لأمه جلدة؛ ث،ان؛ن عل الأولن 

آدءم؛تجبجث دأئ:ن ءؤ ثعال؛ اممه ءال، نلهذا حرمه؛ الأشياء أشد ثن فالأعراص 
شث،م و_L^i الأول العقوبه هي هي•؛ جلدره ننس أرتوشثآء»ا-؛ادويِ رأكأ أم 

بمدمن ثابإ اقير الثالثه هي وهي•؛ د»إآكسثوةه الثانية هي وهي•؛ آبداه 
بثزطلكن هثاها، كونون لا بجي: ]الور:أ-ْ[، دبمث4 عمر أش ه هثمأ وث .ئ

أوأصلح الرجل هل حرثنفلز: تائب، أنا يقول: أف يكفي لا والإصلاح، القوبة 

هذهق المثي. يؤكده أف حاله هي•؛ كانتا بتن جدير فإله هن•؛ وعل 
ءيهأصْزصم:يقول مز، ق المحر يوم ق الصحابة، مشهي- ل العفلتمة، امحي 

كغزلإيبماهثا،فيمئا؛، ١۶٣^^١^٢^١^٢^
هدا«.هدا، 

بدات،منذ الأمة فيه وهمت،  ٢٠^؛أمر من ءيوأدقلأ٥ؤئم القي حيرهم يم 
الحاكم)مآ/حأأ(.)ا(أخرجه 



صإإة4يبم؛نمالرسااتي سيد ئلأم ض اسلعتي ددأس فلح  ١٤٠

،مض" رقاب مئئم يقرب ئاوا بعدى محما لا *ألا .ت قال الفتأ، قيه 
اطة،من محرج كفت فهن ثاؤيل بلا اللم لدم اسحلالا لكو إذ الضرب وهدا 
المسلمينلأف باش؛ والعياذ الكفر أهل عتل مذ لكنه كفر، فليس بتأويل كاف ؤإذ 

المسلمدم يستحل لا لائه كمارا؛ صاروا بعض رقاب بعضهم يضرب صاروا لو 
ضبي؛كنلأكبجالملأح^، ١٥١ذلا 

بأتجمافنوا إذا المساوين قهئصمُ الني زنق قدا لزالكاءئ، ذلا المسالم عل 
.رقاب تعصكم يصرب ئارا بعدي يرجعوا قلا ُُألأ فقال،؛ كفار 

لمتلهمستحلا المسللم قائل إذ ثفصيل؛ فيها النصوص بحنب المسأله وهده 
رنامة،لمند أو بتأؤيل، قاثله ؤإذ اث، عن محرجا كفنا كام فهو ثرض إدن بغر 

قولهذلك وذليل م، دون كفت ولكته اة؛ فز لا:كفت قهزا ئالطان فد أو 
يملآ'لآمئإتىا يمت ة0 .إتؤثتا هلنيمأ آهنتأوأ يذآلنومنن ءلامناتي لأن ؤ ثعال؛ 
آثذإة وأذسءلتأ أنيل ٠؛مبما هأصيمإ ثاءث  oUأثإ م إق نج،ء ■ثئ ثنج( أؤ عقنلؤأ 

وهدا١[، لالحجرات:ه-• ءلئيحإ؛إق إثما٢^^٣^،يمآ أج؟ ألثئسط>منح محب 
كلمنتحلا المسلمون ثماثل إذ فيمال! ا-اثدث، و؛ين الأية هده اُبمع؛؛ن هو 

حمثةأو عحيثة أو لرئامة كاذ ؤإذ الله، عن محرجا كمنا كافر قهو أحنه؛ دم واحد 
أذوعليه كفر، دوذ كفنا كفئ؛، يكون تل ردة؛ ممن يكمن لا فإثه ذلك،؛ أفته ما أو 

ؤتستغفز.يتوبا 

ذ.ةؤ.انمحاته تسال ثك؟« هل ألا ثنمئ،، هل را1لأ ه قال ئم 
١^١^،ى تلغ أنهُ قؤأئلآأبممُ \تيأ ، كيففثأثز بك،، أي: م. قالوا: 

هلتّ،؟«»رألأ قال: قؤئصمُ، خطيم قرفه ل ١^،، ص النقليمة 



١٤١-^Uسماس|يالآمبمداممlنم ٢٦

اشهد١^ يقول: الماس، إل ويذكتهأ الماء إل إصعه يريع فجعل نعم، قالوات 
اشحر•يوم ق بدلك وأقروا ك بلغ اله عل ربه أنهد وكيلك بلثتهم، ائتي عليهم 

بلغالثى أف حلقه من نمانا ومن وملائكته اممه ونشهد ثشهد ونحن 
ودلإلا -محوا ثزك فا الأمه، وثصغ 1له، الئموأدى الأمانه، بلغ وايه افين، البلاغ 

ملما واثي المضاء، الحجة هل أمث، ئزك وايه منه، وحيرهم إلا ثرا ولا عليه، أمته 
الخهلاولكن ءثجأص'ْؤئم، بينه إلا الأمة محتاحه الدنيا أو الدين أمحور من ثيء 

فتحزمميثه، نثه له كون وقد محهمه، ل قاصرا يكون قد فهوالذي الخر، نلئه 
بلاعابلغ قهاكلأ،ؤئم فاوّسوو( ؤإلأ أحرى، أسباب، هناك يكون وقد الصواب،، 

الحناء.-خر أمته ض افه حزاه كاملا، تاما 
يكتمواولم ، منه نمعوه ما جع بلئوا لآهء-ه والمحابه 

الثرعيهفجاءُت، شيئا، منه يكتموا ولم الوحي، من به حاء ما وبلئوا شيئا، مئه من 
الصحابهبلعها ثإ ربه، عن ه المئ بلعها وجه، كل من كاملة الحمد- -وفه 

الحمدوطه هدا، يومنا إل وهكدا ملهم، عمن المابعون ثم نبيهم، عن ةهبم؛ف 
والمة.

ونبعشهده ثنن يبلغ يعني• الغائبج، الماهد يبغ أف أمرءثجالقلأْؤئم ثم 
منلالحدي.ثا أوعى ملغ يكوف ربا أيه وأحر الأمة، باش حهلثه 
الموم،دلك، ل حصر لمن وصيه ، الرمولمن الوصيه وهده مائع، 

الرسولعن حديثا تمعنا إذا معلينا القيامة، يوم إل حديثه تبع لمن ووصيه 
الأمة.إل نبلعه أف ءديآلصلأْؤئم 

مالموراه حملوا الدين كاليهود نكوو بأف ومنهثون نبلغ، باق محملون ونحن 



سدالرس،ضهدم *j اساسى شيح  ١٤٢

"مالهمف حنؤإ أق؛ مثل ؤ فقاوت وصف، بابثع اممه وصفهم وقد نجملوها، لم 
1ULL-م ^١ قالخاؤ بيضلأطتاهلس:ً[، 

مجملقاليي بنها، تقع لا أ-فاتا مجمل الخإث لكف إذا مها، بمفع لا فإنه قا- 
أذ;رزئياشَ ناو أمفازا، مجمل الحار ئم مها تتفع ولا اشه أو القرآف 
الصالح.والعمل الناؤع، العلم ؤإياكم 

بعضهمقتاو من أمته الني محذير ت الحديث، هدا من ويستفاد 
بنعثإف عهد مد القس وصارت الئيمج، بينهم وي اثه الأمم، مع ولكي بعصا، 
ثشتعلفاحياثا الناس، قائمه؛؛ن الفتن زالت، وما هدا، يومنا إل هؤؤهقنئ عمان 

العافيه.افه نأل ئعثنة، مناطق ق تكون وأحيايا واسعا، اشتعالا 

^UJثل إذا م امتطاغ، U أخه ذم أذ:م لم المعل الواحي ولكن 
ولكنثفسه، عذ ثداؤع أل فله حرمه؛ أو ماله أو ثفسه صد عاليه، وصل بنمه 

قفالمحاتل قلمه فإذ قلمه، بالمئل إلا الصائل لم;أي فإذ فالأمهل، بالأمهل 
غنالئء"ر.ج،ءذبك ي ئهت، فهو ُإذمشالدائ ام، 

أنللمسلم محوز لا واثه المسلميرن، أعراصى من تحذير الحل.يثت هذا وق 
كاذؤإذ اغتا;ه، ممد صادما كاة إذ لأنه كاذثا؛ ولا صائما لا أحيه، عزص ينتهك، 

أحلاقهأوق عباداته ق فيه؛ ثتتقده شيئا أحيالث، من رأيت، إذا وأنت، *يته، ممد كاذبا 
وبينهبينلثج في،ا وثنصحه عليلمثج، حقوقه من فهده بنصيحته، ، llJbtiمعاملاته؛ أوق 

ذئتك.نأزأ و-اذا أوئكات1، ئشامهه 

القاصدكان حق بغير غيره مال أحذ نمد من أن عل الدليل باب الإيإن، كتاب مسلم! أحرحه ( ١ ، 
نمح.بمه•هريرة أيا حديث من (، ١٤رنم)• حقه، ل الدم مهدر 





ا1>سلتيسد *ن؛لأم اسايض رياس قيح  ١٤٤

قمماَل خشاي؟ ش ظث اف، ض و ممن إذ أنأت اف، نثوَل :ا ساَل: 
عممقبل محتسي، صابئ وانث الله، مبتل ز هتنت، إذ ينم، ٠١. افه رثوو 

اف4ِ،نبيل j ئالت إذ أزأثت داَل: مك؟« ص ٠١افه. نّوو محاق تدبرءم 
صرمقبل محبب، صا؛ئ وأئش ^، اطه رثوو قماو حطاياي؟ عش أيكمئ 
نبأ.ئالفيذلك""اندا؛ جتجل فإن لآاائ;تن؛ إي 

القى
قفالحهاد والنهاية، افه نبيل ل الخهاد فضيلة بيان لآنه١ثئفي الولث قال 

افنبيل ق والثهاده .، الجي بذلك أحتر كا الإسلام، ننام ذروه اممه ميل 
أخفاةبمي: نمه مما شيئا الإJائ عو ^١ زكدلك ق إلا تيء م تكفئ 

حنوأتلوايوم ه الس أصحاد_ا من ثفزا أف الأوو الحديث، ففي وجحده، 
علمنوا حر شهيد، فلاق شهيد، فلاق يقولوزت وهم ه الني عل ~لجيت 

ااكلأ...«الحد„شالنئ. ممال فلاذئ، فقالوا: زيل 
مننمها كتمها، لجي: علها: معروفه، والعباءْ الثيانمج، مى نؤغ والودة 

نارق -يا فعدن، لتمسه، ببما بنتص أذ يريد فكتمها، القتال، وقث، الكمار أموال 
،٠١١٤٤"١١هقال: الّذ لأل الشهادة؛ وهم، العظيمه، الصفه هدم عنه وانثمتح جهم، 
العافيه،اممه أل نجهاده، فاحبط البميط، الثيء هدا عل لأيه بنهيي؛ ليس لجى: 
يومعز ينا يأم، تئق أيربملآوس ثى كاذ وما ؤ ثعال: اممه قال النار، ق وصار 

آلإ1تتهلآلنمان:اآ؛[.

(،١  ٨٨٥رقم)الدين، إلا حطاياه كفرت اض سل ق قتل من باب الإمارة، كتان لم؛ م(أحرجه )١ 
نهتؤممنبمفقتادة أيى حديث من 





الرسااماسيد ئلأم عن انماسي( )؛\ش شمح  ١٤٦

يعتركل ؤيسجرا، نهلا الشهادة لمب أصح هدا عفرنا ق الأف ونحن 
بانهحاله عن وثعلم وعضبثه، حمته قتل اثه لعلم ونحن محتل لو حش الوسام، هذا 

فلأن.استشهد شهيد، فلأن يقولوزت دللئ، وْع ا،لومن، الرجل يداك ليس 
فلأنتقولون! إيكم قال،؛ شهيد، فلأن يقال،ت أف قؤممنمحن عم ش وقد 

قولواتولكي عل، يعي* وكدا، كدا يكون ولعله افه، مثيل ل قتل فلأن شهيد، 
كافؤإذ شهيد، فلأن قول؛ أما عمم، . فهوشهيد أومات اممه، نبيل ق قتل من 
قلبهل يكون قد افه، عند علمه شهيد، اثه عنه ثقل فلا يديه، يتشحهل. لمعركة از 

مللم ؤإف فهوشهيد، اممب عند شهيدا كاذ إن ثشهد، أولم سهدنا ثحن ثم 
Iنقول إدا سهيد، إثه قلنا ؤإن يشهيد، فلتس افه عند سهيدا يكن لم ؤإن سهيد، إثه 

شهيد،فهو اممه سبيل ق قتل من عموماث نقول أو شهيدا، محلان يكوف أف يرجو 
دنك.أمته وما 

اممهمجيل j الإنسائ قام إذا الشهادة أف عل ذليل محفيه الثاف أنا 
إذاالدين، إلا ونياته حهليثاته عنة يهمن ذللئ، فإف مدبر؛ غر مقبلا محتستا صابزا 

 Jوفائه.من بد لا الآت*مي وحن آدص، حن لأيه يالشهادة؛ يمط لا فإثه دين عيه كا
ومعثه، يتساهل أو ان للأنينثغي لا وائه الدين، عفلم عل دليل هدا ول 

يشرىالبعص فتجد الدين، ل منا الكثثر يتساهل الأف عصرنا ق اثنا الأمم، 
ثالممسيطذمته ل يشتريه الكإلثة، الأمور من هو بل إليه، حاجة ل ليل وهو الثيء 

الأمئ.هدا يثه ولا دلك، أفته ما أو 

(.٤٣٣ رقم)٩ الأصدقة، ق القط بيان باب الكاح، كتاب ت الشانئ احرجه !١( 





اسلعتي٠>،؛لأءسدالرسلتيفؤحثمياض  ١٤٨

•٠ دلكرر عى خنهى يعم، قالوا؛ يعني ا، جم؟ إذا ارآينقص بالتمرت الزق بع 
يعلمونلا أو يعلمونه، لا أمر عى المحاث مخر الخديث، هذا ق أما 

ئنمنا اقلز اف، زموو يا قالوا: اقبز؟ نن كذئو0 قاو: به، ه المذ ئراذ 
مىأعيان أي: ، ٤٣٠عنده ولا نقود ءند0 ليس بمي• متيغ، ولا ءندْ درهم لا 

فإذاالناس، بين اقلس من المعروف، هو وهذا المقيت، بمي: اقلس إف أي: المال، 
فقيث.هز ثل نثاغ، عنده ولا مود، عدم لتش الذي نجي؛ ايلز؟ من قالوا: 

وصيامبصلاة القيامة يوم ياق من أمتي من اقلس ررإو  ٠:اللمي مقال 
عندهفهو عظيمة، بحنان، ياق أي: ا-لجال،ا أمثاJ، رربحثناين، رواية: وق وركاْا؛، 

وسمالث،هذا، مال وأحد هذا، وصزب، هذا، سم وقد ياق لكنه الحسناُت،؛ من ثروْ 
ماحقهم، أحذ يريدون والناس الاعتداء، الناس عل اعتدى أي: هذا، دم 

حننانه،من هذا فثاحذ منه؛ لهم فيمتص الاحرْ، ق ياحذونه الدنيا ق لايأحذونه 
حنانهمتنت، فإل بالحي، والقصاص بالعدل حسناته من وهذا حنانه، من وهذا 

بافه.والعياذ المار، ق طرح ثم عليه، فهلرحنت، سكاتم من أخذ 
الصيامويوامحب، ينتهي، الزكاة ويواب، ينتهي، الصلاة ئواُبج حثناته: 

معله، ويهلزح مكاتم من فثوحذ بمثهيأ، حثنات من عنده ما كل ينتهي، 
باممه.والعياذ النار، ق يطرح 

الدنيافإف الدنيا مفلز أما حما، اقلمز هو هذا فإف ه الميز وصدق 
ابيوع،كتاب، والترمذي: (، ٣٣٥٩)رقم بالتم، اكر ل باب، اكوع، ممابذ داود: أبو أخرجه )١( 

اثتراء؛اب، المؤع، كتاب، اثي: والن(، ١٢٢٥رقم)وانلزابنة، الحاملة عن الهي ل جاء ما باب 
رممباكر، الرطب، بح بابح الجارايتح، كتاب، ماجه: وابن (، ٤٥٤٥)رقم بالرط—،، المر 

خ.بمن.وقاص \لي معدبن حدبن، )؛ا"آآ(،من 



١٤٩ا-1-ب1بسماص(ؤامبماس1|ا 

الإفلاسلكن يالعكس، أو عث، فيممى شرا ان الإنيكون رثإ وثذمه، تاق 
يومأمامه وكانت عليها، يعب "التي حناته من الإنسان يفلس أف الإفلاس كل 

وفلان.لفلان منه توحد ثم يشاهدها، القيامة 

يوديأف الإنسان عل محن، واثه ا-ظق، عل العدوان مى نحذيئ هدا وق 
قأما يستطح، كثأ الدنيا ق القصاص يكوف حض مماته؛ هبل حياته ق للناس ما 

الخنالم،،إلا فيها لنز نفثه، بمدي حق دبماث ولا درهن؛ ئناك فيل الأجرة 
حنناته؛هتثت فان حناته، من وهدا حنثاته، من هدا اافينطى الزمحول يقول 

النارا؛.ق طرح م عله، طرح م تياتمم، أحدتى 
حصلما بمدر بمدب، بل المار، ق ئد اثه بمني؛ لا الحدين، هدا ولكن 

المؤمللأل الحق؛ إل مآله ذلك، بمد ثم عليه، طرحن، التي الغثر مئات، من عليه 
سلةولو المار عل الإنائ لاثمؤ _، المار ولكن المار، ق ئد لا 

منها.ؤإياكم اممه أحاربي( الأحرة، نار عل هملا الدنيا نار عل هذا واحدة، 

ؤإثكمتثر، آنا رءإيإ هال،ت افه. رئول، أل ^^٤^١؛ نشه أم وعن " ٢١٩
بموله فأيفي مض، مذ بمتث ألحذ يفوق أذ بمئم دلل، إة، عش-ئول 

علميه.متقى ٠ النارااُ مذ قطعه له أقخ قإثإ أحيه ئحؤ له هصستح شذ أنغ، ما 
>>ألحن«أي:أغلم.

(،٢٤ ٥٨رقم)يعله، وم باؤلل ل خاصم هن إثم باب، والغم،، كتاب \أبأخ\دي\ أحرحه )١( 
سلمةأم >،J|_؛، من (، ١٧١٣رمم)بالحجة، بالنلاهرواللحن الحكم باب الأقضية، كتاب لم؛ وم





١٥١

j(الأحر الثعض من ألخن بعصآكم فيكوو ا-محومة، ق إئ يتحاكمون يض• 
عليقوى جدل، ذو وفلان حجيج فلأن يقال؛ كلاما، وأقوى أفصح أي؛ الحجة، 

أي:[، rY]^•4،'الئابه دبخبن آكمحا ممال: اممه قال كا الحجة، ل غثرْ 
وأظهر•وأئصح أبيرن بمي• ألكن٠؛ ٠٠هنا ثهكدا والمخاصمة، الخطامحس، ق علبتي 

بسان،ءندْ يكون أحدهما القاصى؛ إل يتحاكإن اثني تجد ممد مشاهد، وهدا 
ؤيمطإمعه، الحي كاو ؤإن دبك، دول والثاف جدل، وقوه وحجة بيان وعندْ 

بنحوراأءمأي محوله: وق أن٠غا، ما بنحو أيمي ررؤإيا قال: ؤيهذا للأول، القاصى 
يمضونبل عنهم، غاب، ء بثي ي،كلفون لا وأمم للمقضاة، كرة فسحة أسمع® ما 

أجران،فلهم أصابوا ؤإل أجر، فلمهم أحهلئوا فال أييءت،م، ي؛ن التي اليانات حسب، 
لولأمم الظاهر؛ بخلاف، محآكموا أف لهم نحل ولا بل دبلئ،، وراء ما ولاتكثفون 

التهمة،ؤإل الاشتاه إل ذيالث، وأدى الموصى، إل دللمثج لأيي الفلاهر يخلأف حكموا 
الأسباصه.من بي، الظاهر بخلاف، ٣ القاصي ولمل: 

عيججل،اممه يتولاه والبامحلى نحكم؛الغلاهر، أف القاصى عل الواجب، كاد يهدا 
أفالقاصى نخل اثني؛ سهوي المدعي وأتى ويال، باتة آحز عل شخص فلوادعى 

حاببق أنه إلا الشهود، ق يشتجة كاف ؤإف علميه، المدعى ذمة ل المائة ئوت تجخم 
نح،ولم،أف علميه نجب، فإثه ظاهر مدح يوجد لم إذا لكن يثحرى؛ أف نجبا الاشتباه 

أنمع®.ما بنم ألمي اُإدا لموله؛ يبكه؛ بخلافه الأمر أف ظنه عل علب، ؤإل 
نه؛حققصنئ لمن ٠١دقال؛ حق بغم نه ثوعدمذهمئ ه ١^٠ ولكن 

أففلو الحرام، يبح لا الحاكم حكم أف يعني،ت النار® من قهلعه له أمحهلع قإيا أحيه 
به،له حكم ما له نحل لا دللن، فإل الدعوى؛ ظام بمقتمى للممبطل حكم الحاكم 



سد)أ؛\شاسسإزا•ز؟لأم ش  ١٥٢

أحدهبمن أعظ؛أ ءيأ باطلة، بطريق الماطل إل توصل لأنه إما؛ يزداد إيه بل 
بغء-ثبقالطرتي•

مذيديه ؛؛j، ما بغتر الحاكم حكم بن الشديد التحذير ت الحدث هذا وق 
ك.قريب أقرب ولوكاذ الأم، كاذ مها الوءائق، 

فقيلتلا؟ أم بعلمه نجنكم أف للحاكم محور هل زءههمأ؛ثئ: العلاء واحتلم، 
إلذلك لأيي بعلبه لومحي ولائه أنسئغ®، بنحوما له ارءاإذأي قال; لاثه محوز؛ لا 

به.له نجكم حم الناص يعرفه ظاهرا شيئا ليس العلم لأف التهمة؛ 
بعلمه.ي5م بل العلاءت يعص وقال 

علمه.محالف ما إل البينة وصلت إذا يتوهم، بل وقالآحرونت 

حكمإذا ذللث،! ومثال خاصة، ائل مق إلا يعلمه نحكم لا امحه والأصح 
ثخمان،إليه محاكم إذا فمثلا الحكم؛ محلى ق الخاصنني حجة بعلمه؛ممتمى 

للقاصيفهنا أولا، ثه أم ما ألكز والرد والأحل. المداولة مع م بالحق، أحدهما قام 
الحكم.محلس ق علمه لاثه بعلمه؛ محكم أف 

عاموقف الملك، هذا أف يشتهر أل( مثل ^^١، الأمر كاف إذا آحرت ومثال 
محكمأن له فهنا الاس، بيذ دللثج ؤيشتهر محلان، منلئ، اله يشتهر أو للمسلمين، 

أفيمكذ ولا بثيء، القاصى يتهم ولا منتقيه، الحال هذْ ق التهمه لأف بعلمه؛ 
مشهور.أمر اثه عل بناء وهوخاطئ بعلمه للحكم أحد يتجرأ 

القضاءيكوي، أي، الواحن، قاف ؤإلأ التفصيل، هو ^ا ق الصحح والقول 
القاصي.علم حتسس، عل لا الفلاهر، حث، عل 



١٥٣ا'آ-وابسماساوالآمبمدامم1ا|ا 

ويكونآحر، قاص إل الماله تحول علميه حلاف عل الثيء جاء إذا ولين 
المدعىيكئ ريال، بائة علآحر شخص يدعذ أف مثو الشهود، ص هوشاهدا 

بعلمه،هنا تحكم فلا عليه، المدعى عل المائة شوُتخ علمم عنده والقاصي علميه، 
المدعيأثبما لك، وأنا آحر، قاض عل أحولها ت يقول بل علميه؛ بجلأف، تحاكم ولا 

ُيمينمحكم شاهدا، القاصي هدا يكون ثم آحر، قاض إل القضية فتحول شاهد، 
القاصي.وشهادة المدعي 

الثخاري.رواه ا، حزاماااُ ذما يصب لم ما دينه ض محة 
الثثخ

منه،التحلل ووجوب الفلملم تحريم باُبج ق دعال~ اض ~رحمه المولمؤ قال 
المزمنيزاَل ا)لأ قال: اضى زئول أف ض:٠ ن اش س ض ملئ فيإ قال 

نعةق أي: دنخة<، ق المرمى ررلايراو ، حراما® دما يه4ا لم ما دينه مس نحة ءق 
معاهدا،أو ذميا، أو مومثا، يقتل لم ما يعني• حراما® ذما يصب لم ررما ؤينه، ثى 

أمجناف،:أربعة وهي ايحرمة، الدماء هي فهدم أومماما، 
ذموأعظمها وأشدهآ السأمن، وذم العاهد، وذم الدمي، وذم لم، المذم 

فإوحزاما دما الإساو أصاب فإذا حرام، غثر ذمه ثهدا الحربأ الكافر أما المؤمن، 
كافزا•ؤيموت بافب والعياد منه تحرج حم ه يضيق صدره إف أي: دينه، علميه يضيق 

رنماممي،واه، مويثيثقل يثن ؤ تعال؛ اف *ول باب الديات، كتاب ادخاري؛ ال>وجه )١( 
ا;نءمرة؛ؤهبممحا-حدبن، من (، ٦٨٦٢)



قؤحيياضاساسقضئلأمسيئال>س،؛يى ١٥٤

3جزآؤمحممنيا مو.يثا يمتل وش ؤ لعال؛ قوله ق الر هو وهذا 
لاوساء;مه[،ه عظيما عذابا ق وأعد ولمنهء علته آش وغمبمي< يها ح-نإثا جهنمِ 

ولعنه،عليه، الله وعضت، فيها، خالدا جهثم، بافه؛ والعتاد عقوبات خمس فلاة 
أصابممد متعمدا مؤمنا قتل إذا لأيه متعمدا؛ مومتا قتل لمي عغلثا، عذابا له وأعد 

بالكلثة،دينه من يننئ حى صدره، له ويضيق دينه، عليه فيضيق حراما، دما 
قيها•الناوالمخلدين أهل مذ ويكوذ 

هذا،ق ئك ولا الذنوص، كبائر من الحرام الدم إصابه أف عل دليل هذا وؤ، 
الذنوبج•كبائر بن حق بعثر الله حرم التي النمس مئل فإل 

ثوبته؟ئصح فهل القتل هذا من اف الإئتاب، إذا ولكذ 

جبدمحك لا ؤدأل؛دا ثعال؛ قوله لعموم ثصح؛ ثوبثه أف عل العلمإء جهور 
يمح،يمعن وش يرميى وي يألؤ إلا أممه حؤ أكنس وث'يئثأرد( ءاحر إلها آممه 

دابمن إلأ أوأ نهء٠^^١، وٍئإد آكيننؤ يمم ١كذ١ب ئ يضنعا3، موآ ي1ىأد_اما 
محتلمذ تاب من أف عل نص فهنا ]الفرنان:ها"-«ي[، عتتلأصددا4 نبميد وءامث 
عليه.يتوب اممه قاف صالحا؛ عملا وعمل وآمذ بالحي، إلا اممه حزم التي النمس 

إنأقي قنت ين م_نقوإ لا أمسهتم عق أتتمإ اؤ؛د< ثعثادتم، ءؤءل ثعال؛ وقال، 
هو١أعمورأوحبمه-همعأإله؛ آهة؛*^٢^^، 

حقوق؛به؛لاثة يتعلق عمدا المؤمن قل التوبة؟ تكون بإذا ولكذ 

أولياءحى التالتؤ؛ الحي المقتول، ص اكاز(1 الحي اممه، حى الأوله؛ الحي 
المقتول.







١٥٧ا'أ-واو،سماسامبجدامملانم 

قأموال، يبدل من مثل يضر، فيإ ببدلها الأموال فيفسدون شرعية، أصول عل 
أماوكيلك دلك،، أشتة ما أو الخموو، شزمحتا ق أو الحيران،، ق أو الدحان، 

فيهايتحوصون وكيلك، دلك،، أئ<نة وما والثصسب،، بالسنقات،، فيها يتحوصون 
هدا.أثب وما كاذب،، وهن له ليل ما يدعي كاف الاطلة، بالدعاوى 

—صرم أومال، ماله —سواء المال ق شرعي غيد صرئا يصرف، من كل أف فالمهم 
ؤيتوبأنلها، إل المظالم ؤولأ يتوب، أف إلا النجاْؤ، يوم بافب~ "والعباد المار له فإف 

افتاب، ؛_ فإتم، دلك،، أئب وما والخمر كالدحان الحرام؛ مى فيه ماله يبدل مما 
أث؛بنومذ دث-نكلوأ لا أمسهتم عق آستفؤإ ثعثادئ ؛^3]، ثعال! افه ^^١٠٠ علميه؛ 

منلد. وآسلثؤأ إق وؤيؤأ و ئوألعمؤرأؤم إئه' حمعا يئفرآلدمب أيد إة 
منإك٠؛م ؤخ تآ تحص وأئبعوأ . نمتنقث لأ نم انتداب طحلإ* أن، ئنل، 

ممحث،أن، . ثثعتحى لأ وأنئر بمني المداب يكطم آن، مز< مح، رنآًظم 
ؤلىوأأويمؤل، نى وإنَمحت، آش جئ_، ؤ، ميللم، ما مصثحسرق،عق 

حتكثْل لوأتى -داب اثمدئرتم< ح\و( أويمد و؟ آل٠نقآدث متر ل==فنث، هيئتي أقة 
وقث،وأ،سكملث، بةا ^J؛.£، ■*'ص -بماء'طث، مد نق الناص-ه، من ةَؤزكث 

ه]الزم:'آ0-ا<ْ[.ينتح 

الالالأن فيه؛ والتخوصى يني ما غر ق المال بدل من نحدير الحديث، هدا ون( 
مصالحةغير ق يدله فإذا ودنياهم، دينهم مصالح له موم للماس، قاما اطه جعله 

حق.بغير اللب مال ؤ، التحوصين( من كال 

مسم



ئلأمسدادس'ضحري1ضاساسقص'  ١٥٨

ويانحمتمََِكء^^ادلم؛ن حرمات ثعظيم 
ورحمتهمعلتهم والشمقة 

يوٍٍصثج،

٣[،• ]١^: ه ينه،• عيث و' يهو-ذز آف حثشت هئم ؤوس ينال؛ افه ئاو 
وئاولالخج:مآّا[، \ذةثبه مؤكح عن آف؛ئها ثعه بمفم وس لتلك ؤ ثنق•' وئاو 

لعمسا مثل ؤءس دمالت وئاو لالحجر:خخ[، 4 شثقن؛0 حنا-ثق ءؤوا-حثس ثعال; 
[.VY؛:jijUi]ه جميعا ألناس مثل عاءقآئتا أ'لأرني ؤ، مكاد أو يممن 

الخثخ
حقوقهموبيان السالمين حرمات تعظيم ررباب دعال~ت الله ~وخمه ا،لولف ثال 

متعددة،حقوق له بل المسالم، أحيه عل حى له فالمسلم ورحمتهم؛ا، علميهم والشفقه 
ممرة:مواصخ ق ه الس بتها 

أواللام،، iJLUاللام يقوون اللام، علميه يلقي علميه، فنثنئأ لمه إذا منها؛ 
هدا،ويعرض هدا فيعرص يأتمان ئلأيث،، محوي أخاه تبمجر أف له تحل ولا علميكم، 

باللام.ييدأ الدى وجمرهما 
مجزهأف وللن، مصلحه، هدا ق رأيث، إذا أيام، ثلاثة لمدة مجزه أن للئ، ولكن 

علتحمله هجنه أف فرأين، منها، يتب ولم عليها أصر معصية عل رأيثه إذا أكثر 
ايام،ثلاثة حلال فيه رحموا أمم الهجر• 3، الصحيح القول كاف ولهدا التوبة؛ 

حشفلا، ؤإلأ فلمشنل، حم فيه كان إن للمصلحة؛ فيه فثفلز ذللئ، عل زاد وما 
تيجزه.فلا مصلحه هجره ق يكى لم فإذا بالمعصية، جاهز لو 







١٦١بيىءء|(يادتص|اررمج|( 

اشزهعة ف ثواصع من أن وكن1لم لإحواته، ولثطامن ولثدثل •نجاجة فاكحفص 
يواصنتأو المقيت، وكلمث، للفقم ثواصنت، لو يقووت وثإ والإماث عموْل، 

منوثننيل ل، وصع هذا ق يكون زا دلكر، أسه أوما وكلمته للصغير 
قالثيء، كل ي ان الإيعل يدحل فالشيطان الشيهلان، وساوس مى هذا ولكي 
ممآي يؤن تى يجمثر م ؤ؟ ألثش؛أ ؛^، ١٥م لآسل ئنآ قال ؤ ■هته؛ ثعال 

١[.-V ١ ]الأءراف:ا■ ه ثصى ولامحيأكرهم ث،ابيبم وعن يجب دعن ثلمهم وين 
ثتواصعكيف المقثو؟ لهدا ثتواصع كيفن له^ ويقول ان الإييأق قالشيهلان 

ويعهفه ثواصع مذ ولكذ محلان؟ مع تمئى كيف فلأيا؟ ئكلم كيف الصغير؟ لهدا 
كافلمذ يثواصع أف يبغي فإثه عنيا، أو كبثرا أو عالكأ كاف ؤإف حش عئؤجل، اطه 

نجبلكذ له، جناحه يمفص أف له محور لا الإئاف قاف كافنا كان من أما مزمنا، 
يدعوه،فلا ويجك؛ر عنه يتئكم، ولا الدين، إل بدعوته للحى نجضع أن عليه 

أتاحاىؤؤوآ-حضش قوله• فهذامعئى له، إهانة دول وكرامة، واكذلعرج يل•عوه؛ بل 
]الخجر;حخ[.ه شقيثن 

لالثعراء:ها'ا[،ينآلمفيتإذض-ه آبعاث، ^٠^٠ تاثاثي مل>وءش ؤ الثاJةت الأية وق 
يوحبمما هذا لأف وبالفعل؛ بالقول لثنا هينا يكوف أف إحوايه، مع اللم وظيفه فهذ"ْ 

النيش ؤلهذا للمع؛ مهللوب أمر والموده الألفه وهذ*ْ الناس، ب؛وا والألفة المودة 
المسلم،بح عل الثح مثل والثغفاء، العاساوة يوحب، ما كل عذ ءثيألأ1لآئؤئم 

الومحق.وافه الناس، مذ لتكثير ، هومعروفمما دلك وغير ؛، السالمرسوم عل والثوم 
محملة،وكل والغنم والمر الإبل محمل لا أن ليائع الهي، باب التؤع، كتاب الخاوي؛ أحرحه )١( 

يترك،أو يأذن حتى أحيه حطبه عل الخعلية تحريم باب الكاح، كتاب، لم؛ وم(، ٢١٥٠)رقم 
هريرةوه؛هءثغ.\لي ١(،منحديث، ٤  ١٣رقم)



سيئتلام •_ اساسق ثمياس شيح  ١٦٢

مثلههتكائن الأويف ف، آومستاد دنسن ثم متا مكتل ٠^٠>، مال؛ وئاو 
]الأىلة:آ'ا[.جمعاه الناس لئثا ىء=قأئ-ا أ->ثثاها جميعاوس ألناس 

لأمومنالومى ٠٠اف رموو قاو ؛ ماو غتهبمق مونى ر وض - ٢ ٢ ٢ 
غليه.مممى أصااعهُ J؛J( وشبك تنثا"، يشدبنضه 

الثثج

والإحانتهم، والرفق الملم؛ن، حرماُت تعظم يان ق ١دارتا عدة ذكر مبق 

مثلمال؛ قوله لم الحرمة مظيم ياف قيها التي الايات جلة ؤمذ إليهم، 
آحيثاهاوس جم؛عا أل^١س مثل ءا=ك1ذ1ا ألأزمحى ؤ، مثاد آو نمى نم م1ثا 

مناقتل ْتن أف الأية ةذْ ق اممه بس لالائاوة:مآُا[، ه جمِعا ألناص لئثا ضٍظئ{ 
واحده،السلميرل لأف جينا؛ الناس قتل فكاثإ الأرض ق اد أوممس بغر 
أنكإ اللمس، جثع حرمه ايتهك فكاثإ الساوايرن من شخص حوا ائتهلئ، ومتن 

قوواقزأ هزا لزاؤئليَ؛ حمح كدب فكام اونل، ْن واحدا زئولأ كدب نن 
فائهواحدا، إلا يكدبوا لم أثم •ا؛ا،مع لالثعراء:ه ه آلثنتلي مج رم ؤاكد;ن ئنال؛ 

رثولاكدب، مذ لكذ قومه، يدوكه لم نوح بعد وما يوح، قبل رثول يبمث، لم 
حمينا؛الناس قتل فكانا ^٠؟، منا ٌقتل ومن الرسل، جح كدب فكأد،ا واحدا 

مذؤإماذها إحيائها ق نعى أي; ه ثتيثاها ؤوس واحدة، الملمس >و°»ولأ لأف 
ه.جميعا الناس لما ٠ؤقءقأئا هلكة؛ 

كتابلم؛ وم(، ٤٨١)رقم المسجد، ق الأصاح تنسلمثؤ باب الصلاة، كتاب اJخارى! حرجه أ( 
نمحهبمتئ.الأشعري موسى أي حدث س ٢(،  ٥٨٥)رنم الومنى، تراحم باب والملة، الر 



١٦٢م^،ور^٠ت^( خنرضواسات صان اسم ممسام<ات باب - ٢٧

فتكون•٦١ ان للإنتل لا قلكة من يكون تارة الهلكة من ؤإنقاذها ؤإحياؤها 
للقس.إحياء فهدا إنقاده، فتحاول رجل، تت 3، حريق يثب أف مثل افب، مى 

١ما فهو ١^١^؛، الفنم وأما  علالعدوال رجل تحاول أف مثل قبل، فيه ن  ١٣
ومنمتا، اتيث، الأفأ-فاث المتل، من وتحميه وبينه بينه فتحول ثخمنيغنله، 

الاس.حميع لكحياء م شخص إحياة لأف حمنا؛ ازز أحيا فكام ذك سل 
معذور،فهو بنمس منا قتل من أل منه يستفاد ه دمى ؤلعثر • عِإثثل وقوله 

لالأئوة:هئ[،ه أشي النمس أف متا عقيم ؤهنا ؤ ^،؛ ١٧اممه قال عليه، حرج ولا 
مىالقاتل ويرث إيم، ولا عليه، لوم فلا أحرى بنفي أي؛ بمص منا قل فإذا 

حق.بغثر قله إذا المقتول مى القاتل يرث ولا بمص، قله إذا المقتول 

فالذيعمدا، الصغر منهم الكبثر قل إحوة بثلالإ مثلا لهدا ولثفرب 
طاتتجثإ حق، شر قتله لأته يريه؛ لا الكبمر وأحوْ الأوسط، أحوه الصغير يرث 

أحيهمذ الأوسط رث ئهل قصاصا، الكبير أحاْ فقل الصغير، أحيه بدم الأونط 
زث؛لا الصغير مز الذي والكبير بمحق، قتله لأيه م_ث؛ ئعم قاتله؟ وهو الكبمر 

خق.خر قلئ لأمه 

ولكمؤ مول،؛ ثقال وافه قصاص، لأمه أر؛ له ولنز فيه، لوم لا بمص فالقتل 
[.١٧٩لاJقرةته ثتقون ألأنتف يتأوؤ( حؤن آلشاهى ؤا 

انالإئينلط أف معنا0 ليمل الأرض ق والفساد ه ماد ٠ عغتجل؛ وقوله 
دمبه تحل لا لكذ مادا، كاف ؤإف ثهذا حق، بغير دلك ولوكاف بتئا فيهدم الحمار 

^؛٥٥أو الخبيثة، أوالعقائي. السيئة، الأفكار بنئر يكون إثإ الأرض ل الماد لم، م



الر،ا،لتيسد ض؛لأم اسستي رااس ضح  ١٦٤

فميالأرصى، ل الماد هو هذا دلك، أفته ما أو الخيرات ترؤيح أو الطريق، 
الأرضي ساع لأيه يقتل حلأو، هدر فدمه الوجه هدا عل الأرض ق أنمي 

أئثآل؛بما جنآوأ ؤإثم-ا الثورة؛ مس ق قال ثعال الاو4 إل بل بالمساد؛ 
أيديؤذئمظع أو بمكتثتوأ أو يمتئوأ أن مادا آ'لأزني ؤ، د{دننأ ورنولهء 

جريمتهم،حب عل تالأندة؛'آ"اء، ه ألأيبج، يرتت\ ينموا أو جلف نى وأزجثهم 
ايدبممفبمطع دوما كاث ؤإذ فبالمف، دوما كاث ؤإف مالمتل، يره كانث، إف 

دلك،دون كاذ وإل الثنزى، والئجل اليش اليد فخ* خلانح، من وأرجلهم 
العلم،أهل بعص بدلك، قال كإ الحياة، مدى بالحبس إما الأرض، من يقوا مأل 
منبطردهم ننهم يندؤع لا كال إذا لكن آحرول، قاله ك،ا المدن عن بالطرد ؤإما 

الوُته.إل حبوا الدن 

قلإف بل عاليه، لزم فلا الأرض ل ادها لأفنفا قز نن أف فالحاصل: 
علإلا ماخ، الممسدام وقل واجب، الأرض ل اد للامالي:نص القي 

واجم،الغيلة قل قاف تيمي؟ ابن الإسلام ونح مالك، الإمام رأى 
المقتول؛أولياء عما ولو حش يقتل فإثه فمثله غادلَسحصا من يعني؛ القصاص، فيه 

منها.الت،حلص لأت٠كن وفاد، نؤ الغيثه لأة 
حىحال، كل عل يقتل فهدا فيمتله، ثومه أثتاء ل لفحص ال إنتحيء مثلا 

ونحمالكإ الإمام زاي هذا شيئا، ثبمي ولا عنه، عمزنا المقتول: أولياء مال ولز 
منبد فلا غيله ان إنقتل إذا اثه الحي، القول وهو تيميه ابن الإسلام 

ذلك،.ل المقتول لأولياء حاز ولا القاتل، قل 

ادمأو ثمن بغم واحدة ثقن قل أل الأية هذْ ق طأ الله أل مالحاصل؛ 



١٦٥ئيlنمء٠اوادتuي^ايرط^ا 

يدلوهذا الناس، جع كإحياء واحدة مس ؤإحياء الناس، جح كمئل الأرصن ق
ومعبمدو، لم حئ بغثر آدم س مذ محو كم أحصى إنايا ولوأف المتذ، عفلم عل 

مذوعليه ، منهار كمل أحاْ قل الذي الأول آدم ابن فعل متل ص طو دلك 
ا؛مهوص.

الأبنا؛مذ  ۶٢٤^ما أول كال ث ^^^١، أخاه، قل الذي وابذآذم 
ثئيممبل ولم واحد اهُمذ فممبل اممب، إل ئوبه همبادا لربا وقد آدم، ض من اثنتن 

منك،الهُ مثن لآهت1نالئ،،!اذا لأخيه: منه اممه يتمل لم ١^ اكاق فقال ١^، 
أسيتمثل ؤإثا أخوه: له فقال عليه، ثعال افه ممل عل حنده مني؟ يقبل ولا 

بالمتلأخاه وعد من لكن ْنالثح، اف ويمل الله اس يعني: لالأىلة:يآل[، ه ثىألثمحو؛ 
ذقiثإهرأحيه قئل ومهُ أمُ ؤيهلؤعحا بالله والعياذ قتله النهايه ول لله، ممثق فليس 
التيالشنيعة المعالة غده والثه~ ~والعياذ خز ٣[، • ،؛ jijUii]آ-لثسمئرحه ين ثيبح 

عليها.أقدم 
ماذايدري ما ظهره، عل يوما أربعئذ قتله الذي أخاْ نجمل بقل إيه ؤيقال: 

هي،آ'لأرني يبمث عإ، آثه الوثت،،ذللئ، ق يحنق لم القبور لأف به؛ يفعل 
اقتتلا،غرابي إف وقيل! أخيه، توأم يواري كيفن، لريه باظفاره يعني: لالأئدْ؛ام[، 

أخاه،ويقن القاتل هذا به فاهتدى فدقنه، لكاق فحفزأحدهما الاحز، _J،أحدهما 
الدقى.بنيرآدم علمت، التي هي الغربان تكوف أف العجاس-،، من وهذا 

رنملالاممءتأ'اا، ثثاهاه -آؤوس تعال! اف ^_J، باب الديات، كتاب الخارى• أحرجه  ٢١١
سنمن إثم بيان باب والديات، والقصاصن والم*حاربين القامة كتاب ومسلمت (، ٦٨٦٧)

ة.بممح.سعود ابن حديث من (، ١  ٦٧٧)رحم القتل، 



اأوس،مارس تلام مذ اماسى دئس قيح  ١٦٦

نصبإئمها مذ الأوو القاتل فعل حى؛ بخر مثل مس كل أف فالحاصل• 
باق.والعياذ 

أّبوما الناس يغثال وصار الناس، أمذ أن يعد القتل مذ من أيقا وهكل.ا 
هوالذيلأنه ثصيتا؛ الإثم مذ علته قاف فعله؛ أجل من هذا عل الناس وتحرأ دلك،، 

إل:،ا عؤل مذ دورو وررها فعليه ميئه ئثة مس ومذ هذا، انتهاك ل مسا كاف 
'•الديزريوم 

كر؛يم.جزاد إنه وفاعله، الخير دعاة مذ ؤإياكم يبملتا أل اممه ناو 

مرامذ ت ه افه رسول، قاو ت قاو الأشعري موسى أي وعذ - ٢ "١٢ 
بكمه،يصالها عل لمبص أؤ هلبمسك،، تل ونته أنزاقئا، أؤ مناجينا، مذ يء ثل 

عش.مممى ٠، بّى■؛ااُ ة~ها الّمحث مذ أحدا أ0تحببه 
ررمتله؛ افب رسوو ماو ت هاو ^^؛؛١، ير تشبن اشإن وعن -  ٢٢٤

دن"اعيىعفو مئه اسكيى إدا الحسد مثل ويماطفهم، وراحمهم يوالهم ل الؤمن؛ذ 
٠،متقىعف.لهنائرالحندبالنهروالحمى"' 

افب• بن جرير حديث من (، ١ ٠ ١ رقم)٧ الصل.ءت، عل الحث باب الزكاة، كاب لم: مايرجه )١( 
ؤهئ.المجل 

والصلة،المِ كاب وملم: (، ٤٥٢رقم)المجد، ق ا،لرور باب الصلاة، كاب البخاري: أحرجه )٢( 
(.٢٦١٥رنم)مجل، ل يلاح مر من أمر باب 

المّكاب سلم: وم(، ٦٠١١رنم)والبهائم، الماس رخمة باب الأدب، كاب المخاري: أحرجه )٣( 
٢(. ٥٨٦رقم)وتعاضدهم، وتعاتلمهم الؤمين تراحم باب والأداب، والصلة 
١(.٠ ١ / ١ تعال)٣ اه رحمه الشارح شيخا لفضلة البخاري صحيح عل المعلق وانغلر: 





سدامس،ءا*ز؟لأم اسل،ض رااس قهمح  ١٦٨

البئأف رْءمحؤبمنئ هزيرْ أبي( حديث المحش يكنها التي الأحاديث ومن 
عندهوكان طال-،، أي بن عئ بن الحز مل ونئلم آله وعل عله الله صل 

افزنوو بنت، فاطمه ابن هو طالت، أي بن عل بن والحس حابس• بن الأهمغ 
آلهوعل عليه اممه صل اممه زئوو أمه من فجده ونئم، آله وعل عليه افه صل 

وكالوللم، آله وعل عله اممه صل الني عم ابى طالب }ي بن عئ وأبوْ وللم، 
لأوامحين؛ عل الحس ويممحل لحطاه، لأي والآسير؛،؛ الحس تحث، ه البي 

افهولعل نثد، هدا اسب رءإو ونللم1 آله وعل عليه افه صل الس فيه قال الحس 
عليهافه صل اللمي قال كا الأم فكان ا، السالم؛ناار من فس؛ن ب،ن به بمبمئ أ0 

بعدالحسن إل الخلافة واك معاويه، ومن ل الفتنة حصلت، لنا وسل؛إ آله وعل 
حمنانفياف؛ أي بن لمعاويه نمحعجبمه عنها تنازل ;ء.بمئع، طايب أبي، بن عل أبيه 

كعاوينروثه إليه يانون ربعا وأمم أفرارا، الماس ق أف يعلم لأيه السلمين؛ لدماء 
منحمل ما وحمل العراق، أهل عزه نيهظ، عل بن امحم( باحيه ئعلوا 

الحز.ودل المثلةاسفيكزدلأ؛ 

ذللئ،قمار سفياف، أب بن لعاؤيه الخلافة عن ينازل فإثه نمحعنبمة ائس أما 
ا،.الملمين من فمحتن بين يه يصئ أن افه ءرولعل ه! البي لمول مقداما 

أهلأف والخان تميم، بمي نما؛ من حاص بن الأمع هت الميل عند كاو 
وللمآله وعل عله الله صل الني فقبل حفاء، فيهم يكول وأفاههم البادية 

منبافه أعود متهم، واحدا ملتؤ ما الولد من عقره ل إف الأءرغ؛ فقال ائس، 
ولعللمجد، هذا اض ^إن ت عل بن للحسن الني. محول باب الفتن، كتاب اJخارىت أحرجه !١( 

نيقؤهقنن'بكرة أبا حديث من ٧،، ١ ٠ رقم)٩ ا،لملمانأا، من كن ب؛ن به يصلمح أن اف 



٢٧ -uUمممuUx !١٦٩اسضسادحتوصروامستصمزدصتبم

حمين لا ررمى وقاوت ه النثر إليه فنقلن صنارا! ولوكانوا بملهم لا قاس، قلب 
رحمس أف هدا من ؤيفهم افه، يرحمه لا اطه عباد يرحم لا الدي أف يض! لايزحم® 

الرحمن«رُررواخموذ:>حمهم الئث. قاو ممد كدك وص اض، زحمة اممه عتاد 
الصغارمعاملة ق الرحمه تنتعمل أف ان للأنيبني اثه عل دليل هدا فمي 
رحمهيملهم أبنائه، وأبناء بناته، وأبناء أبناءْ، يثبل أن للإنسان ينبغي وائه وثحوهم، 

بالنسبةوالغلظة الحفاء من الناس بعض يفعله ما أما ه، افه برسول واقتداء بم، 
أنمن صبيه أن ولا ه، محلإل محقر أن مى صبيه يمكن لا فتجده للصبيان، 

الرحمة.وخلان، الئغ، خلاف فهدا ائتهزه، الرجال عند رآه ؤإذا شيئا، منه يهللن، 
العصزإثا الخثؤ، صلأي إلحدى بالماس قؤئصمُبج الئ كاذ 

وهويصل؛الماس؛محملها ه الّي فكاف رأمامة(، بثه ينتج فجاءئه الغلهز، ؤإما 
لونجدالأف اليوم؟ أحلاقنا س الخلي هدا فأين • وصنها سجد ؤإذا حملها، قام إذا 

الصلاة.ل مجمله كونه عى يصلا أحزجه، المجد ل صبيا اف الإئ
فنكن،الخنس، أو الخنن فجاءه ماجدا، الأيام من يوما ه الثى وكاف 

ابنيءإو قال; >نللم فلنا جود، اله اليي فاطال له~ راحلة جعله ~أيت عليه 
٠.تبمثه*أ يفضي حز أقوم أو كرهتج وإو ارمحلني، 

والصالة،الثر كتاب والآرمدىت (، ٤٩٤١)رقم الرحمة، ق باب الأدب، كتاب داود؛ أبو أحرجه ، ١ ر 
عمروبن افه عبد حديث من (، ١ ٩ ٢ ٤ ) رقم الناس، رحمة ل جاء ما باب 

(،٥١)٦ رنم الصلاة، ق عنقه عل صغثرة جانية حمل إذا باب الصلاة، كتاب الب٠خاريت أحرجه )٢( 
قتادةأيى حديث من (، ٥٤٣)رنم الصلاة، ق الصبيان حمل جوار باب اياجد، كتاب ت وملم 

فهن.
(،١١٤١)رقم سجدة، من أطول سجدة تكون أن بجون باب التطثتق، كتاب ت النائي أحرجه )٣( 

الهاد.بن شداد حديث من 



اارساضفؤح}؛اشاسسقضئلأمسيد  ١٧٠

مناخماني،محصصوسمان
يديه،ثئ وخملهإ وملمم آله وعل عليه الله صل الني فنرو حإ، بمران جديدان 

يعثرانالصبث؛ن هدين إل ثفنرت ه فتنة وأوكث؛ةل ^٥^٢ ٠١ؤإث1آ افه ارصدى وقال! 
دليلوأمثاله كله هذا ففي وخمالهإ، ثزل حش منه طابت فإ بمي• أصثر" للم 
افلرحمه ثبب دلك وأف 7،م■* ؤيلطث الصغار، يرحم أف ان للأنينبض اله عل 

حسانه.ؤإ ولطفه برحميه ؤإياكم يعمنا أل افه مال عَقتجل، 

اشالأماُت،علرمول من ددمنا-؛و محانئ: ، ١٠^ذغذعائشه - ٢٢٦
 >M :مماَلقل! ظ وافِ لكثا قالوا: >رم«، مماَل: أملون فقالوا

تتمؤُ، الثحمه!«ر يئولأكم من ثزغ اله كاو إو ارأوأملك ^ ٥١رثول 
عليه.

يزحمَلأ i. افب رّهمل مال مال؛ تمحقين اف همد بن جرير وص - ٢  ٢٧
،ةققض٠٢٠افُ«الثازلأ:>حمت 

أخدمحرضل ررإذا قاَل: \ب. زئوَل أن هثئ: ر ذعن - ٢٢٨
شه]خوي ضل زإذا ذالي، زالثقجي الشيم فيهم قإن ينثخفص، ِ، 

كتابومسالمت ٥(،  ٩٩٨)رقم ومعانقته، وتقبيله الولد رحمه باب الأدب، كتاب ت البخاري (أحرجه ١ ر 
حديثمن (، ٢٣١٧)رقم ذلك، وشل وتواضعه والبال الصبيان هو رحمته باب الفضائل، 

عنها.تعال الله رصي عائسة 
الناسرحمة باب ول (، ٥٩٩٧)رقم وتقتيله، الولد رحمة باب الأدب، كتاب البخارىت أحرجه ( ٢ ) 

هريرةأب عن ( ١٢٣ )٨ رنم رحمته.، باب الفضائل، كتاب وهسلمت (، ٦ ٠ ١ )٣ رنم والبهائم، 

للثاس

عنه.تعال اف رصي 



١٧١ه،؛4ا(ويحص حقوصاسض^Uj، بابسيأا - ٢٧

الحاجة،ا.ررودا رواية؛ ول عليه* مممق آ، ثاء١١ ما هليول 
الثثخ

هومحاء قالغ؛ ظ^بمها عائثه عذ مله فيإ — عال اممه —رحمه الموثق قال 
ه؛البي قال صياثآكم؟ مبموف هل قالوا؛ . الني إل، الأعراب بى 

منهم،الإبل رعاة بسا ولا وشيم، غلظه وعندهم جفاه، حميعا ثنلم كإ والأعراب، 
هالوا؛العافيه. افه ال نكالحجارة. قالوتام يجعل ما والشدة مى عندهم فال 

منثؤغ اف4 كال إل ^، ٣٧٠١؛ البيفقال صياثنا، مبل للمنا إثا 
قلوبكم.من الرحمه اممه مغ إذا شنئا لكم لأأملائs الثحمثأ<اعني؛ يلولأتمم 

•p-cورحمه لهم، ورقه علتهم، قممه الصيان تقبل عل دلتل هدا ول 
قافه أنزل ؤإذا الرحمه، ان الإئقلت، ل أنزو قد ثعال اض أف عل دليل وفيه 

الحدين،ق كإ عغجل، اممه رحمه غ؛رْ رحم ؤإذا غيره، يرحم فائه الرحمه الإمان للت، 
الله١١يرحمه لا الناس يرحم لأ ُرمر، قال؛ ه البي أل يعقبمثا عائثه حديب الثاف 

العافيه.افه أل ن

همالدين الناس بالناس• واراد ■ءئ،تجل، افه يرحمه لا الناس يرحم لا الذي 
فانمالحريون الغمار وأما شاتيهم، وش الدمة، وأهل كالمومنن، للرحمة، أهل 

عزوأصحابه؛ و. الّي، وصب ؤا قال ثتال اممه لأف يقظون؛ بل يرحمون، لا 
ألخ=فمارجتؤد آلثن ؤكأت؛ا للمئل.؛ ثتال وقال لاكح:أ٢ّ[، ه أبما-م ُالتقاررع 

لالتوبة;مآم\[.ه آلتص^ر رئس يهقر ومأؤبمتهم هنجم ؤآعلظ ؤألمثفتين 

كتابت لم وم٧(،  ٠٣رقم)ثاء، ما فليهلول ه لتفصل إذا باب• الأذان، كتاب الخاري- أخرجه ، ١ ر 
قنكمحيبمد*هريرة أي حديث من (ا ٤  ٦٧)رهم تمام، ل الصلاة بتخفيف الأئمة أمر باب الصلاة، 



سداإر،1طتيعذتلام اساسى )ياض فؤح  ١٧٢

ءؤكأت؛1مسه! الثقظ بوا الكريم القرآن من ئّورثتي ق الأيه ةن«ه ثثال اف، يكر 
؟ا؛ملأ وقس جهنم وماويتهم عمم محأعلظ نأكفقتن ألءقثار جهد ايز 

موطثائثلم>ك\  ٠٤١^ثعال! وقال التحريم، موؤة وق التوبة، محورة ق اف يكنها 
ئؤأهعثو يه، فثر َمحب إلا تلا عدؤ ثى ثالوث ولا ألخكمار يغسثل 
•:^[١٢.]

عغيجلاممه رحمة علامايت، من قاما والبهائم؛ الدوانم، رحمة أيصا وكدJلن، 
ذيثيء م وحم bذا روح، ذي م:؛ م رحم المر؛ محك رمحا إذا لأل للإنسان؛ 

تجدذاُت، ؤل ق ررم، دال: أح؟ اJهائم ق ألما اف؛ رمحول يا ! قيااف. زحمة زوم 
َنقمح.ا". 

لهينبغي لا فإثه لهم، إماما ان الإئكاف إذا اثه لا،لومتين والرحمة الشفقة ؤمن 
المازائ قال زلهدا الصلاة. ق شم أذممل 

ورائهمن يعني• والكيثرا؛، الحاجة وذا والضعيفل الشم ورائه من فإل فليحممه؛ 
الض.نق زاقق U بالتخفيف واظلراد التخفيف، إل نحتاحون الدين الأعدار أهل 
الإuمصار حش الماس، أهواة زاهق U بالمخفيف ارائ ويل الخفيف،، هز هدا 

يطمئن.ولا صلاته ق يركص 

انمولا صلاة أحم، قط إمام وراء صلنت، ما ننح.بمئ1 مالالئ، بن أنمن قال 
ه^١^ ا"بمةت مجر j( يقرأ فكاف دللث، ومع . المى من صلاة 

المانية،الركعة ق كاملة الإميره عق أن وؤهل الأول. الركعة ق كامله جدة ال

اللام،محامج وسالم: (، ٢٣٦٣رنم)أك، محقي فضل اب، الماقاة، محامح الخاري: احرجه :١( 
هريرة؛ْنهبمتئ.أي حدبئ، رنم)؛(آآ(،من البهائم، سقي فضل باب 





سداءوا،اتيرطساسهعتيضئلأم مح  ١٧٤

الننز،هووغ افِ زئوو لكن ررإن مالئ: ؤهوه عاممه زعن - ٢٢٩
.مممؤعل؛ه.عليهلم<ا٠ يثقزض الناس بؤ يعمل أذ حشيه بؤ؛ أذبمئل وهوتجب 

صالوا:3^؛، زحمه الوصاو ض ه المإ ثناهم تْؤمحنبميآهاثئ: وعنها - ٢ ٣ ٠ 
،وبمتينيٌ رتج؛، يطعمني آبيت إي 'كهيمحكم، نسئ ررإي ماو؛ يواصل؟ إلك 

نماة؛

الثثخ

الئإقباب ق عائثه عن منه فيإ يعال- افه زحمه - الوثنن قال 
لتعه افب نمول آكا0 رُإ0 ةئؤع-ثا• عائشة قالغ عليهم، والشفقة المئ بالم

قولهاتعل؛همار• ممزض الناس، به يعمل أ0 حنثه يمعنه؛ أو تحب وهو العمل، 
اسمهاإف النحويون! ويقول )إف(، وأصلها الثملة، مى محمفة هذْ )إف( لكنىا١ ارإل 

يبوتية،هتا فالخمله حتثها، لبمغ( )لكف وحمله الشأن، صمثر ويتئوثه ه، محووف
لئلامعله؛ أذ تحب وهو العمل يترك كاف ه الثى أل والعنى محليه، ولين، 

بزضنيم،تيوهمم•

وسلم:(، ١١٢٨رقم)اللل، نام عل ه الني تحريض باب التهجد، مماب البخاري: أحرجه ( ١ر 
ركعات،ماز وأكملها ركعتان، أقلها وأن الضحى، صلاة اسحباب باب المسافرين، نحاب 

عائشةحدث من ^١(، ١ )٨ رقم عليها، الحافغلة عل والخن، ست،، أو ركعاأّتإ، أريع وأوسطها 
هقثنبميا•

بابالصيام، كاب لم: وم(، ١٩٦٤)رقم الوصال، باب الصوم، كاب البخاري: أحرجه )٢( 
ُأءمحؤءتها•عاتنة حدبثح من (، ١ '١ رنم)٥ الصوم، ل الوصال عن 
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،ررثود1'مالهلأولإدكتمماا هأت مماو شوال، ثهر هل حر واصلوا، ثم فواصلوا، 
والعطش،الحؤع ألم يعرفوا حس لهم؛ ذلكثئكيلأ قال يواصلون، لآبه1تتكم يعتي! 

أيمهم-مذ ازصال عن ويآكموا 
ثقتييونحن تواصل إيلئح فقالوات . ٢٠٦٢رحمه الوصال عن ماهم اد4 الحاصل'. 

اثهويشنيااعني! ربي( يطعمش إق كهتسكم، لنت، ارإل ت فقال بلئ،. 
عثتيأئذْؤئمايه دلك، ومعنى ويميه، يهلعمه ريه عند هويبيت، يل كالأمة، ليس 

عنتحيه مما للكر وغثر كلامه، وقراءة موْلذكره، باطه وظو بالليل، يتهجد 
خموئاوالئزلهج، الأم يي بالثيء اشتغل إذا الإلهاو لأو والثزص،؛ الأكل 

Iمحبوبته ق الثاعئ قال ؤيخدا ؤيرصاه؛ نحته مما الثيء كاف إذا 
الزادعن ويلهيها الئزامحتخ عن ئنعلها ذكزاك مذ أحاديث، لها 

ينحهاحس ذكره مذ يكثر الرجل هذا عذ سحيث ئعدت إذا أما لجي،• 
قيكون قد او الإئإف حى واصح، واقع وهوأمر والثرانمح، الطعام عن ذلك 

الدي:زكوئالعلم طالت، مثل واليُآج، الأكل ض فهو ما، بمثغل الأشغال 
فينسىالماء، إل المباح مذ طائع مكتسه j، يبقى ربإ به، نغويا بالعالم منهوما 
الدياطاJثإ زكدللث، ١^. ضى ززئ،ا وال،نثاة، ١^^١٤ ضى والئزنغ، ١^ 
والشننم،.الأكل عن فثثغل وحاباته، دفاترْ ل يض رث،ا يئبع، لا منهوم 

زوجة،وله وماله، وبكتاباته بحساباته يشتغل كاذ عنثا رحلا أن ديذؤ* 

كتابت لم وم(، ١٩٦٥)رقم الوصالي، أكثر ش التكيل باب الصوم، كتاب البخاري; أخرجه )١( 
;وقمميبمد.هريرة أبي( حديث، من (، ١ ١ ٠ )٣ رقم الوصال،، عن النهي، باب الصيام، 

٦(.٩ إ/ الحيوية) والتدكرة <، ٥٥١الأداب)Y/ زهر انظر: حفصة، أي بن لإدريس الم، )٢( 



١٧٧وبيLنمصوادةص|٠ررمح^( 

ووحشيعاشز الفقم الحار هذا بأف يشعرون وكانوا متزوج، شر حار له وكان 
إلنظر ألا له! فماث عنها، غافل الغني لأف الغي؛ زوجة فغارت يالعروف، 

لهدا،الغي الرج)، ممطى أهله، ْع ؤيتاض بالمعروف، زوجته يعاشر جارنا، 
مالأاغطبم، وأنا ١^، إل تحتاج شث، زلحل إنلخ، له: وقال، الفشز الرجز فدعا 
لايعاشزهموصار أهله، عن القفز يه فاسعل يه، يتحز المال، فاءهلا٥ ُه، شجر 

التاحر.مثل قمار يوانثهم، ولا 
الضقاو نلهزا ثيء، كل اة أنإليه انموص، بالثيء انشغز إذا اذ فالإن

زعمةوما كهتثكم، فاوستإ ونشتي® يطعمني ربي( عند آيتح ُإبي( ءثجآدثلأتأئمأ 
منوالإسقاء الحئة مى الإطعام والإمقاء بالإطعام المراد أف من العلم أهل بعص 
ي،كىلم حئمثا، ثراتا وثرص، حميا طعاما طعم لو لأيه بصحيح؛ فليس الحنة 

ؤلسانهملمبه افه ذكر من س به يثئغل ما والئمي بالطعام المراد ؤإثإ واصلا، 
وجوارحه•

حم،رحمه الوصال عن أمته ؤينهك، يواصل، كال و. البي أف والحابل،• 
الدين.يوم إل باحثان ينعهم ومن وأصحايه آله وعل علميه وسلامه افه قصلموات 

ه:اف رسول ئاو ت قاو ههنئ ربم بن الحارث قتادة ش وعى - ١٢٣
صلاقق قانحوز الصم؛ر ب،5اء قأنئغ فيها، أطول، أو وأييد الصلاة، إل ُُإراإحموأ 

\جخ\رئنواة أد،أئإ،علأم«رأ'، واهيه 
من٧(،  ٠٧)رقم اكسي، بكاء عند الصلاة أحف من باب الأذان، كتاب الخارىت أحرجه ( ١ - 

ختكمحيته.قتادة أف حديث 
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صلررس اممبه؛ رسوو ئاو محاو؛ فهمحذ اف عيد بن جندت وعن " ٢٣٢
مذيطئإة من قإثه بقيء، ذمته مذ اممه محلا افه، ذمه ؤ يهو الصنح صلاة 

،زواْمنلث.■جهم٠ار ثار ل وجهه عل يي ئم يدركه، بقيء ذثته 
الثثرح

قتادةأيى عذ مله فيإ اادسلمين ١^^٠٠ باب، ق ثعال" افه "وحمه الموثق يكز 
الصلاة،إل لأتوم رءإو قاوت أيه ه اللمل عن ئقممنبمن الأنصاري ربم بذ الحارث 

هدا١^١؛، عق أس أذ 'كزامه ياثنور المسل ^١٤ قأنتغ ^؛-^١، أطول، أذ وأريد 
ًذي-.,... ِ,:؛ُأ قبه ئعال اممه وصفه كإ بامته، ه الني رحمة عل ثدل التي النإذج مذ الحديثر 

حرجيعيننّ ما مإلأعثؤ أنفَصكم ين رّولء جاءًًكم لني ؤ قوله• 
الحإعةصلاة ق يدحل فهو لالرة:خآا[، ق>يثِه رءرذ ءأبمظم 

يفعلهكاذ عثا الزائد؛ الإطالة لت النبيه، الإطاله والمراد فيها، يطيل أف يريد 
إذاأمة لأف أمه، عل يثق أذ محاقه وحمم،، أوجز الصي بكاء سبع فإذا مبل، مذ 

الصلاة،عن ممزا يشعلها وربإ ابنها، بكاء ئتع أف عليها يس فإيه بكاءه نينت 
دللئح.لأجل شحممح 

منها!قواني، الحديث، هدا ففي 

علميها.وثقفته بأمته، الني رحمة أولا• 
عرجلم ما وهذا الحإعة، مع لملثذ الساجد إل النساء حضور جوار وانثا1 

من(، ٦٥٧)رنم حماعة، ق والصبح العشاء صلاة قفل ياب، الساجد، كتاب، •سالم؛ أحرجه ( ١ ل 
اللهعبد بن جندب حديحج 
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لألقوو؛ لا دلك فإل أو مثعطرْ ّمج أذ مثل يجور، لا وجه عل الرأة 
اسء«رأ'.صلاة مما را5دا ^قال: الض 

خارجكاف ؤإن معها، صبيها كاف إذا هدا المجد، الصبيان إدخال جواز ثالئات 
قصبيها بكاء المرأة ئتغ أف يصعب ولكنه دلاله، فيه فليس منه مي؛ا المسجد 
علدلل فيه فتكون معهن، كانوا صياثس أل فالظاهئ المجد، ق وهي الت 
المجد،عل لا أذية، منهم يجصل ألا بثزط لكن الماجد، الصبيان إدخال جواز 

والنجاسة؛بالبول كظويثه المسجد عل أذيه منهم نحسي كاف فإن الصلين، عل ولا 
والركضبالصراخ الناس عل التثويس منهم نحشى كاف إذا وكيلك يمنئون، فإلمم 

ميوش أف باس لا فإثه بأس؛ منهم بجن لم إذا أما أيقا، يمشون فإمم واُبملبة، 
اجد.المإل 

٠.فهوصعيفُ ومحاسكمء صيياكم اجيكم م؛رجئوا حديث! وأما 
أفف، بل أذنيه، بمد أذ يلزمه ولا حوله ما يمتع أف للممصل نحور أثه رابئات 

يبعد،ؤإيإ حوله، يمقن فلا سممه إذا عليه يشوثر حوله ما كاف إف ٣^٠ يسمع، 
ونحنيهرآن، حلمه أو ذكر، حلمه وحوله المجد ق يصل أف ان الإيلوأزاد كإ 
تغ،يأذ بأس فلا يخوئوا لم إذا وأما فلنيعد، منهم، دثا إذا عليه يثوئوا أف 

إمامه.قراءة إل إلا لابمتح المصل قاف الأمت،إع بخلاف 

٤(،٤ )٤ رقم يزنب...، لم إذا الساجد إل الماء حروج باب الصلاة، كتاب لم: مأخرجه )١( 
هريرة؛ْءممؤءنن.أيى ديث حس 

فهالزوائد؛ وق (، ٧٥٠رقم)الساجد، ق يكرم ما باب اجد، المكتاب ماجه؛ ابن أخرجه )٢( 
قاممراق رواه (; ٢٩)T/ الزوائد محمع ل الهسمي ونال، صعقه• عل متفق لمهان بن الخاريثإ 

وهوصعق.الشامي الليثى ممر بن العلاء وفيه الكيثر 
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تشدفلا مز•كغله، أو حديثا مزأ القارئ وحاء نحل كث إذا هدا وعل 
إذاأما معه، ركيزك محمل ولا مئرؤع، غيث هدا لأف إليه؛ ثنتمع لا إلية، نمعلئ، 
واس.فلا إليه ثلتفث ولم به ثيثم لم صلاتك ز ماضر ولكنك تمنته 

ثهلويلمن نيته يعير أن للمصل محوز انه الخدسثات هذا نوائد ؤمن حامتا! 
ُُ الخلأةل كان;يحل ١^^ لأن لذلك؛ نث زجي إذا آولألم، نحفيم، إل 

،.فيحققيطيلها أن يريد 

له!وقال شخص حاءه ثم يطيل، أف وهويريد صلاته ل ان الإئذحل فإذا 
كافكإ ضيوفه إل لتيم، محمث أذ بأس فلا ذللث،؛ أفته ما أو صيوف الباب عند 

هذا.يفعل الرسول 

بكاءعليه قؤر إذا الإنسان عل حرج لا اله الحديث! هذا قوائد ؤمنر سادتا! 
قافالطسعية، الأمور مى هذا لأف شبهه؛ أو ألم من ابنه يؤذي ما أو ابنه 
ينعأف عليه ينئر من الناس مى إف بل ابنه؛ بكاء ينع أف عليه يثى ان إنكل 

الرحمهأف ثلث، ولا بالصتيان، رحمه له ا؛نا ؟كن، لم ولو حمر مطالما؛ الصل بكاء 
البئر.قال كإ اوحمة، أمحباص، من يوذييم ما وامحاء ومراءاترم بالمبيان 

ار-دن«"'،و>ابجن:رءء ث"'، لا:زف لأ:زءب ض نل: ين 

الناسرخمة باب ول (، ٥  ٩٩٧)ريم وتميله، الولد رحمة باب الأدب، كتاب البخارىت أحرجه ( ١ ر 
هريرةأي عن ( ٢٣١٨رنم)رحمته.، باب الضاتل، كتاب ومسلم: ٦(، ٠  ١٣رقم)واليهائم، 

عنه.تعال اف رصي 
والصلة،البمر كتاب والرمذى: (، ٤٩٤١رنم)الرحمة، ق باب الأدب، كتاب أبوداود: أحرجه )٢( 

صرولآجؤبم؛محا•بن اديّ عبد حديث من (، ١٩٢٤رقم)الناس، رحمة ق جاء ما باب 



١٨١^^،وسانمصياستصاورج|ا 

الأحاديث.هذ0 واثبا0 الثخماءا،ر عباده مذ اممه يرخم و'ُإدا 
الخلقمذ هدا أف ثك لا لهم، رحمه الصبيان بكاء عليه يثى الإنسان فكون 

المزمحق.وافه أهل هم الذين المغار غولا؛ رحمة لأيه المحمود؛ 
هالبي أف هقؤيتئ افه عد بن جديبح حديث، ^٥ ١٧^المولفن يكز ثم 

بعضعند الأول الصلاة هي المم اف؛؛ ذمة مهوj المسح صلاة صل رامذ قال؛ 
أفالأصح ولكن الظهر، صلاه ص الأول الملام أف العلمإء بعضن وعند العل،اء، 
الوسطى،وهي العصز، والثاكه؛ الفلهئ، والثانيه! الفجر، صلاة هي الأول الصلاة 

العشاء.والأمسهث الغرب، والرايعه؛ 

كإااناذقون، عنها يكانل ولهدا ينام؛ الثامن من وير ياق المجر وصلاه 
ولويعلئونالمجر، وصلاة العشاء صلاة المناهن! عل الصلاة أثمل ٠١ه•' اللمئر قال 

لخناا(رم.زم ئفه،امحمهما 

صلاءمن النل.؛ ^jJ الخنس؛ الصالوايتؤ أمحمل العصر وصلاة وهي 
المحسئءوابة."".

والملة،البر مماب والترعن؟ى; (، ٤٩٤١رنم)الرحة، ق باب الأدب، محاب داود: أبو أخرجه )١( 
عمروغنقهبميا.ابن حديث رنم)؛آآا(،من الناس، رحمة j( جاء ما باب 

محابومسالمث (، ٦٥٧)رقم الخ،اعة، ق العشاء قفل باب الأذان، كتاب البخاري: أخرجه )٢١( 
(،٦٥١رقم)عنها، التخلف ل التشديد وبيان الخ،اعة صلاة فضل باب الصلاة، ومواضع اياجد 

نمحققمحل.هريرة أب حديث من 
كتابلم: وم(، ٥٧٤)رنم الفجر، صلاة قفل باب الصلاة، مواقيت كتاب البخاري: أخرجه )٣( 

(،٦٣٥)رقم عليها، والمحاغفلة والعمر الصبح صلاق فضل باب الصلاة، ومواضع اجد الم
خهثن.الأشعري موسى أي حدبث من 
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النهاو،براد والعصز الليل، براد الضم لأف والعمر؛ الفجر همات والهادان 
 Iحماعة.أوغير حماعة ق صل مى ءلاهز0 الضم١٠ صل راس وقوله

فكاثهاممه، عهد ق ذحل اده بمي• عهدْ، ل أي؛ ١^٠٠ ذمة ق ررقهو وقوله؛ 
يطثكؤمررمحلأ : ^٥^^١٣قاو ؤلهذا بنوء؛ أحد يمسه ألا عغحل فه معاهد 

عهده،وو ، ٧٥١ذمة و لأمه المجز؛ صل نن عل تعدوا لا بض؛ بنيءا؛ ذمته و افه 
يدركه،بثيء ذمته مى يطلبه ش ُردإده بثيء، ذمته مذ ثعال افه يطلبآكم أف فإياكم 

النار،،.ق وجهه عل ه جبم 
إملامهميصلاةصدقوا الدين السلماذ احترام نجب أيه عل ذليل هدا فمي، 

الحإعه،يشهدون لا يائنافقون مؤمن، إلا يصليها لا المجر صلاة لأف الفجر؛ 
ينتبهونالناس يمن لم فإذا للّام،، مراءاة يصلون إد،ا لأمم أبدا؛ الفجر يصلون ولا 

يملون.لا فامم لهم، 

النيعهد 3، الليل كاف بل يومنا، ي كالفجر لتست، و. الئذ عهي• ق والمجر 
زكنتجزف، لا زئؤ ودفي الإ؛ال فياق فيه، الناز بزى لا خالكا، ليلا و. 
بالكهئ؛اء،الإضاءة هده من يه علينا افة أيعم بنا كثهارذا الحمد" الأف"وفه ليلتا 

والعشاءاشم يملون لا المنافقون كاف ومثمتها؛ لفلكها ه الثني عهي■ ق يمثها 
عه.حما 

ُ
ُِ؛• يزهنواالدين السالمين احترام وحولت، عل يدل، الحدين، هدا آن i والحاصل 

عليهم.يختدتم( أف لأحد لحوو لا وأيه المجر، يملأة إيلامهم عل 
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الناساحرم يقولول؛ والعامة ؤيعثئمه، وعئرمه، الإكباو، بعتن أخاه يرى فالمسلم 
بعيرأزْ الاحتقار بعي الناس رأى من ت يعني ءئممروك• الناس واحتقر يئرموك، 
وهزاوالإحلأو، الإكبار بعي رأوْ والإجلأو، الإكبار بحم رآهم ومن الاحتقار، 

ثىآئثاس.

أحدلا كلهم، الناس عند محرما الهيرئ٠ اللس المواضع الرجل تجد ؤلهذا 
مكئوهاتجل0 لعثرْ، المحممر المستكثر بامه النائح والإنسان يسه، أحد ولا يكزهه، 
أحد؛يأكلممه لم إليه تحتاجون كانوا إذا إليه، للمناس حاجة ولولا الناس، عند ميمونا 

لأن1معءتةرول•
المموىأف مرايت،، ثلاث صدره أثارإل هنا٠١ ها راالتئوى قال. ثم 

الجوارح،ص لم القلب،؛ يتق لم ؤإذا الجوارح، امن، القلب،؛ امى فإذا لقلم-،، اق 
مدتؤإذا ئه، الخد صاغ صلمتثج إذا مصعه الخد ز ثإو ررألأ كموله. وهدا 
-مؤثلفه موى الإنسان ءلم_ا ل كاو فإذا الملبااُا'، وهئ ألا ئه، الجد مد 

المللم،.ثئع الظاهرة الأعإل لأن الظاهرة؛ أعإثه امتقامنر له، وحشيه منه وحوف، 
ْع ٤٣١ُالللئ، الململم، ننحهبمئ— هزيرة أبو ومنهم ~ العلياء بحقن مثل وقد 

قال!العلماء بعفن ولكن أطاعوه، ء بمي أمرهم إذا جنودْ، مع  ٤٧٥٤١فاأالئ، جنودْ، 
ودلكالجند صغ صلحث، ررإذا ه.' الص ^١٠٠ من أمص المثال هدا إف 

إذاالمللم، لكن بصلاحه، يصلحون لا فإمم مطاعا كاو ؤإو جنودْ ْع الملئ، لأف 
الجد.امى امى ؤإذا ابني، صغ صلح 

اياقاة،كاب لم: وم(، ٥٢رقم)اسرأ من ضل ياب الإي،ان، كتاب الخارىت أخرجه ا ١ ر 
)?.هضر بن النمان حديث، من (، ١  ٥٩٩رثم)الشبهات، وترك الخلال أخد باب 
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وعبهولا ونحوه، الثرق j علتها ينادى ملمعة نمن ز يزد أو ا>النجس<ا: 
حرام.وهدا عبَْ، ير أل مصي بل شزائها، ز له 

الظهروراء الذي وعبمله'كالثيء وبجبزه الإنسان عن أذينرض و»التداثئ«: 
ذامح•

الثمحح
امحي.أل ثهبمن ئريرْ أنج، عن يمله محا دعالا~ اممه ~رحمه المولنن مال، 

أدع؛إما الإئساو يكنه أذ والحد يعقا، يعصكم عسي لا أي; ثناطوا« لا  ١٠قال: 
الرجل؛1^،هدا عل انعم اممه أف وكن6 أذ ومثاله: الحند، هن ^١ عنيْ. عل به افه 

ممقثسواء النعم، من دلك أوبغثر أوبالعبادة، أويالعلم، أويالزوجة، أويالشن، 
سمن.لم أم أذثزوو 

عثرْ،عل اف نعمة زوال، بمص أل الحد إل مول،ت العلياء بعفن كال ؤإف 
الشخصعل افُ بج؛ أف ان الإنكراهة شثزئ لا ؤ[ وأثذْ، أنحته هلا لكل 
باض،والعيال تثم ئثشبه فهو لحسي فمن اليهود، حمال من والخد لحثي. فهو 
بم-يمى بردؤوقم أو آلكثف أه-ز نجش ءًقيتد ود ؤ ثعال؛ الله هال، 

ألناسآممحندوة ؤ فيهم؛ ثعال وقال، ١[، • ]اوقرة:أ' ه أنفهم عند تى حثط.ا َةثارإ 
١٤٧وءابمهم ^٤ ٤٧ألكثب إومة د ١٠ممد ئمطوء من أثث ثائثهثِ مآ عق 

القيءهذا يبموذ عو-ك عل بؤ الله أيعم ما يكره أل يئن يزق ولا ]الاء:؛ه[، ه عظيتا 
إليك•بمد لم أخيلئ، عن وتئ أو إنك، 



١٩٣ووسم صم والقفتت حترص س،،|ام«اتااسض باب -  ٢٧

كيرئمفاسد الحسد ز أق واعلم 
اشجعل اثدين اف، عباد وأحس الله، عباد أحبب باليهود، سبه اثه منها• 

الطاغوت.وعبد والخنازير القردة منهم 

تحبما لإخوانه تحب لا واثه الحاسد، مس خبث عل دليلا فيه أل ومنها! 
يهمحبل ثيء؛ عل الناص عيني■ لم شمه؛ تحب ما لإخوانه ألحب من لأف لشمه؛ 

٠^^ثعال! افه عال كإ متثها، آى اللهم ويقوو! بنعمة، عزم عل افه أنمم إذا 
وإلئ1تاءآهكسأوأ ينا يصيب لانجاو تعمق عق 3تةهحؤأ يه، أقه ثقل مآ ينثنزأ 
هفنيدء من أق، وسقنوأ غقآ؛كسن يصيب 

علالذي فض ؤإلأ وقضائه، عئؤقل افه قدر عل اعتراصا فيه أف ومنها: 
ومعلوموقدره، اممه قفاء كرهث، ممد دلك كرهت، فإذا عغئجل، اممه الرجل؟ هذا 

العافيه—؛افه —يأل، دينه ق حطر عل فائه وقدره اممه قضاء كرة إذا ^ ۶١أف 
ومديره.قثدييره جزؤئلأ الأربامحت، رب، يزاحم يريدأذ لأيه 

قالحد نار التهنت، نعمه؛ عباده عل اممه أنمم كلما ايه الحد! مفاسد ومن 
زجلوهل محصى، لا العباد عل اممه ننم لأف ي ون، لحنرة 3، داء فصار قلبه، 

عيرنه.حم قلبه 3، الحسد دلل-، عل؛ نعمه عبدْ عل الله ألحم كلمإ تحيث 
ه:كا؛ال، الحي، ازؤ نأكل كإ الحناج، أنهُ;الك الحد: مفاسد ومن 

الحد،«رار.النا3 نآئز ي اكات فإنه;ا:كل زاكJ، وم 

رْءمحيبمغ•هريرة أن حديث من (، ٤٩•رقم)٣ الحد، ؤ، باب الأدب، كتاب داويت أبو أحرحه )١( 
•أس حديث من (، ٤٢١٠)رقم الهد، و1ب الزهد، كتاب ماجه! ابن وأخرحه 
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داؤالأثه النافعة؛ الأشياء ق الثعي عن اذ الإنيعرقل أثة ت مفاسده يمن 
جاءهكيف علم؟ جاءه كيث مال؟ الرجل هذا جاء كيفن عم؛ ل ويكون يثآكر 
مسه،عل منطؤيا منحسزا دائنا فتجده دللث،، أمنة وما زوجة؟ حاءيه كيف ولد؟ 
العافيه.افه نال تها، واغت،امه العباد عل الله نعم نح إلا هم له ليس 

هىوإد،ا الخثر، تحب لا صكة، شريرة مس عذ ينئ أم الحدت مفاسد محمن 
لها.ئيء كز يكوف أن تريد أناسة، مس 

عغجلأددا،الله قضا٥ ^١ شيئا يعؤ أف يمكن لا اJه أيصا) الحسل مفاسد ؤمذ 
فإيلث،عليهم، اممه نعم إزالة ل لإحوانائخ نعيت، ومهعا كرهت،، ومه،ا عملث،، مهما 

لأوستطحشيئا.

نجدالدي درجة إل يصل أف إل ان بالإييتدرج رثعا اثه ت مفاسده ومن 
هذهمن ايطلى يعجثه ما نأى فإذا حاقدة، حاسدة شزيرة مه العاني لأل الناس؛ 
تؤعفه وصار حد إدا ان فالإئدالعان، يميب، حز النهم مل الخيية النفس 

الاسيولول الدين العيون أهل مذ يكوف حس الأمر به يرش فإل الحد، مذ 
صنهمإن العباد، صر ما بمدر والقمة الوبال من عليه العائن أل فك ولا ياعينهم، 
مذكشز ذهن، ؤلهدا بئجثتعهم؛ أو بأيدابجم أو إم، دللئ، مذ يعليه بأموالهم 

مالهمن قيئا وأئلفث، أحدا عاف إذا ت يعني آتلفث،، ما كل العائن تضييا إل العلم أهل 
نجب،فإيه ^^؛،، استهن من إف قالوات أمم ك،ا يقمن، فائه غرهم؛ أو أولاده أو 
فيحنىويضنهم، الناس يؤذي لأيه فره؛ اماء تجبس يتوب، أف إلا محبس، أف 

كئالنزه.
عندمكروه الحاسد لأف المذ؛ الممزق إل يودي امحه الحين مفاسد ؤمن 
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تجتْشه، نحب ما لإخوانه نحب الذي الملب طيب والإنسان معص، الناس 
يلبهق ما ءث_،، هذا محلان واف نقول! داء ولهذا محبه؛ الكل الثاص، من محبوبا 

دلك.وماأفته حولوحقود، خبيث رحل وفلان حسد، 

محال!حيث، الثني.ؤ حكمه يعرف وبءذا الخسد، ق كلها مقامي عثر فهذْ 
بعصا.بعفزكم عسي لا أي; ررلأمحاتئوا،< 

الخم،ق عمحْ عل يقدم أف نحب أيه ثنيه ق الإنساو نجد رثا ظ•' قال فإو 
فهلثذاِساص؟

قالاجرات،، j الخامس من ثذا ء اصؤ، من بم ذلك أو فالخواب: 
ؤوقدإنئ،ونافياوقال(ثعالت ]الصافات:اا"[، ه ؤدثليى-اقنم.لأفملوئ ثعال؛ اف 

لتشمهلءا اجر، ق غيره عل يقدم أف الإنسان أحب فإذا [، ٢٦لالطمنينتآلمتبسوله 
لعيره.اجر يكرم أن الخد ثيء، ق الحل. من 

غيره،فضائل محقي أن ياي محب الخامات أف منها ءلأماتات للحسد أف واعلم 
ؤإصلاحمساحات، ويناء صدقات، من الجر ق ماله ينفق مال، ذا ان إنلكف فإذا 

الخوذالث-حل هذا فتحد دللق،، وعثر العلم طلية عل يوقئها محب، وثراء طرق، 
أفمالئ، لا هذا شيئا، يمسثع لم ولكيه يسكتؤ، الحسن هذا عل الناس محدث إذا 

إذاالرجل رأين، فإذا للغير، الجر ثئر نحب الجر نحب الذي لأف لحدا؛ عنده 
وهذامحسى، وهدا حير، فيه هذا ت ومحال عليهم وأش بإنصافي، الجر أهل عى ثكلم 

ؤإياكميعاينا أف اف ال نالحسد، مى وسلامته قلبه طسسؤ عل يدل، فهذا كريم، 
والأعإل.الأخلاق، منكراُتؤ ومي الخني.، مى 



سدالرسل؛قكلام هساساسىض قيح  ١٩٦

يريدوهولا أخته عل الثالعة ق ق؛ذ هوأف فالنجش  ٠١^ثناجثوا١١قوثه! أما 
حميعا.الأمرين أو الباح، أوينمع \لثزؤأ.ا يضر أف يريد وإثا شراءها، 

رحلفقام فيها، يتJايدول الناس فحار الئوق، ق سلعة عرصت دلك! مثال 
يريدوهولا وعثزة، بإئة مقال؛ ب،ائة، تسام الثراء، وهولايريد فيها يريد فجعل 

ويدالباغ يني أن أويريد اكرى، عل الثمن يريد أن يريد ولكنه يثري، أن 
العدوان.من فيه ئ تحول؛ ولا حزام، يهدا حميعا، الأمرين أو له، الثمن 

صصنسواسمحواص:ذها
زخيصة،أبا لأنهثنى المالعة؛ ل ثنيي الناص من ممزا فإئ به، لاثامن فهدا ركها 

لعةالق يريد من الناس ثى أف كا باس، عليه ليل فهدا قيمتهاثزكها، زادت فإذا 
كنثرا•قتمتها عن نحرج حز يمنها 3، ويزيد يريدها 

ام:أقثلاثة عل الئالعة ق زيادبمم عل نالناس 
البماالأثل:ئل،زصحرام.

نصدله وليس ممحسبه، وأما رخيصة، أبا يرى لأنه فيها؛ يزيد اكان: الشتم 
جعلمتكسبه وألما محيصة ر أعا نأى لنا لكن بعينها، يريدها ولا الئالعة م عق 

به.بأس لا فهذا ثركها، قيمتها اريفعت، فلنا يزيد، 
لحه،الهدْ يثرى أن يريد السلعة، ق عزض له يكوف أن الثالث،: الشتم 

•بي باس لا أيقا فهدا حا، ويظمر حاطره يطيب حم فيزيد 

يةبالنوهدا بعصا، بحصكم يتعمر لا أي: نياعضوا٠ ءاولأ وقوله 
نله؛ق يكزهه أي: أخاه يبعمن أل ان للأنتحور فلا بعضن، مع بعضهم للمموضز 
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بغمهأف غورثك فإوا< المتمة؛ العصاة مى الأخ هذا لوكاف ولكن أحوْ، لأيه 
وأحثهالمعمية، مى فيه ما عل أنمه لكذ مهللمئا، يعقا بغضه لا فنقه، اجل من 

علمايهمحالإ؛ءان•

وقزالدخاف، ويئزب الخمن، يثنب مسلإ رجلا لووجذنا اثنا المعلوم ؤمن 
ممدالخمار يغص كإ أبعثه فمي الكافز، بغص كإ بغضه لا فإثنا حتلأء، ثوبه 

حتلمآهذا الكافر؟ وبين فامز، عاص مؤمن ب؛ن تسوى كيف وجهه، عل اقنس، 
الكافز،يكزْ تما أكثز الفني هذا عنده الذي المؤمن يكره الناس بعض رثا عظيم، 
الكافر,مى ح؛ئ ك|ل— ~مها فالوس الفهلرة، انقلأنم، من ُاش— ~والعياد وهذا 

داوث،تقاف الإيان، من معه ما عل وأ-حلمه العصية، من فيه ما عل أبغضه فأنث، 
واحد؟ء مي ق وكراهية حب تحتمع كيف 

أللو أرأيت، واحد، ثيء ل وكراهية حب نجثِع أف يمكن اثه فالخواب،ت 
بإدنتشقى وموقن افزيه قال،! ولكنه الرائحة، متتن محنا دواء للثؤ وصف الطسنؤ 

ولكنالث،الرائحة، وحبيث، مث لأنه الإمحللاق؛ سيل عل الدواء هذا تحن، لا فإثلثج اممه، 
الث.والطعم الخبيثة الرائحة من فيه ثا وثكزهه للشفاء، مسك، اثه جهة من محبه 

الإيان،من معه ما عل تحته بل مهللما، ثكزهه لا العاصي، الموس هكذا 
عنيحرصن أف ووحّا لا إياه كراهتلثذ إف ثإ العاصي، من معه ما عل وثآكزهه 

اجمنبل منظزْ، أكنه لأن الرجل؛ هذا أواجه أف أتحمل لا أنا تقول• باق صيحته، 
إنسانمن كم ثتاس، ولا يديلئ، عل ينفعه أف اممه ولعل وانصحه، به واصل ثفنلنؤ 

وكزمه.بمي عِوثل اممه لهداه هدايته استبعدمحت، 
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يوجدالحاصر وهتنا ق ثنى؛ وفتإ الحاصر وهتنا ل ممره هدا عل والأمثله 
الذيمن أحس وصاروا فاهتدوا، الحي إل يدعوهم من لهم الله يئر هنمة أناس 

ننئاكاف محؤبمه الوليد بن حالي ثهذا ممره، أمثله الزمان مذ نبن وفيإ دعاهم، 
قريشمن وفرسان هو كز حث مشهورة، أحد ق ومواقفه السالم.؛ن، عل منلولأ 

ثعال.الله هداه يم الهزيمة، من حصل ما وحصل الحل، عند من المسلمن عل 

.،الرموو به حاة ئ اواس أكنة يل كاد قهمحن امحناب بن وعمز 
الأمة.هد؛ ق الثان( وكان اممه، أولياء من فكان افه، فهداْ 

ننذنا،ولا ^١ لا ١^، ثدا أطٍق لا م تم ولا نأل، ^٠ لدلك 
االهسأل عَةتجل، اممه سد هالهلوب ساس، ولا اده1ّ< ز إليه، أدم، أف يمكذ ولا 

المسش_لم.صزاطه ؤإياكم ثنيتنا أف 
يطيقهالا قد الأنفعاليه والأشياء التمس، ق انفعال هي البغضاء قاوت قال فال 
 Jمنمم أذ أو شخئا؛ نجئ، أذ ائ الإأتحك لأ فالح1، ْثلأ، كااق1، الإنا

يمسلموهو الئل قاو ولهدا بأّسانم<؛ إلا محته ل تزيد أف أو محته، 
يتجئ: أةلأ،«لأ؛ لا فيإ تم، ملأ أنلأ،، ئ سمي هذا >رالأهلم ووج بل 

منأكثر لآ.بمةا ءائشه تجثؤ كال ءقيآئ!إؤئم الرسول، أف ا>لدالوم ومذ اأءحثة، 
اختيار.شر هدا لكذ زوجاته، مذ ع؛رها 

عله.أذيبملز للإنسان لايكن انفعال الغضن، ئائل،; قال فإذا 

أبوابوالترمذي؛ (، ٢١٣٤رقم)الناء، بن المم ق باب الكاح، كتاب داود؛ أبو حرجه أا 
بابالكاح، كتاب ماجه؛ وابن (، ١١٤٠رنم)الضرائر، بين التوبة ل جاء ما باب النكاح، 
•^٠ ١۶حدث من (، ١  ١٩٧ ر رنم النساء، بين القمة 
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لأساد_،تإلا ثخما محب لا مثلا ه1ث بفعل، محصل الانفعال ذ\-ثفو\ب.' 
يذكرالكمة، الأشياء مى أوعترها للث،، خدمته حلقه، حنن ^_؛، L>cJiJمعه إيإنه، 

توجمب،التي الامحباب، يكر بمب، لإلا محخحا تكره ولا فحبه، الأسباب، هده 

توجبام، الأساُب عن يعرض أن ان للأنينبغي دللث، ْع لكن فمحرهه، الكراهه 
ررلأكاعضوا؛؛.قال! ه البي لأل أحثه؛ ْع البغضاء 

عنأعزصت، فإذا أمحثاب، لها والمحثه أمحثاب، لها البغضاء إو أقول! 
النيأرائه هوالذي وهذا اممه، بإذن زالت، عنها وعملت، وتنامستها البغضاء أمسماب، 

اممه،رمحول ي1 قال! الذي للرجل قوله وهونفلر نياعضوا'١، ®لأ فوله! ءثيآقلأ0ؤئم 
قاو،ثأوصني، ءاJ(! )رلاتغصت(،، قال! أوصني، قال! االأثثصمن«ا<، قال! أوصني، 

٠.)الأدئضب((ر قال! مزارا رءلأوثضسن،ا،ردد 
كإآدم، ابن د1و_ا ق الشيهلان يلهيها جرة الغضن، إف الإنسان! يقول قد 

التيالأسباب ائعل محبيل، له بل ويقول! إخماده، إل له سبيل فلا ا، ا-ثديثجُ ق جاء 
العصب،.عنلئؤ يرول، حس العضب قيفف 

الحلإ؟التدابر من بعضن دبر بعئئم يول ألا المراد فهل دناثئوا* ءولأ قال! 
المداثرة.مى هل.ا نعم الجالس. ق وراءك الناس وثير تجلس أف مثلا• بمعنى 

jJوأنت، معلئؤ أحوك يكلم حين الكلام ق المقاطعة أيصا المدابرة ؤمن 
حثي.التالابز وهذا التاJهم، ين فهذا وثزكته، ولنت، ثكل؛إ إذا أو عنه، صدذيث، 

هريرةأي حديث من (، ٦١١٦)رقم الغضب، من الخال.ر باب، الأدب، كتاب الخ1رىت أحرجه ( )١ 

(،٢١٩١)رنم هوكاتن، ب،ا أصحابه ه أنمرالخم، ٌا جاء ٌا باب الفتن، كتاب الترمذي؛ أخمجه )٢( 
ختقمحيفيتد.الخيري محمد أف حديث، من 
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رأيله  ٤٠واحد كل يكون يحث الرأي، وهواحتالف معنوي، ثدابر وهناك 
قجألآلأْوآئم.الرسول عنه نش أيصا الرأي ق التدابر وهدا للاحر، محالف 

علمدم الصلاة مذ تلمم إذا الإحوة بعض بمثله ما التدابر من أف وعندي 
الناسبعض إئ سكا ؤلهدا التدابر، من نؤع فيه قهدا أونحوه، شر مقدار الصقن 

الإمام،وبثذ بيش يمول ثم قليلا، مدم سلمنا إذا الناص بعفر قال! الخال، هده 
أوومعلوم الإمام، مشاهدة وتى نبي يمول فإثه درس هناك كاف إذا بئا لا 

الاسفبمص زالإدراك، لمحم واقزب له أي كاف \1وئش ثنى كاف إذا او الإن
علثممدم فلا وفطنة بصيرة ذا يكوف أن للأنان ينبغي أيصا لدا الثيء؛ هدا يكره 

إذاواجلس بعيدا وميم فقم ثتوثع أف بودك كاف إذا وراءك، وتجعلهم إحوايل-، 
الاسعر يقدم أف أما ثأحن، الثانر الصمv ق كنث، وإرا الأول، الصم، ق كنث، 
اكداي•بى نوغ وفيه الأدُب، نوء مذ نوغ فيه محهذا طهرك، وراء وهم 

أناسايكوذ وألا لغيره، ان الإئيممتثذ أذ عيرها وق المسألة هده ق فثنتغي 
ينقدما فعل من حدر ودول للناس، مراعاة يؤذ فعله، باله عل طزأ ما ممط يفعل 
عليه.

بمعلا بعذساا بع عل بعص،كلم يع ررولأ قوله! فهي الحامه الخمله أما 
ومثالوالتغضاء. والعداوة الكراهية إل يودي هدا لأف بعض؛ بح عل بعمكم 

فيمول!بإئة ثخمى من سلحه افرى لمن يذهث، أف أحيه! بح عل الإنسان بح 
العمدؤبمثخ المشتري فزحع بإيخ، منها أخنس أوأعطيلئ، بثإنى، مثلها أعأفلن أنا 

العدواذوهدا الأول، الباع حى عل ءلاهر عدواف هدا ففي الثاف، مع وي*قد الأول،، 
الملمى.بين والبغضاء العداوة يوجس، 
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بإئة،سلعه ثخمي إل يدئب أن مثل ثرائه، عل الثراء دللئ، ومثال 
علويبح العمل ويفسخ الباع فيدهب وعثرين، ب،ائة منلث، أفزبما أنا له؛ فيقول 
اليع.عل التع بمعنى لاثه حرام؛ أيما فهدا الثاف، 

أوعام؟الخيار زنن ل خاص هذا هل ولكن 

الخيار،ومن ل سواء أحيك؛ بح عل يبع أف لك يل لا انه ق عام الحديث، 
إذاه يألالخيار؛ زنن j ذلك كاة إذا U عل محمول إنه النلاء; وقاوثعص لا، أو 

العمد.يفتح أف يتهلح لا فإيه الخيار رنن انتهى 

الخيازله وجعل ريال، آلاف، بعثرة سثارْ لشخص رجل ذللئ،•' ومثال 
آلافبعثرة منها أحس أعطيك أنا وقال! المثري إل ثخص فذهب ايام، ئلاثه 

شخصأويذهب العمد، يثنتإ ويمول! للبائع يذم، أن المثري فاعزى ريال، 
أناريال، آلاف، بعثرة فلأن عل سيارثك بعث أيلئ، تمعت، ويمول؛ الباع إل 

الئان.عل ؤيحها البح، ويرد البح فيفسخ ألما، عثر أحد أعيك 
أفبعد يعنى! باس، لا إيه العلمإء! بعص سال المدة انتهاء بعد كاف إذا أما 

إليذم أف باس فلا الثلاثة، الأيام وانتهت، ايام، ئلاثه الخيار له وجعل باعه 
يالثمنمنها أحس أو بائل، مملمها أعطتل—، أنا ويقول• اشتراها الن.ي الشخص 

رننلانتهاء السع؛ يمتح أن حيسلم. يمكنه لا بائه دللئؤ وعللوا ثه، اقرين، الن.ي 
الخيار•

لانتهاءالبح يمسغ أف يمك-ه لا كاف ؤإف لأيه العموم؛ الحديث، ظاهر ولكل 
ثرائه،عل يندم الأقل عل أو للعمي.، مفسدا يوجد أف محاول ئد فائه الخيار؛ رش 
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العباد،حق والثاف اف، حؤ الأوو ٠، إلتؤ«ر يرثى أل تحث، الذي الناص إل وليأت 
—كيلك، ؤإثاكم عبملتا أف اف، سال — الأخر وباليوم باق يؤمن وأنت النيه تاتيلث، 

إليلئه.يور أف تحب ما لأحيك، يايا أف تحب وأف 
مظلوما((أو ظاي أحاك ررائصز الئي قول مذ الثاف انس حديث وأما 

بمزه،ما ادقع أي; أحاك(( ارائصز يصزْ، ما يقع أي! الغر، عن \ذذلإ\آ يمعنى اشز 
يئن،ءلاpا كاف إذ أرأث افء، نمول يا رحل؛ ممال أومظلوما، ظالتا مواءكاذ 

أحثرفولكذ سانمره يعني! أئمزه؟ كتم، قال؛ ثل أمز0، فلا يقل؛ ولم أيئزه؟ 
رأثفإذا مبمزْ®، دلكؤ جأ الظلم، مى نحجزْ— —اوقال )رقننه فال! أصزه؟ كيم، 

كاذأثاإذا تمش، 1ذ أي: بجدانذزْ، سش انس عل ثريدأذ:شي 
عنهثدي أن فنفزه مفللوما 

هذاعل الظالم م وجوكإ وعل المفللوم، م وجوُب عل ذليل هدا ول 
الJىذياJءق..الزخه 

—-وٍةقجم 

علالنلم ار-ص قاو؛ اف. وو رث أ0 جقبمنئ؛ ميرْ ش وعذ " ٢٣٨
وسمثالدغوة، ؤإجاثه الخنائز، واناغ المريض، وعياذ، الثلأم، رد حمر؛ المنلم 

علميه.مممؤ ٠، العاطس((ر 

رذم)أإخا(،٠الأولا، الخلفاءالأول الأمربالوفاءسعة باب الإمارة، كتاُب، ت ملم أحرجه )١( 
عمروابن حديث من 

اللام،كتابج ت لم وم(، ١٢٤)'رقم الخنائز، الأمر باب، الخنائز، كتاب، البخاري؛ أحرجه )٢( 
ههنبمتة■هريرة ش حدث من ٢(، ١  ٦٢)رقم اللام، رد لم العل السالم حق من باب، 
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هأجته،دعاك ؤإدا عله، يئب لقسك إدا مئ: اثنلم ررحؤ لمسلم: رواية وو 
ؤإداينده، مرض ؤإدا مشمتث، افن يحمد ءطس ؤإذا ثئ، يائصخ انتتصحاك وإدا 

.u٠١ذ٠فابث«ر

الشثخ
حقوقبيان ق ;محهبمتة هريرة ابى عى مله ما هنا دعال~ اش ~رحمه الموكح يكز 

أشياءيدكئ أحياثا ه الثى لكن كثثرْ، أجني عل اللم وحموى أحنه، عل الملم 
تها٠واختفاء ت؛ا، عناية كرة اماء من معته 

ائنلمررحى قال: أيه . ، ٧٥١زئوو ض همحقبمنئ أبوهزيرة دكزL،< 0 ذبك محمى 
الثال:الخدين، وق عليه، ٧ ؛، ^LJiطأ إذا تجئ؛ الثلأما٠ زد حمس؛ المتلم عل 

عاوه<ا.محثئم لمته إدا ح' المنلم عل المئلم ررحى 
وردف، ملم محك ءرإدا قوله؛ مذ المأخود الثلأم ايتداث أمران؛ محذان 

الحاملكاف ؤإذا مؤكد0، سه الثلأم محايتداء ، ١^١٢١١^ ٠١محوله: من الماحوذ الثلأم 
أناز فلا فامحل أثام الثلاثة ق أثا وام، ثلاثة عل زاد فيإ عرانا كان الهم لأزكه 

الجيفاحاز لسب، إلا احاْ تبمجز لن الإسان أف الملوم محمذ مجزْ، 
الفوسق يكون قد ان:م، الإثلأن فاهلر؟ا؛ وام ثلاثة أحا٥ ثبخز أن لاوسالم 

فاقل.ايام ثلاثه له فزحمى الثلأم، يرد أوأن عليه، يس-الإ أن المرء يتحمل ولا ثيء، 

من٢(،  ١٦٢)رقم اللام، رد اللم عل لم الحق من باب اللام، محاب لم: مأرجه )١( 
زيؤقهنن.هريرة أيٍر حديث 

والاداب،ابروالصلة كتاب لم: وم٦(، ٠ ريم)^١٧ الهجرة، باب الأدب، كتاب الخاري: أحرجه )٢( 
الأنصاريأيوب أي حديث من رفم)'أهآ(، شرعي، عدر بلا نلاث فوق الهجر تحريم باب 

زهبمن.
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ومرالقاعد، عل الماثى ؤمى الكبم، عل الهث،ني مذ يكون الئلأم وابتداء 
عليك،اللام يقول،ت أن المثروعت الثلأم وصيعة يحنسه، كل الاثى، عل الراكس، 

أووءلبمإ، ٣١علك مول،: ورذ ٣، كلاهما يقم، أوالثلأم 
٣١

اللام،ك عل سم ام الحقوق ثن أن الض أف لما حداغغ 
رداوابتداء.

يه،قصد من عل ع—تن مرض قرض، ورده ثنة، ابتداءه أف الثلأم وحكثر 
ينحثنة والئلأم هم، أمحي. رد محزئ فاثه حماعث، يه قصد إذا كفاية وقرض 

إذايعني• أمثالها، بعئر الحسنه لأف أمثاله؛ عئر فله الإنسان يه قام إذا الحنان،، 
أحوجلحده تاقتا أجرا حسنات، عئز فللئ، عأنلث، اللام ومحلت،: أخيك، عل نثئتؤ 

إليه.يكون ما 

بكليللن، عليه مؤلمت، أحدا لقيت، كلمإ لثخهس: قيل لو اثه يعلم وئحن 
هل.اابتغاء عليهم ليتلمم الناس يهللتج اي، الإيلوحل.ُتح واحد؛ درهم تليمة 
وتجدهيبمى والثواب، والأجر ويزول، نمى الواحد الدرهم أل مع الواحل.، الدرهم 
كريم.جواد إيه وإحسانه، ومحمله بعموم ؤإياكم اممة عاملنا إليه. ؛تكون ماأحوج 

غثوأما عليه، سلم أل( المسلماذ إحوانلئ، ين أحد لميلثؤ كليا للث، ينغي فالذي 
بالئلأم،زالثصازى البجوذ ي:ءُوا ارَلأ قاَل: ه ١^، لأن عليه؛ ظر  ٠٨٥اiام 

والمشركواشراف فاليهودي ، ٠١٠١٠أصمه إل داصطؤوهلم طريق ق وجد.يرهلم وإذا 
■؛■ليهم،يرد وكيف باللام الكتاب أهل ائتيا؛، عن النهى باب اللام، كتاب مسالم؛ أحرجه ( ١ ) 

هريرةأبي؛ حديث، من ٢(، ١  ٦٧رنم)
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ايداءُتحل لا قإلاع كل ه، بدعة;كفئ وايدغ ينل، لا لكثدي وازظ واشد 
Uبيم همم ءئذَ ثقوا إذا أكذ إنك، الاس امحزب كانوا ولو همم، الثلأم 
عليكم،الثلأم قالوا! ؤإذا ومزحتا، أهلا فقل! ومزحتا، أهلا قالوا! إذا ثه، نئموا 

الئامأوموو! ءقم الئلأم موو! م ثل شككت نإذا الئلأم. وهمم ئل! 
ءكم،ئل!ويم.

اليهودأف ودللث، وعليئم، ممل! باللام علتكم اللام قال! ائه ثتتس لم إذا يل 
■يبكإ.(الثام مولون! لكي •ي، فثنلمون وأصحايه ه بالثل يمزوو كانوا 

الئامقالوا! لئوٌكم إذا اليهود ررإو ه! البي نقال الموت، يعني• والثام يل-غموناا، 
اللام،بالتلأم لنا يدعون كانوا إذ أي! ، و'عليكما، ^^^١! عليكم، 

ثحثزثيم وإدا ؤ العدل من وهذا الموت، فعليهم بالمويت، علينا يدعون كانوا وإذ 
)أحكامكتابه ق المم ابن يكز ؤلهدا لاس:ا'ح[؛ زدومآه آؤ منآآ نجعأإآ-صتذ 

عليكأتقول! اذ M ى بكلام همئم الئلأم قالوا! إذا أمم الأنة( أنل 
اللأمُم
يملعواأن والمائدة فاهجزهم، فائدة هجرهم ق كاذ فإن العاصي أهل وأما 

المومنتذ،مذ لأمم حرام؛ فهجرهم قائده هجرهم j ؟كذ لم ثاذ معصثهم، عذ 
أحا0تيجر أذ لأحد بجل ررلأ ءدجأكلأْوآئم! البي قال نقد المومنتذ مذ كانوا ؤإذا 

يتدأالذي وحلإهما مدا، ويعرض هدا، فتعرض يئتمان للأمن،، ئوى المومذ 
(،٦٢٥٧)رنم اللام، الذمة أهل عل يرد كم، باب، الاستئذان، ياب، البخاري: أحرجه )١( 

حديثمن ٢(،  ١٦٤)رنم باللام، الكتاب، أْل ابتداء عن الهي، باب اللام، كتاب لم• وم
يمبممحا.عمر ابن 

ا/هآإ.الذمة )آ(أحكامأهل 
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عنها؛ؤيتهون العصية، عن ينددءون بحيث مفيدا، الهجر لكف إذا أما ، بالسلام؛' 
منتحب.ؤإثا واجب، إما مطلوب، مهو 

حبنوصاحته؛ نجهبمن مالك بن كم، هجر فائدة من حصل ما إل وايفلر 

خضل،ما عل والصر الإيان ي من لهم خصل وماذا كوك، غزوْ ص كقموا 
ربكلام يه ثالوا اأتو؛اتا، أعظم هومن ما يه ثالوا ما عؤجل اممه مى المرج وانتظار 
النامبمى مذ الصلوات، 3، حش لم ئكل مذ والنهار الليل 3، الذي،وأ العالمتذ، 

إدا■*ئ هوأ امحننى آككب والنافلة؟ا المريضة الصلواُتإ: ق عليه يش 
إلاأؤ ملجتأم لا أن وظآ' أنفهن ءاي؛هن ؤبمائت يئثن ،نا ٢٥٦عمم صائغ 

وإراوهداوتس، ١[، ]اكوبة:\،ا 4 اقنتي أيوب م أئه إف بم؛دأوأ عقهز داب ثر ,؛١^ 
سواهم.من عل ينطبق لا ؛وصم، يكثروالكذ بأسإئهم، يدكثوا لم لكنوا 

شنمن عند،, ,يخي ؤوما ثعال• محوله 3، المفسرين من كشر إليه يهب ما وأما 
بكرأبو هو ^١ بال ٢[، -١ ١ ]ا1ايل:ه ؤتوفببجره ريمحأ'لمص؛©؟ ثحي اوأُإلأآنهء بني 
الصحابةمن أحدا أف م لا وليلك، الثلاثة، لهإلأء الحاصل كالنص بز بدا 
الثلاثة.ثإلاع عل الصْث1،اهم خدا لحليه أثي 

للناس!وقال يكلمهم، لا ليله أربعئ ءفيوالألأْؤئم النثئ هجزهم وقد 
اءهم،نيعزلوا أف لتوَ الأربمتذ ثمام وتعد ألحد، تكلمهم محلا يكلموهم، لا 

يعزلباذ اللحي. أرنله الذي "الرسول، ماللئ، بن كعب إل الرسول، حاء ولتا 
لاأدري،الرسول! قال ماذا؟ أم تعد— مقأتا —يعني! آاطلقها كعب! له قال امراته— 

والصالة،الر كتاب ومسلمت (، ٦٠ ٦٧٧، ٠ )٦٧ رقم الهجرة، باب الأدب، كتاب الخاري- أحرجه ا ١ ' 
جت.ةنة.أنس حديث من ٢(،  ٥٥٩)رقم والتدابر، والتحاسد اكاغفى عن النهي ياب 



٢١١ذمء|ايادتص|اورء4تبما 

الأمثالقدا فانوكذكاو ولأأذريرُ نمزل أذ ^١^ افن إف 
عصتهمن إلا منها فتنجو محق عل يرد لا الي العظيمة المحنة مدأ مع العظيم 

اشُعئإيثل.

فاثهمنها، التوبة أو العصية مليل ل يني كاف إذا ثجزْ أف ت فالحاصل 
يمإ،لا كاو إذا أنا الاستحباب، نبيل ض أو الوجوب، نبيل عل إثا نطلون؛ 

عندهكاو مهإ الإئساف لأو تيجره؛ فلا الخم ائل مذ ويفورا عتوا العاصي يزيد وإد،ا 
الإيان•ناقص لكئ موس، فهو مسلم وص المعاصي مذ 

حماله فإف تته ق وامهخ مرض إذا المريض الربمن• يادة فهو الئاف• الحي انا 
والوصق،التوبة، مذ به، يدكئو0 أذ يتبغى ما ويدكزو0 يعودو0 أف اللممذ إخوانه عل 

وكيلكالصالحة، الأعإو مذ ذلك، وغم القرآن، وقراءة والاستغفار، الدكر وكثرة 
دلك،.أفته وما انفه، ثاء إن طهور باس لا يقولوا• أن مثل بالسقاء؛ له يدعون 

واحدعاده ؤإذا أحاهم، المسالمول يعود أف بد لا كفاية، قرض المريض ومحالة 
الأقارب،مذ المريص كاف إذا عين مرض تكون وقد الكفاية، يه حصلن، منهم 

عم.مرصى فتكون واجبة الأرحام صله فإف الصلة، مذ عيادته وعدت، 

آداباتالمريض لخيادة يكروا يجمأش' العلمإء أف واعلم 
وأكلهثومه وعذ حاله عذ باو،_ؤاو محادثته لمريض العائد يكثز ألا منها: 

محق،ولا يتفجر كاف إذا أما به، ؤيثز بيدا ياض كال( إذا إلا دللث،، أفته وما وشربه، 

كتامب،ت لم وع(، ٤٤١٨رقم)مالك،، بن يب حدين، ياب، المغازى، كتائب، الخاري؛ حرجه أ١ 
مالكبن كعب حديث من (■! ٢٧٦)٩ رنم وصاحبيه، مالك بن كعب توبة حديث باب التوبة، 



ممساضسطإهيظ ٢١٢

الكلاممعه ئئع لا فاك المرضى؛ بمض حال هو كا معه الكلام أحد يكثر أل 
باياءلأت.الصجر ق يوقعه ولا 

معحاجه له يكون قد لاثه ويطيل؛ عنده المقام يكثر ألا ينبغي قالوات لدلك 
ستأنزأية عيمش ^١ لكي أحد، عذ0 الحلوس يطيل أف تحب ولا ثنيه، ق أو أهله 
المصلحة.فيه ما يفلئ هاك ويمزح، -يذا 

النومفيها الغاJنا يكون التي الأوقا0 ق يزوره ألا أيما ينبغي وقالوات 
يكونبل عليه، ؤينئد يمجنه دللئ، لأف هدا؛ أمنة وما والليل كالميلولة والراحة؛ 

الحال.ماثقتفهيه حنب وعشي! بكره 

إلااء، ومصباحا يأتيه بحيث عيادته، من يكثر أف أيما ولا قالوا• 
ذك.الحان اضن إذا 

ْعيكون ما كل 3، الصالح؛ يراعي أف ينغي للمرضب العائد أف والحاصل! 
أففينبغي معينا دواء له أف يعلم مما المرض كاف إذا إيه ثم يترك، ما كل وق المريض 

الظن؛عل وعال1، ثفحه رجي إذا هوثق بل ثباح الل'واء لأل الدواء؛ هل-ا له ثد-كز 
٠.بحزاماار مم.اووا ولا ١ادداووا، قال؛ ه البي لأف 

بملهل نجهل المرصى مذ كثترا لأف يصل؟ كتف بماله أف يبغي وكيلك 
تحمىقد مس هداأص لأف أوتجثع؟ وقتها ق صلاة كل يمل وهل أوبالتيئم؟ بالماء 
المرض-بض عل 

وهمالقصز لهم جاز الحمغ؛ لهم جاز إذا أيه يطنون المرضى بنص إف حر 
الدرداءأيي؛ حديث من (، ٤٣٨٧ ) رنم الكروهة، الأدوية ل باب الطب، كتاب داويت أبو أحرجه ( ١ ) 



٢١٢يىءء|ارادتض|اررطبما 

إلمسافنا الريص لكف إذا و1تز لها، التنثئ نجب التي الأشياء مى وهدم بلادهم، ق
لكييقفز، ئلأ بلده ق كاف إذا أما ويخنع، يقمر أف محله بلده؛ عتر ق متثش 

نجعلكنه بلدْ، ق كاف ولو اّإقمع قلة ومحتها؛ ل صلاة كل يصل أف عليه ثى إذ 
يشنعوقد ا-لثئع، دوذ القصز ينلغ قد يتلازمان؛ لا والقفز ايْع لأل يصر؛ بلا 

صلاةكل يصل أف عليه يثى الذي امحر فالمحميعا، يشرعان ومحي المصر، يؤذ الخنع 
يثنغاكم والسام والقمر، الحمع له يننغ السير محه جد قد يكون بحتث وقيها 3، 
كلق الملأ٠ عليه يتق الذي والقيم باس، محلا حمع ؤإذ الخمع، يؤذ القمر له 

القصر.دوذ الخمع له يشنع ونت 
أخيهعل السلم حى مى فإذ وئئيينها، الخنائز ائاغ فهو• التالئ الحي أما 

إلآحز- مكان أوق المسجد ق -شواء المضل إل بته مذ جنازثه يتح أذ 
قراط،محله عليها؛ يضل حر الحنانة شهد ارمذ ءالات أيه الثل عن سش وقد 
قال;افه؟ رسول، يا القيراطان وما قيل؛ قراطازا،. محله يدمحذ؛ حر نهدها ومذ 
عقلتممحمل وهذا ٠، أحد<اُ مثل رواية؛ وؤ، '، العظيثإنا٠ر الحبل؛ن لاثتل 

محزاريطق محنطنا لقد قال،؛ الحديث هزا صر بح، الثه عبن لإ ولكا 
غنيمة؛هد؛ لأذ ننحقهعنن؛ ثينها إلا جنازة يزى لا دلك بعد صار ثم ، كثترة 

الخنائز،كاب لم: وم(،  ١٣٢رقم)٥ تدفن، ض انتظر من ياب الخناثز، كتاب ؛ البخاري( أحرجه )١( 
رْءمحذؤءتن.هميرة أي( حديث من ر؛م)ه؛ه(، واتباعها، الحنانة عل الصلاة فضل باب 

حديثمن (، ٩٤٥رقم)واتباعها، الحنانز عل الصلاة فضل باب الخنائز، كتاب ت لم مأحرجه ، ٢١
;بمغيئثن.هريرة أي، 

ابماتز،كتاب لم: وم(،  ١٣٢رقم)٥ -دفن، حتى انتظر من باب الخائن، كتاب الخارتم،: أخرجه )"ا( 
(.٩٤٥رنم)واتباعها، الحنانة عل الصلاة قفل باب 



الرس،؛زاسيد هدم *j اساسق رياس قهمح  ٢١٤

متىالأجر وهذا يسير، عمل ل اليظتمم الخبش م-ل الإيان نحمل أن غنيمة 
دينارولا درهم، عنده ليس يوم ل إليه، يغون ٌا أحوج هو يوم ل يلقاه يلقاه؟ 

ثبعفهوإذا الصالح، العمل إلا القيامة، يوم ثنمعه زوجة ولا قرابة، ولا ، ٤٣ولا 
العظستإن،ا-اشلم( مثل قيراطان فله تيقن، حض م عليها، يصل حش ابتازه 

أحد.مثل أصقرهما 
تلثنيه يقول ماله، ق منزكرا حاننا، يكرف أف الحنانة امحح لمن وينبغي 

يكونوربإ بعند، أو قريسؤ عى أعناقنا، قوى الذي هذا كمال مالك أنت ثمس، يا 
وأئمىبه، الناس وأول إليه الناس أقنب أف يتذكر الرحيل، هذا ويتذكر قريس،، عن 

الأيإليلث، الناص وأءزرسا عنه، ويتحل وثيقته حفزنه إل ينلمه من عليه، الناس 
حيراإن باعإللث،، ا وحين. اللحد هذا ق ويدعلثج ءنلث، ينصرف ثم مدهنلث، إل محمللث، 
يتحدُثإأف للجنازة المتع للإنسان يكره العلياء؛ قال ؤلهذا فتر؛ شرا ؤإف فخثر، 

ويصحلئؤ.يتبثم أوأن الدنيا، امور من مي؛ ثم، 
قمخز أف فينبغي ذقنها، ينتظر وحلنث، اأق؛رة، إل وصاJتا إذا أيما وكيلك 

أنا<زخزئك كاذ وإذا ١^، هذا ذقن ١^; ك،ا ذقنك يتقو سوف وأنك، ئالك، 
الأنصار،من زحل جنازة j حزج حينيا أصحابه، وه المئ به حديت، ب،ا وحدسهم 

محصرةيده ول أصحابه، وحوله ء؛ثيأئثهؤئم فجلل يلحد، ولثا القبر إل فانتهى 
بيايكونأصحابه ؤيثاكرومحدث يعتير الأرض، به ينكت، ءود~ ~أي• 

الحنانة.ثثسع وبين الموعظة بين حامتا يكول حش ، الدفن وعند الاحتقار، عند 

الراءحديث مؤن (، ٤٧٥٣رقم)وعذ.اده، الفر ق المسالة ق باب السنة، كتاب أبوداود؛ أحرجه }١( 
ئهئتن.



٢١٥وومجم صم رايقفتة يبياذحنو،،*( اسص ب!، سليم باب -  ٢٧

الحلان؛بعفى ق الأف إحواننا بعض يفعله كإ الوعظة هذه ليث ولكي 
البيعهد عل معروقا ليس هدا فال الناس، يعظ حطييا الرحل يقوم حيث 

اثقدا 1د ظث دُالئ بمز ى لكن أصحابه، ي ولا ^^^•، 
يناسب.وبإ ينفعهم بإ المجالس حديث خوفز أصحابه وجلل 

اكشفر عل وكان نايه، إحدى ذقن حاصزا كاذ 3كدلك 
منثفتده محب ومد إلا أحد مذ بقكم ررما I فمال ثذضا0.< وعتناْ 

مح1،ما عل وقكل العمل ثدغ أفلا افب ونول يا قالوات النار®، وقسيمَيذ الحق 
لنثلسمول الئعادة ق، خلؤ فا يم محل اغنلوا، رالأ، مال: لنا؟ 
تنال:قوله هزأ ثم الثماؤة®، أهل لعمل ذي؛ءول الئقاوة أهل وأما الثعادة، أهل 

هوآنتنئ محن س وأمآ ه منينرْ> ه أ-كئ وصدئ هُ وعإ أغد 
أهلمن وإياكم نجعلنا أف الق، نأل [، ١ • لاللل:ه- ٠ لآسرئهُ ئ-محرم ه إثئ جدب 

العنزى.وحنبوا لالينزى، يمروا الدين عادة، ال

يديهيخثو بان الدفن؛ ق يشارك أن ان للأنفينبغي الدفن ق ثزعوا فإذا 
ذقنهمن مرغوا فإذا الدفن، انتهاع إل شارك شاء ؤإل ينصرف، ثم حثات ثلاث 
لهوانا/ا لأخيئم، انثمحوا للناس: قال كالعالم، ئطائا كاف ^١ عليه، ثممأ، 

ومال:عليه ومحق المثث ذقن بن ٥^٤ إذا ه البل فإف يأل، الأف فإثه التثبيت، 
ذقنهمن ئ حثن الآن الآنيآل«اآا، مإنه افيث، لئ وانا?وا لأَح؛ئلم >اانثذفثوا 

(، ١٣٦٢رقم)أصحابه، وقعود الشر عند الحدث موعظة باب الخنائز، كتاب الخارىت أحرجه ، ١١
غنئفيتد.عل حديث من (، ٢٦ ٤٧رقم)أمه، بطن ي الادمي حلق كمة باب القدر، كتاب وملم: 

رنمالانصراف،، ومخ ل لالمست، اضر عند الاستغفار باب الخناتز، كتاب داود؛ أبو أحرجه )٢( 
زهنئيبمته.عفان بن ءث،ان حديث من (، ٣٢٢)١ 



سدالرا،،الازاهدم اساسق رإاس ضح  ٢١٦

يسألانهملكان يأتيه الاحرأ؛ عالم يأتيه الآحرْ، لُالم ونلموه منه الناس وانتهى 
محمدوثبي الإسلام، ويمحي افُ، رو قائلات الومذ فيجيب وي، ويمحه رثه عى 

الحوايت،.حذا بجيب بملر ؤإمحاكم بحطي أن الثه أسال 
الناستممت أدرى، لا هام، هاه فيقولI الثاك، الرناب المؤمن غو أما 

ثقفأف لك فينبغي باق، والحياد هلبه إل الإيإن مل لم يعي• قملته، شيئا يقولون 
الل4لم١^^، الأهلم الأ4لمقه. ، ١^١٠م وتقول: الدفن انتهاء بعد 

نحرف،ثم فتدعوتلانا ئلأىرُ ذقا ذقا إذا كاو هت اي لأو قه، اليأ له، اعفز 
ولأحاجهإلإطالةالوقوف_،.

ينصرفونوهم نعالهم مغ لبمتع إنه حش المثت عن الناس انصزي، وإذا 
ملكان،جاءه عنه، يتصرفون وهم بالأرض صزبه أيت النعال، مغ تع يعنه، 

لكنهصقا المز كاف ؤإف القثر، ل ومحلنانه وسه، ودينه ربه عى ونألأ0 فاجلنا٥ 
مكحْنوهو قاعد، واثه ماش، وائه قائم، اثه ثمنه يرى الأو النائم أف كإ بحلس، 

ففيهوأعظم، الدنيا أحوال مذ أئ الثرزخ أحوال لأل منه؛ يتحزك لم راشه فق 
البصر،مد هإرْ ق له يفتخ الومن هوافن، فها الدنيا، أحوال عل ينطبى لا أشياء 

تقاسلا الأخرة أحوال لكذ البصر، مد ليسق، فهي بثيء، ليست، كلها والقثرة 
أمورمن ه اممه رسول عذ أوصح افه كتائب، ل جاء فيإ وواجبنا الدنيا، بأحوال 
ثيءكل عل وافه ربنا، عند مذ وكل وآمئا، وصدئنا، نمعنا، نقول! أن الأحرة 

قديث.

روم)؛آم؛؛(،الثركن، أذى س ه الني لقي ما باب والمر، الخهاد محاب لم: مأحرجه !١( 
مسمحودابن حديث من 





ائوسلم JUmاسالمق*نئلأم رياس قيح  ٢١٨

يزفمحو إل ف وأنت الوي؛]،!>، إلاإذاكان الخلم; أنل قال 
إوفلا قفأ، ذبك نني إجابمهم رثت لو اثذين أقاربك ين الداض وكان تنلإ، 

فاهجزْ،العصية هده ك ثن عله يرب الهجر لكف ؤإن الحال، هدم ق بالإجابة 
له!وقلت محثم، الدعوة ق سيكون انه ثعلم وأنتا قريبلث، دعاك لو مثلا يعني! 

فأجب•بدبك ويل محرم، الدعوؤ ق يكوف ألا بثزط؛ !لا أجيبك، لأ 
كراهةمع ولو المحرم حضور لأف يب؛ فلا الجرم وجود عل أصر إل وأما 

روءؤومد ثعال! افب لمول للفاعل؛ مشاركا الإنسان فيه يكون بقلبه له الإئسان، 
ئئمعهم دلأ"سدوأ بنا وسنإز1 ؛؛؛١ يكمن آممه ءابمت، ّععم ^١ أن ؤثا 

الدعوة.إجابة حكم هذا [ ١٤•: ٠٧١]نثأهن؟بم ^١ ع؛وءةإء حديي ة عوكوأ 
ألاللم عل المسلم حقوق من أن يعني! العاطس! سميت، الخامس! والحق 

الروايةوق لم، ومالبخاري ال؛ي'أحنجها الأول الرواية ق هكذا عئئش، إذا يشمته 
افه.حمد إذا بإ دلك فمد ئنئته«، اف هخمد عطش ررإذا هسللم! أحرجها التي الثانية 

قكفإذا افه، يزحملث، محل! يحني! فشمته، وسمنته افه وحمد الرجل عطش فإذا 
الحديثجاء هكذا بالكم، ويصلح اض ثرديكم يقول! أف عاليه وجب اف، يرحمك، 

ا.الهُبجئتالئما؛ر الحوا'بت ق يقول النل.أنه عن 
هلث بمي كفاية؟ أومحزص عي قنص حمد إذا العاطس تثمث هل لكن 

أفسمعه من كل عل بد لا أم الحإعة، عن شمته إذا الحاعة من واحد يكفي 
ُثئثه؟

أيحدث من (، ٦٢٢٤)رقم يشت؟ كيف عطس إذا باب الأدب، كتاب اJخارىت حرحه أا 
نهممحيبمتن,هريرة 





ادرسلتيسد فلحثمياضاسايض،_تلام  ٢٢٠

^.'JUمنان ثلاث شمته إذا بثلاث؛ ممد اممه يرحمك بهول! التثمث إف ثم 
اش،يرحمك فقك: افه، فحمد عطمن م افه، أتخثذ< شذ.' الله، فحمد عطمن 

إيكاممه، عافاك فقل! الرايعه عطش م اممه، يرحمك ت فمك افه فحمد عطش ثم 
كإاممه يرحمك موو لا لاذا يقوون لئلا مزكوم اله وبئ بالعافتة تدعوله • مزكوم 

مزكوم.إيلئ، ت تقول حنن العله فتبق الله، يرحمك، ت تقول بالأول كنث، 
يالزكام فاو ؤإلأ الزكام، ثني مما الأ>از نحاول أذ ض ل تب ثذا ول 

مذلكذ منه، ينتهذ حش عنه يدمث، لا وانه او، الإئأصاب إذا له دواء لا الغال_، 
البارد،الماء ثزد_ح وعدم البارد، للهواء اكرض عدم الزكام هذا نحفيم، أسثايتح 
طسث،شمه.ان والإئالدفح؛، عد لوراد اكعزض وعدم 

ثيدينايقول! حيث، اممه، يرحمك، له! ، LJliإذا العامة بعص يقوله ما إن ثم 
اممه،يرحمك، فقال! أنثؤ، لك، دعا الرجل لأف بصحيح؛ لٍش فهدا اممه، وتنديكم 

وأت'ةولو\يرحمنا لوقال! ئعم، قبله؟ فتدعولنمثلأؤ اممه، وثردي،5م يدينا تقول! فكيم، 
أمرت؛كإ ك فأنن، ض، ارلهُكإ زحملئ، قال! لكنه اردبمُ، وهديهب يدينا فمل! اردمجُ، 

بالكم.ؤيملمح افه حديكم فقل! 
يكلمون—يعنى! ءثوآئلآْؤئيم الني عند يثعاطسون كانوا اليهود أف وذكر 

دعاء٥وأو _، ١^ يشون لأمم '؛ اممه يرحم،كم لهم• يقول، أف مذأجل العطامز— 
والرماJيت(، ٥٠٣٧)رقم العاطس، ست مرة كم باب الأدب، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 

الأدب،كتاب ماجهت وابن (، ٢٧٤٣)رقم العاطس، ست كم جاء ما باب الأدب، أبواب 
تثميتباب والرناس، الزهد كتاب مسالمت ق وأصله (، ٣٧ ١٤)رقم العاطس، سمست، باب 

سحتتينالأكوعره.
الأدب،كتاب رقم)ارم'ه(،والترمدي: بابكفسجسس؟ الأدب، محاب أبوداود: )٢(أحرجه 

الأشعريموسى أي حديث من (، ٢٧٣٩)رقم العاطس؟ سمتؤ كيف جاء ما باب 





٥^١٥^^همح)؛اشاسهضضئلأءسدالرس،؛را  ٢٢٢

ينؤ'فيم\لأيو_ ljرواية: وو 
ثيءوهي مسرة، ج دهي تعادهأ• متلثة وثاء الألف، قبل نماة ياء رراثاثرُ 

علهنجلس البعتر وؤور المج و ومحتد غثره، أذ هطغ ومحثى حرثر بى بمحد 
الراث

حريرمن تنسج ثياب وهي الثددة: ا،لهملة الين وكسر القان، بمنح ®اكثي؛ر 
تعريفها.: الصالة® ر؛ؤإئناد محلطين. وئان 

المحح
عازُس،بن الراء حديث، أحيه عل المسلم حقوق يان ل ^٥١^٥ المؤلف يكر 
خمسةعل الكلام مدم وقد نح® عن وماتا ينع، ااأمزثا ه الثل أو ;؛^^؛^١، 

قعليها الكلام مدم المنييثح، هدا ق اممه. رسول تبما أمز التي الأمور هذه من 
سبىما عل الزيادة من المثديث هذا وق إءاد؛اا، إل حاجه فلا السابق، الحديثإ 

اآظاإوم<ا.ررثصز قوله: 
يقعيعني: : الظلوماا راثضر لم: المأحيه عل لم المحموق من السائس الخس 

المسامعل فث الفن، ق أو العزض، ق أو المال، ق ظلته سواةكال محة؛ الظلم 
أؤظابا أخ١ك ررَاصز اوسول قال، ولمد المسام، أحاْ أذبجز 
مزفكيف — عنهثدير —يعتي: المظلوم هذا اض، رسول( يا قالوا: مثللوما« 
ضنفثه غقئة قد  ٣١لأن نثزة«را؛، فدلك، الفللم، من ررممنئه لأل: الظالم؟ 

القلم.من كقنه حش مسه عل أنث، فثنصزْ ظلم؛ 
٢(،٤ ٤ ٤ ٢، ٤  ٤٣رقم)أوْفللونا، ظالما أحاك أعن باب والغصب، م محاب البخاري: أ-م-بم )١( 

أنسحدث من 





سيدالر<طتياسس{،*_؛لأم ش  ٢٢٤

sIlu■أتب لو مثو محة، ئلأ تعصه لكو فإذا تعصيه، لكف إذا إلا عليه، حلم، ما 
لأJائ،توافهه؛ أف لك كور لا بل يلزملثؤ، لا فهذا دحايا، ما يشتري ذراهم يعطيه أف 

والعدوان.الإتم عل تعينه 

مزق بإ ^٥ ٥٤أف عليالث، حلم، بمن مثلنا كإ عليلث، صرر دلك 3( لكف أو 
يصزك،ء بثي عليلقؤ ح1ما أو أحد، عليها يطئ أف تحب لا التي الأمور من اليت 

نحغلا وافِ ه: أبوك بموو كأف عليه، زاممتث إذا مزك شء عليلقؤ محلنن، أذ مثن 
طاعهولا للواجته، ثركا هذا ل لأف يطيعه؛ لا فإثلثه عليلث،، واجس، والحج اوي.تإ، 

روص، طلمهاط محي ١^ أثلث، ثزور ألا عليك حش، أو الخالق، معصه ق لمخلوق 
وذلكيطعه، فلا ١^،، إل ظهس، لا وافه لل3،أ محقال فكرهها، تشاكل وبينها بينه 
الوالدانويؤ واحبة، ١^->^، وصلة الزحم، صلة وبتن ينك ييول يكويه آئم لأيه 

واط،،فلأنمهُ.

أداربكأو أعإملأح أو إحواذلثs مى أحدا ثزور ألا حلم، إذا أيصا ذلك ؤمن 
أفله تحل ولا واجبه، الرحم صلة لأف أباك؛ كاف ولو بيمينه ث؛ر ولا يطعه، فلا 

محمديصله، ثعال افه قاف اف الإئما محام إذا الزحم وصله الخلمط، هدا مثل تحلم، 
١^١^ائتمنا فإذا دط٠نها، تن مؤ وأف وصلها، تن ي؛صل أف لوجم افه ثعهد 

فإنالأزلأنلإمن.

الضيم،ق كشرا يؤ وهدا أننؤ، هوومحلق، تحلمؤ ربإ اثه وهي ناله هنا وها 
تنفهنا للثح، لآدبح وافه وتقول! أنت، فتحلفح ل، ثدح لا وافه محال! عليلث،، ثزل، إذا 

البيت،صاحت، للتاق ونقول سابق، لحمه لأف الأول؛ يإر الثانر؟ أم الأول يم، الذي 
وأسبق.بال١ر أ-ص الأول لأف يمينك،؛ عذ وكمن لأثن.بح ،! J^jياو.بح، أف حلم، الJي 



٢٢٥^^اصادمء|ارادتص|(ررمحبم( 

الثفهاءبعص أو وهي• الأمر، هذا ل أيما لها يممهلن أذ نجب ماله وهنا 
أونسائيامرأق من الطلأى عن قال! له؛ يدح ألا المسم، طلي صنف، يه ثزل إذا 

الخللأىعن وك البت: هاجي مقول ل، ثذثخ ألا - امرأْ من أكؤ له كاو -إذ 
فافيحلم،ثاذحالما »من ثفي4محآزصم: ائ قاو حءلأعظّلم، ^١ لك، أذخ أذ 

الخطإثى وهو إ لطلقها؟ حش المرأة دب ما فلا، الهللأى أما ، بافأوليضئ«ث،اا 
العغلم.

أراذإذا اذ الإدJال يفي منهم— —وأنا التوم الممتئن إف لكم* وأقول 
اليمين،حكم حكمه أذ يعني؛ يمن، كفارة وعليه طلأى، لا فإثه أوالتناكيد التهديد 
أفعل الأربعة— المدام أصحاب، —ومنهم العلم أهل أكثز إذ لكم• أقوJ، ولكي 

أذثظرا لا حهلره، له ماiL امراته، طلقت قال بإ يم، لم إذا اثه وعل طلاق، هدا 
حهلمنى0جدوهي بل نهله، الماله أذ الثهل بالأمر أهتنا إذا الماس 

والخنبن،والخنس، والتافص، المالكن، الأربعة: الدام، أصحاب كاف إذا 
روحته،طالمت، وذبحِتط ثدح ألا طلي إذا واثه طلاقا، يكون هدا مثل أذ يروق كلهم 
لمست،الأربعة الدام< وهن■؛ زوجئك، طلمئا ثدح ولم ثدح أذ طلقغ ؤإذا 

جدا.حطثر فهو الأمر، هزا ستهينوا فلا بتم، ليس هدا ل والخلاف هية، 
ثطوهاقانت، طلمة، آحر هن•؛ وكانت، روجتلث، إل رجعت، إذا مثلا الأن وأنت، 

للثح،ونجل يمينلئ، عذ يكمن يميرأ، ايه القول وعل حراما، وطئا الأربعة المدام، عل 
حلم،إذا نقول وألا عنها، ساهي أذ علينا نجت لدللئ، للغاية؛ خطره فالماله 

كتابحت لم وم(، ٦٦٤٦رقم)بآبائكم، نحلغوا لا بابج والذور، الأي،ان كتاب، اJخارىت أحرجه )١( 
غؤيينبمف.الخ3أاب بن عمر حدمن، من (، ١٦٤٦)رقم اف، بغر الحلف، عن الهي باب الأي،ان، 



سداإرسدتيهدم •_ اسستي *ياض ش  ٢٢٦

عالهاءفهناك يشك، ما مهدا للثالث أو أو عثمير؛| لأبن أو باز لابن ادهب 
بما،يذ المرأة فإف طنقة، آخز كاذ إذا وق طلأى، ندا أل منهم م أجلأءُ 

آحر•رنج بعد إلا بروجها بل ولا 
فمذحدا، حطير الأمر فهدا الأمر، ندا ي قهاونوا ألا أجل مذ قدا أقوو 

واممب.يقول! باه،  vl^>«^L9حالخا كاف 
اشُ،شاة إذ ممل __ عل ح إذا أنك، ئهأ، بام علكي أشن إف ئأ 

إلحق الأم ثلث، اشُ افُ:ي شاة إن ثلتج إذا لامح، صاحبمثخ؛ بمنها لم ولو 
عغلمة.فائدة وندم كفارة فلا تريد الدي حصل ما اثه قدر ؤإذا بيمينك،، 

ثاءإن ئمسكؤ! ويئ بينمر قلث، ثم ل، بح ثل ما واف مثلا! لواحد قلتح فلو 
بالعكس،ايصا ، وكذلليم،ن، كقاره ، عللولس محيء علل فلس ذبح يم اش، 

صاحبكؤ،يثع ولم اش، ثاء إن مسك<! ويئ بسلئ، قل£، ثم لأدبح، واف قلمث،! لو 
مماَل!محن عل خشن ررثن الم.! ء كفارة؛ قليكح فبش لم؛ذح إذا قاب 
اجعلدائنا، لسانالئ، عل اجعالها عفليمه، قائده وندم آ، عئثن،ااُ لم اف ثاء إذ 

فائدتان!فيه يكوذ حش دائنا، لسانلئ، عل اف ثاء باذ الاستثناء 

 !^llS_ ١^.أذمحئزلكج

الكفارة.ظزثك، فلأ خقنؤ إذا ص، اكاب! زالفائد0 

(ا١  ١٥٣ ) رقم اليمتن، ق الاستثناء ي جاء ما باب والأيان، الذور كتاب الترمذي• حرجه أا 
رقمالم\ن، ل الاستثناء ق باب والنذور، الأيان كتاب داود؛ أبو وبنحوه حسن• حديث وقال• 

حدثمن ٢(، ١ ٠ )٥ رقم المثن، ل الاستثناء باب الكفارات، كتاب ماجه: وابن (، ٣٢٦٢)
غؤقظا•عمر ابن 



٢٢٧ءضو|دفمبماررصء 

فمنها,مِثتين- الراء حديث ق _v> ,م; ض غت\: المثر عنها ثش التي الثع أما 
يلبسأف له محل لا فالرجل ^١^^، خاص بااذهسا واكختلم باليمت،، التخم 
منقلادة يشن أن ولا ذم_،، من سوارا يلبس أف ولا Jالدمت،، يتحتم وأن الدهن، 
الدم،،من سيئا رأيه عل يلبس أف ولا يهب، من ■>و°ئ\ يلبسن أف ولا ذهسؤ، 

منحاقا عليه نأى زجل و قال ;هو الس لأو الرجل؛ عل حرام الدمن، كل 
ثم، يي؛؛' ل مال أو أصبعه ل فمنها ثار من جرة إل أحدكم 'يعمل ت قال دما، 

حانك،حد للرجل' مالوا ه الئي انصرف فل، به، فرمى الخائم ه الني ثنغ 
١^^١'.طزخة حانا شِلأآظ 

دؤورعل حرام هدين ررإف طاب أن بن عل حدث ي ومال 
همجولإص'لأ'•

يالدمتإالتختم لهى فثجوز فيه، حرج ولا به بأس ملأ بالدم-، الرأة ّقم وأثا 
محل؛لا الإمراي، قاف الإسراف،، حد بالإ إذا إلا منه، يئن ما يلبسن وأف به، والنسور 

٣[.]الأعراف:١ ه آشيقن محي، لإ ذزم_أإقتر دعالت اممه لمول 
للخاتمالمرأة لثامن جواز عل العلم أهل إحماغ العلياء بعض حكي وقد 

فهيللنساء المحلق الدمن، عن النهي ق الواردة الأحايين، وأما وثحوهما، والئوار 
التيالكمرة الأحايين، وتواثزيته -؛ا، العمل ئرك شاده ؤإما صعيفة، إما أحاديث، 

ضِساس،بجلأث،ِسالخوم.
حدين،من (، ٢٠٩٠رقم)، الرحال، عل الدمه حاتم تحريم باب اللباس، كتاب لم: مأحرجه )١( 

ههنمحا•هماس ابؤ، 
اللباس،محاب ماجه؛ وابن ٤(، •  ٥٧رقم)اء، للنالحرير ق دام_، اللباس، كتائب، أبوداود: أحرجه )٢( 

•فهبمته -ط ءلالأي بن عل حدبثؤ س (، ٣٥ ٩٥رقم)اء، للتوالدهب، الحرير لبس باب 



سدالوسمحقتلام ض اسل1ض فؤح!ياض  ٢٢٨

الذهبمل الحؤآ مى التحاب يلغ ما عندها كاف إذا المرأة عل نجب ولكن 
.الني لأف العشر؛ ربع منه ونحرغ يساويه، بإ منة كل تقومه باق زكاته؛ أداء 
عليظين،يوارين بمي• الدهب،، مذ عليظتان منكثان اشها يد ول امرأة رأى 

منبزامح، افُ:خا ا>أنثئك؟0_ قال: لا. هدا؟«قالت: راأتؤثينزثاة فقال: 
ورسولهفه هما وقالت،: الثى. وأعُلئهإ فحنخئهإ ا؛، القيامة يوم ثار 

أنثنربعن مانا يعني: بالقصةار، قزمحت، رروعن ا-لثديث، هدا ق أيصا ومي 
اكافوسواء ذلك،، غل أو ما من أو لثا أو ماء الشراب أكاذ مواء القصة، نية آق 

للرحاومامل والفضة الدمح مذ الأواف تحريم لأل امرأ٥؛ أم رجلا الشارب 
حرام.دلك، كل بالفضة، النئْ و؛ائ الخالصة القصة بيذ قزى ولا والساء، 

حنثالّن. ض عيها الّهي يب وقد وأمي•، أمد قهي الدم، آنية وأما 
الدمحيا،ل لهم مإما صحافهها، ق ولاتائوا والقصة، الدهب آية ى ءرلأثئزبوا هال: 

واكلمفيالآ.مة«ر^ا.
هذاعل ونجعل مطي حشوها ل تجعل المحدة، مثل فهي المثم الميائز أثا 

نجلتح،أف أجل مذ البد كور 3، أو المرمي، نرج 3، ويربط الحرير، مذ حرقه اكلمن، 
فثنريح.الراكب عليها 

الرجال؛عل حرام وهي، الحرير، أنولع مذ كلها فإما وعثرها، الملإ وكدللئ، 

كتابوالرمذتم،؛ (، ١٥٦٣رنم)الخن،، وزكاة هو ما الكنز باب الزكاة، كتاب أبوداويت أخرجه ر١( 
الخل،زكاة ل باب الزكاة، كتاب والماتي: (، ٦٣٧)رقم الخل، زكاة ل جاء U باب الزكاة، 

عمروابن حدين، من ٢(،  ٤٧٩)رنم 
كتابلم؛ ومرنم)آ؟أه(، مفضض، إناء ل الأكل باب الأطعمة، كتاب اJخارىت أخرجه )٢( 

نْءؤقئئ.حديقة حديث، من ٢(، ٠  ٦٧رقم)والفضة، الدم، تحريماستمال،إناء باب اللباسوالزينة، 



TV  - ٢٢٩،ايه«اورحيتهم ءص وبيان اسض تم«ام«ات باب

أذولا أذ:فترشه، ولا عف، بمس أن ولا بمس!>_>، أن للرم لامحون لأجه 
يالتجمه.

اغُقال كا واكجنل النية إل محاجئ لأما ا>م؛ يز لها تيوز ا،لرأة وأثا 
يعني•لالزحرف؛خا[، مان؟اٌ عيّ ليمعايِ ل ؤهو آلصكن ل بيسوأ ؤأوس ثعال! 
الرحال،وهم كدللث، ليل كص مم ضُ الخصام ق ؤزهو الخك ل يزمحه أونذ 

ورحولتهمببهلولتهم متعنون لأمم فيها؛ يتتون ولا الحلية ق يزيهون لا فالرجال 
الأشياء.-يده والتجمل التزين عن 

العلياء؛فيه احتلمؤ ممد عليه؛ وجلوسها للحريروالتحادهابه المرأة افتراش وأما 
نبييأئثْؤئم الرسول وأف الحديث؛ هدا بعموم واستدل وحزم، مغ ض منهم 

إليه،لاحتياحها الحرير ئيز أذ لها ياح المرأه إف وءالت وثتهها، الحمر المياثر عن 
يالحلالقول ئ أقرب القول وهدا الحرير، مرثي أذ إل لها حاجه قلا ثفرسه أذ أما 

وعدما.وجودا عكه مع يدور ا-محم لأف مهللقا؛ اء للنالخرير يخل أي• مطلما 
الضالة،إنشاد أمز٥^٢يه مما يعني؛ الصالة١٠ راوإئئاد قوله.I عل الكلام مي 

له،هي ض طبم، أي; إنشائها، عليه وجن، صاله وجد إذا اذ الإئأف يعني! 
قمم!إل الفاله لآءهُآلثه العل،اء نثم وفد البهائم، مى صلمغ ما هي والضاله 

ثبورلا فهدا ، ١^٠١٤صغار مذ وثحوها الدئااس، مذ يمتغ قسم الأول،! 
مثلطرانه يمتع ما أو الإبل، مثل فهوصال، خاله آوى وض إيواوْ، ولا التقاطه 
وتحوها.كالفقاء بعدوه يمتخ أوما وتنهها، والحإم كالصقور الطيور 

مذيمتخ ما أنولع! ثلاثة وتنهها كالدئانمج الئبلع صغار من يمتخ فالذي 
والحإم،كالمحقور لطرانه الئباع مذ ييش، وما الإبل، ْثل وقوته جضه لكم الساع 



مط؛؛و■ Umئلأم ض اسامحص ^L_ فضح  ٢٣٠

لكلظاء.ننه وسرعة لتذوْ السباع من يمثح وما 
إبله،من يطردها بل ؛ ^^؛٦١أن له تحوز ولا يلتقطها، أف للإنسان محوز لا فهن«ه 

يقال:الإبل صالة عن ئئو الس;تة فإ0 حمامه؛ إل أوت إذا حمامه من ويهلئذها 
،ا 'ريانجدها حم الئجز وثاكل اناء ثرد وحياؤها، مماوها منها ولها؛ لك ما ' ا

الماءثري عليه، نمثى حمها يعنى: وحياؤها: ماء، قلوه بهلنها يعنى مقاوها: معها 
ريا•نجدها حس ١^^ وثاكز 

الخثر،تريد ولوكنت، يلتقطها، أن ولا الضاله، هذه نووي أن لك تجوز قلا 
علؤيمبموها ياحذوها أذ تحشى طريق ظاغ فيها أرض ق كنت، إذا إلا اللهم 

لردهافتأخدها صاحثها ثحرف كنث< إذا أو حشد، ياخدها أل باس محلا صاحمها، 
به.بأس لا يهدا عليه، 

مثلثقته يثلث، أف يعجز الذي يعني: الئبلع، صغار من يمثع لا ما اكاف• 
ءثيأمحأث0رأئ؟إ:البي قال كإ ثاحدها فايلث، دللث،، أئإة ما أو أوالتياه أوالماعز الغنم 
صا.حبها.عن بئ، أذ ، IlIlpنجئ( وثكن أوللدو_،«رأ'، أولأحيك، ، 2Uارض 

صاحبهايحني: راأومحأخيائ،،ا صاحثها، نجد لم إذ يعني: لالئ،اا ®هي وقوله 
الدب،.أكلمها أحد تجدها لم إذا ارأوللدفءت،ا، __،، إذا 

فهيصاحبها يوحد ولم الثنه تن، فإذا صاحبها، عن ويبحث، يوحد فهذه 
ِمنخدها.

(،٩١رنم)يكره، ما رأتم، إذا والتعليم الموعظة ل الغضسب باب، العلم، كتاب الخاريت أحرجه )١( 
فنهتئ.الخهني حالي بن نيئ حديث، من (، ١  ٧٢رقم)٢ اللقطة، محاب لم: وم

٩(،رنم)١ يكره، ما رأى إذا والتعلم الموعفلة ق الغضبح باب العلم، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
أ؛؛هبمتئ.الحهتي حالي بن زيد حدبث، رفم)آ؟يا(،من اللقعلة، كتاب لم: وم
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معنيان!ل الضاثة ؤإساد 
ان.الإنعل واحث وثذا ذكزئ، م1 الأزل: الض 
انالإئيطاب أذ وهو الساجد، ق بمع مثلما ودلك عنه، ننتهي اكاف• الممني 

وكدا،كدا ل ضاغ قد الناز أيا ِا أو: وكدا؟ كدا نأى نن بموو: أو مز فيه، الضالة 
وجدها؟فتى 

البئرقال لهدا، بى لم اجد الملأف ءرم؛ وض المسجد، ق بجور لا ئهذا 
عالتلثااش ردها لا يليملر المنحد ز صالة ينئي رجلا سخ ُرس ءقؤالألأْؤئم؛ 

ظِناتجمبيبجدا((رآل
إذاأسا كا عليك، اممه زدها لا فنقول: عليه، الله يدعؤ أذ مأموروف فنحى 

لأفنحارثك؛ افه أربح لا نقول: فإثنا المسجد ق ؤيئري يبع شحصا سمعنا 
والثراء.للمبح نبي لم اجد الم

همأمبمحبجصمح،ُماهممشبص
قاجتخ ؤإذا الفاسد، عنر وثئهى يالممالح يأمر ثريعته فاعده لأف ثر؛ 

اكيحهالأكثئ كاف قاف والأكثئ، منها الأقوى علب ومصلحه؛ مفده الثيء 
درءلأف الممدة؛ غلين الأمران اوى ئؤإن غليش، دة القكاستإ ؤإن غلين،، 
الموقق.واه المصالح، جلب مذ أول المفاسد 

بإحسانوأئباعه وأصحايه آلمه وعل محمد ثبينا عل وبارك وسلم اف وصل 
الدين•يوم إل 

الناشد،سمع من يقوله وما السجد ل الضالة نشد عن الهي ثاب الساجد، كتاب ت لم مأحرجه !١( 
;?كمحفيتمته.هريرة أبير حديث من (، ٥٦٨)رئم 
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ت=اإشاعتها عن والنهى ا،واميرث، ت~امنمزعنرات 
صرورةلغم 

ا=اَ  ث

٩وًتحآ خ— 

عدابام ؛١^١ قأكمث< آن ١^;>؛،نحيف ؤإ>ش مال: الله يآو 
نالآتيهلهمر:بما[.

الثثرح

.إشاعتها٠٠عن والثهى السلمي ننرعورات باب ٠٠مَكهآئئ: الموثفن قال 
وعورةحئثة، عورة العورةثوعان: لأل العنوثة؛ العورة هى هنا العورة 

 ٌََ

معنوية.

هومما ذلك أشتة وما والدبر كالمبل إليه؛ العلر تحرم ما هي الحسية: فالعورة 
الفقه.ق معروف 

أوالعمل.ا-لتلقي والئوء العيب وهي المعنوية: والعورة 
علصننا'ألأمأنه إما ؤ موله• ل عَؤةل افه وصفه كإ اف الأنأف شك ولا 

ظلؤماإده'َكاذا ألإنّنن ^٤٠^١ نما ؤأنفمن محيلما ئ ئآتمك وإ'لأبال وآ'لأزصر( آل٢توتي 
-ثهه4]الأبب:؛لأ[.

عنالخينا يرتكب أف قاما والحهل؛ الفللم، الؤص1ين: إي موصوف فالإنسال 
انالأنحال هذه جاهلا، فكول جهل؛ عن \قذ\ يرتكب أف ؤإما ظالتإ، مكول عمي.؛ 

الحق•إل ويدي بالحق يمثي فإثه والعدل، للمعلم ووممه عَقجل اممه عصم من إلا 



٢٣٣مزاوامإض|ىئنيصوضيرة 

علالواحث فاذ واشن،، والقص \لجو ك من الأناذ كان ؤإذا 
المرورةدعت فإذا صرورة. من إلا يشيعها ولا عوره تر يأن أحيه نحو الملم 

أحيه؛عورة يآر أف والأففل فالأول صرورة بدون لكذ منه، بد فلا ذك إل 
أوعنالاطو~ يريد نيئة إرادة عن ~مح قهوة عن نجئ رئا بثر الإنساف لأف 

يربأف مأمور فا،لومن به، أويعمل بالباطل فيقول ااس عاليه يشتبه حيث شبهة؛ 
أحيه.عورة 

بئذك تفش فلا والشراء؛ البع ق وغض كذب عل رجلا رأث ايلثح هب 
ذلككان عليه؛ هو ما واهثدىَوتزك ثويف فإن عليه، واسر امحه بل الناس؛ 

به•بمروا لئلا للثاس؛ أمرْ أف عليك وحب ؤإلأ الراذ، هو 
فاسربهزه، يغص ولا النساء، إل بالنظر مبتل اثا إنوحدت اك وهب 

بالأوه~~والعياذ النفلز لأل إبليسل؛ سه-ام من نهم هذا أل له وبيرئا وانصحه عليه، 
منباممه اءتمسلم مناعة؛ عنده كان فإذ العبد، للب به يصيب إبليس مهام من تهم 
الثهم،أصابه مناعة؛ عنده يكذ لم ؤإن محلبه، ق الشيهلمان ألقا0 الذي السهم هذا 

—.بافه —والعياد والن٤ر ١لمحشن إل يصل أل إل به وثدرج 
راجحةمصلحة أحيك عورة عن الكشف ق يكذ ولم تمكثا، الثر دام فإ 

سمحه.ولا عليه قامر ملمحه، صروره أو 

شخآلقونهأف تحئ ١^■!?؛، ؤإمش ثعال• الله بمول لآ؛تهآلثه المؤلم، امتدل ثم 
آلإف،آلثتاألآبج;هلمد:آاا.ثياب ءَاءأثم ؤ،مح 

تشيغأف أحث، لنذ ١^ النذاي٠ هذا نآي،:ه ألث0 ق لإ ياب ثج 
قالفاحشة ئشع أن محن، فيمذ الوعيد هذا كاف وإذا آمنوا، الذين ق الفاحشة 
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عذابا.أشد يكون باف~ "والعياد الومنين ز الفاحشة أشيع بتن فكيث ااومت؛را 
ناسيان:له ؛١^4 4أكمك< أن ؤأئ!بمتحجز 

يبثوفمن ذلك ؤمن المسلم، المجتمع ق الفاحشة مسوغ تحب أف • الأوله العي 
أفمحبوف أنآثم شك~ ~لأ هؤلاء فإف الداعره، ا-ؤسثه والصحف ا-إقاإيعه، الأفلام 

يعيما ثبمسف بدينه ق اللم يفتتن ان ويريدون الملم، الجتمع ق الفاحه تسع 
ذلك.أثتة ما أو الفاسدة، لثليعة ا-الأفلام أو المجلات، هذه من 

مح-خآآئجت~ه^ محت ق داخل منعهم، عل المدرة ْع هؤلاء ممك؛ن وكذلك 
ا-ثليعة،الأفلام وهذه المجلات هد،ه مغ عل يقدر فالذي ءامؤأه، لخيى آي 

الذينق الفاحشه ثشيع أن محب ممن فهو اللم، المجتأني ق شيوعها من ويماكنها 
والآحرة.الدنيا ق مؤلم عذار--إ أي! ؤ،آلث0 قأ عداب ٠^٤٣ آمنوا، 

هذْبن و نجن أف دين وذي عقل ذي ملم إنسان كل عل نجن، إيه ونقول،؛ 
ا-لءلقشاد الصاد؛ من فيها با التين؛ ق يدخلها وألا يتجنها، وأن الصحف_، 

العافية.اف، أل تالأديان، فتذب فندت؛ إذا الأخلاق لأن الدين؛ اد ئويتتعه 
المحتنعق وليس معم، ثخقس ق الفاحشة ثشع أن محب أن اكال؛ المعنى 

ثشيعأن تحث، أن مثل والأخرة، الدنيا ق ألتح؛ عذاب، له أيما فهال.ا كله، الإسلأمل 
والأخوة،الدنيا ق أليم عذاب، له أيما فهذا ما، لسب،—، الناس من ريي ق الفاحشه 

لأفاiؤمناررعائشة أم وص عنه، الدفع سياق ق الأية نزلت، لامسإفيمن 
الثيتزيكرهوف ايىراْ الذي هوالكذب، والإفلئؤ الإفلئؤ، آيات، سياق ق الأيه هذه 

يعيلأن محبون ومن فراشه، يتيس أن محبون ومن وسلم، آله وعل عليه اممه صل 
وأمثالهم.المنافقين من بأهله 
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أفيريد لا ه، افه رمول لفراش احترامه هو يتكلم لم اثه ق والثسب 
اركثييقل ولم التعم، ركبة عل يده ووصع البعتر فاناغ ؤهبمثن، ثنه أهله مع 
فسفلرالبعتر يعوق يآكذ ولم يقودها، بالنمر ذهب ثم فركثغ بثيء، ثكلم ولا 
وراءه.فتكوذ عائشه، إل ينظر لا حم النمر يقود كال بل عائشه إل 

ألقرح أعظم المنافقول فرخ النهار؛ ارتفع وقد صحى القوم عل أقبل ولثا 
الطاهرةالرنان بالعفاف الرجل فاتجموا ه، اممه رمول ق للطعن مدخلا تحدوا 
الزجلهذا بال الماحشة يشيعون وصاروا ببا اتآمو0 افه رسول فراش القية 

فيهوي فيإ وقعوا ا-لتلص، الصحاة من ئلاثة أيما ذلك ق وسمط فعل، ما فعل 
)يؤهتيقلثابت بن وحثان بكر، أبر خالة ابن أثاثه بن مطح وهم• المنافقول، 

بمإججمش•وحمنة 

مشتبهمن يكون؟ وكيف هذا؟ ما يتكلمولت الناس وصار صجة، فصارت 

اشرسول فراش يتيسن أف يمكن لا وقالوا! الإنكار. غاية منكر ومن الأمر، عليه 
الأرض•وجه عل الفراش أٍلهر لأيه .؛ 

عائشةممزض أف المدينة الئى. وصل لثأ وحكمته وقديته بعريه افه وأراد 
قعادها إذا عادته من الثى وكان مج، لا البيت ة حبيوبمن ^^٥^١، 

ياقيتكلم، لا فاكان الوقت ذلك ق أما وتحمى. وثكلم سأل مرصها 
ذللث،استنكرت وقد ينصرف، ثم هده، كيف أي• ييكم؟ٌ رركيف—، ويقول! ويدخل 

ذئرفيه بإ عرضها ق يتكلم أحدا أف ببالها تحظر كان ما ولكثها همحنبمه، منه 
ر:اممب رسوبا فراش 

عاسةالصديق بنب الصديقة عل الفرية هل"ْ المنافقور، ١؛؛؛؛؛ فقد 





الرسلمسيد ض؛لأم اس}|ءتي )باض ثرح  ٢٣٨

جاءفال جالية، يإس جلمدناْ شهداء؛ بأريعة يأت لم فإذا شهداء، أربعه هات 
واحدكل ثجلد أيقا وثالث جلدة، ثإئ واحد كل جنيناهم معه؛ ثان برحل 
جلدة.ثإس 

ذلك،،شن، ولم بفلانة، يزف فلأيا رأوا يامم يشهدوف ثلاثة جاءنا لو فمثلا 
يأنتهعيه -مآثر ولا ؤ ثعال؛ اممة قال ولهذا جلده؛ باص واحد كل مجلد فإثتا 

ظذؤوزلامحزآثم  ١٢^ آثم عث مأتيش الشمدآ؛ بأمأ ثم ه ٣^٢.؛ 
[١٠ ٤ — ]الورت*؛؛ ؛؛ عيم عيب فه آفضتر ما ف لمتكن ^^^٠٠ الدنيا ق وقعنهُ 

وقانذكوئ، العقاب فيه أصتم فيإ لأصابكم اض من وااثحمه المقل لولا 
لأمهواشتهر؛ واسمماص وفاض انتثز ا-قديث، أف عل دليل ه فه يوله: 

ومملأبرعة ثنتثر الكبيمدْ الأمور باق العائم جزيتؤ وقد حعلثر، عظيم جلل أمر 
ال؛يوث،،ومملأاالأفواةوالآذال.

ؤهرهينا ومحبونه» علم به؛* لكم لدس ما بأفوهكر ؤبمؤلؤن أأزؤ^ث يامؤندأ "خِإذ 
[.١ -٥ ١ ٤ ]الود: 4 عظم أش عند 

يئن،غم وص غثوية، محمن وؤنة، غم من محنت ود 
لاؤلهرقدف لأنه ه؛ اثوعظم عند همهر هينا ؤمحبؤنهء ةلّ بهء لكم لتس نا بأءوإه^^ٍ 

صعبفالأمر هت، اللب رمول روجات وصاحباما هي الأرضر، وجه عل امرأة 
وعظيأ.

شئثىأ-كيثنث، ؤ يقول؛ يعال اممه لأن ه؛ افب لرسول أيصاثدنيس ذللن، وق 
لالور:ا"آ[.لاملنف،ه ؤآثتثؤن كل1ستي ^^ث، لأأئشن، ؤأينيثؤزكث^ 







٢٤١^تيياسضإشاماموضرة 

ررَلأبمتيتيظوئل:ي،ضام. •؛آ-وءنشصة 
ثلم.زوا0 الماةة«راا افُ;نم توة إلا الدنيا 

الثمحح
قال!ه الثني أل هكمحقبمن هريرْ أتجٍ، عن نماه فيا يمال اش رحمه المولمن قال 
. ١٠المائة ثوم اف نرم إلا الدنيا ز عبدا عبد ارلابمر 

حال،وضكل عل ١^^^١ خملاأو 
فهوئوعان!حال، كل مذموماعل 

منهتحدث وJلم فاحثة، منه محر لم الذي الشر، ان الأنستر الأول؛ الثؤغ 
الثخثوهدا حطا، عل ائه له ويبير؛ا وينصح ير أف نجغي فهذا نادرا، إلا عدوان 
محمود.

اممهعباد عل معتد الأمور ل متهاون مسثهني فخص نتر الئاف؛ والثؤغ 
هوما يرذعوْ حتى الأض لولأة أمْ يم، أف المثرؤغ بل يم؛ لا فهذا شرير، 
لخره.ثكالأ يكول وحتى عليه، 

كانت،ؤإل أول، فهو الثار؛ ق اكلحه كانت، فإذا اكالح؛ يتح فالثر 
أول،فالثتر وهدا؛ هذا بئ الإنسان ئردذ ؤإل أول، فهو الكثمج؛ ق المملحة 

واها>ئئ.

(.٢٥٩٠)رقم الدنيا، ل عيبه نعال، النه ستر من سارة باب والملة، الر كتاب لم؛ مأحرجه 
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٢٤١ - ،_j :إلاثناز أبي ءثل ئوو: افِ.، رسوَل نبت داَل
نرموقد ينح م عنلأ، باليل اوجل بممل أو الجاهرة من ؤإو اتجاهرين، 

ويصحربه، يسره بات< ومحي وكدا، كدا البارحه عملت، فلأن، يا ق؛قول،• عليه، الله 
ظلي.هتؤق ه عه القه مز يكسم^ 

المحح
قال:ه الئن أف ننحقمحنمحن، أي عن مله فيا اضُتحال رحمه ١^ ذكز 

استجابواالذين الإجابة أمه أمءياا دارثل بمي الجاهرينا'• إلا مناو أمتي ثل ٠٠
للزموو..

عيجثل.قدعافاهماض ارمنال؛١:بمي: 

وهمالله"مهقل، بمعصية نجاهرول الذين هم والمجاهروف ارإلأالجاأرين٠ُ• 
•دم\ن إل نفمون 

إليه،يطروي! وهم الناس، أمام فبمملها بالمعملة، وتجاهر تجلن أف الأولط؛ 
أيصا.غ\رْ عل وجره الويل، ثنسه عل جر لأيه • يخفتة ليس اثه شك لا هدا 

ُ

انإنوكل ورموله، اممه عصى حيث ثمنه ظلم فلأيه مسه: عل جره أما 
أنمهمول-ةراَيوأ ظيمؤثا ُؤوما افهثعال؛ قال،لئسه، ظالم ورسوله؛فإثه يععياطه 
رعايتها،حى يرعاها أن عليك نجب عندك أمانة والقس لاومرة;م\ه[، ثهللئتوزه 

١^١^؛،عن وتبعدها الطيبه، المراعي لها يتخيل فايلئ، ماشية لك كان لو اثه وكإ 

الزهدكتاب ومسلمت ٦(، •  ٦٩رقم)مسه، عل الؤس ستر باب الأدب، كتاب الخاري؛ حرجه أا 
(.٢٩٩٠رنم)ه، سترئمالإنسان هتك، عن المهي باب والرغاس، 



٢٤٣ضوورة اشامتهالفم مى زالتهى استي مودات سم باب س ٢ ٨

وهيالقه، المرايع لها يتحرى أف عليلئا بجب مساك، فكدلك، الصاؤة؛ ا-إقيثة 
الثيئه.الأعإو وهي اية، الراتع عن سعدها وأف الصالخه، الأعإو 

نفوسهم،ل هانت، العصيه؛ عمل قد رأوْ إذا الماس فلأف غ؛رءإ م م، نأتا 
اضقال، ك،ا النار، إل يدعوو الذين الأئمة من باممه- -والعياد وصار مثله، وفعلوا 

اللفثثسن 'وبوء قثار آل ثننحث آمنه فزحنلِيلم فرعول• آل عن يعال 
[.٤١]القصص;إْ بممئيتثث• 

ووزررررئ فعله سلمه؛ سه الاسلام ق ن '؛همن ■ ن'رُ ;' ت ش؛مح ع،ند' الئي وقال 
الشامة«رزا.يوم إل ب عمل ثن 

آحزأمنا ذكز لكنه واصح، لأيه ي،؛ا؛ الئي يدكرْ ولم المجاهرة، همن ئؤغ فهن-ا 
الثئخالعمل اف الأنيعمل أف الجاهرْ وهمن فمال؛ الثاس، بعض عل ينفى قد 
أحدا،عليه يطئ ولا عليه اممه فثارْ بيته ل وكدللث، عليه، اممه فيسره لليل اق 
بالناسواختلط الصباح ق قام إذا ولكنه له، خثرا لكان ربه؛ وب؛و( بيثه فيا تاب لو 

ijLi  هن.امعاق، ليس فهدا كزا، وعمللمؤ كذا، وعماث كذا، البارحه عملتخ
يفضحثمنه.فأصح ءاليه اممه سر قد باش~ "والعياذ 

مسان1له يكون أيصا الناص بعض يفعله الن.ى وهذا 

يعموفتحلوه بثيء، لا؛١—^ نليا غافلا الإنسان يكوف أف الأول،؛ الئبب 
العامة.يقول كا يلمتؤ طهاؤة عن تبا يتحدمثؤ ثم السيثه 

١رقم)كلمة، أو نمرة ولوبشق المحدقة عل الحث، باب الركام، كتاب مسلم; أحرجه .١(  ٠ س(، ١٧
البجلاف عبد لن جرير حدث 



الوسلي!سد *للأم ض اسسز( يياض قهمح  ٢٤٤

الخالقبعظمة وامتهتأرا ثبجحا با1عاصي يتحدث أف اكاز؛٠ت والسبب 
فهؤلاءعنيمه، نالوا كايإ  ١٣متبجحتن بالمعاصي يتحدثوف فم>بحول باغ~ "والعياذ 

.الأقسام شز باق— العياد و— 

ْعيه يتحدث اثه يعني أصحايه، لع هدا يفعل من الناس من ويوجد 
^٠١الأمر ؟رذا ثام لأ لكنه لأحد، يدكن أف ينبغي لا حفي بأمر يحيض أصحابه، 

ائجاس•؛>، لأثه اكائذ؛ من ليس 
علالله نجمد وأف عِيثل، الله بسز يتر أف ان للأنينبغي اثه والحاصل! 

وأناباممه إل تاب ؤإذا -با، قام الي العاصي من ربه و؛يرثا بينه ءي،ا يتوب وأف العافية، 
الموقى.وافه والأخرة، الدنيا ل اطه مره افه؛ إل 

الخد،ئنبملدظ زلأئ قين الأيت زنت ررإذا داَل: ه، الئ عن زغنه، ٢-  ٤٢
زنت،إن P علبجا، ثلأوئنv ١^، ثيخلمدئ الثاية زنت، إن نأ علبجاط زلائوت 

ياهبمليننم«عشرا*.
الموبخ.! ارالسري،٠١

الترح
قال،!ه الئى أل هكؤقهبمذ، هميرْ أيى عن نمله في،ا ئعال اطه رحمه المولن ذكر 

عالبجاا<.ولاثوبج الخد، محجلدها زناثا قق الأثة زنت «إذا 

الخدود،كتاب وْسلمت (، ٢١٥٢)رنم الزاق، العبد بح باب البيؤع، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
(i١٧٠٣٠،صرنم)الذمة أهل الهود رجم باب 



٢٤٥اد،ستيواميض|فاضيتجضورت 

تيقول رثت، فإذا وتشرى، تبيع الك، المملوكة هي والأتة؛ 
؛ذأحصن ؤؤ3آ ثعال! قال كإ الخ_ثة، حد نصم، الأنة وحد الخد،؛، ءرينجلدها 

اءتء'ا؛ا.لالنه ا!عذاما برك> الميمثت عق نا ذمغ< تخإ يفثحشت تجك 
نصفوالأمة تنه، وتمد_ح حلية مئة نحلي ورمؤ بكرا كانت إذا واوة 

للضاءتمحولان ذلك محقي ثغريثها؛ وأما حلدة، ين •ثمبمي ذلك، 
تنة.نصم، تغزبح محال! من منهم 

الثثد.حق حا ثعلن قد لأثه بج؛ ثم لا إما قال! من ومنهم 
الثالثةق بمي زثغ إف نم يثرب، ولا الخد محليجلدها الثانية؛ النْ رثت إف نم 

مها•حثت لا لأل يقيها؛ ولا بمي؛ نم، بن يخل ولو فلينها الرابعة؛ أو 
يأفلا ١^؛>، غث وأثا مملوكه، عل ا،قد بحز الثئو أو عل ذليل هدا ففي 

الخد.

إقامةبمأك لا الأن، حتى الإuم، !، juأو الإمام، الخد إقامة ؤإنا:>ل 
منيخبل دلو 'ُدلينها مإبّ• ول نائبه• أو للأمام موكول، هذ-ا لأف ابنه؛ عل الحد 

باض-؟-والماد الزنا ألمن، قد كانت، إذا الفائدة فإ باعها ؤإذا مائلت محال، إذا نم٠٠، 
وفهفياعها؛ إذا وأيثا حالها، ثتغيث فربإ الأحوال،؛ ما إذا لاثه  icJنقو

منيمنعها حتى عليها ثدييا المثري يكون ، وموفثزف، أمة بايا المثري ينثر 
ذللثج.

ِمم—ءوٍةمق 







الوا|،،؛زاسد •ز؛لأم اساسق هس مح  ٢٤٨

فانهالدنيا؛ ل عاليه وعوفث دنتا فنل إذا اف الإنأو عل ذليل هدا ففي 
لهاممه وتسأل الهدايه، له اممه تال بل والعاو؛ بالخزي عليه تدعو أن لنا ينبغي لا 

ا،لوفق.وافه الغمرة، 





سدالرسلض؛لأم  j/tاسستي ياض فؤح 

الحج
السالمير؛ااا.حواج يضاء ررباب ت ثعال الله رحمه المؤلف قال 

يضهلزما فهي المروريان؛ وأما أمور0، يه لتكمل الإنسان نحتاجه ما الخواجت 
إذاالإنسان عل نجب فاثه واجب؛ الصرورات وذغ صزره، به لنيي الإنسان إليه 
الئراي-،،أوإل الطعام إل صروؤة ق رآه فإذا صرورثه؛ يدمع أذ صروية ل أخاه رأى 

ويرمحا•صرورثه يزل أف عليه وجب الئردة؛ أوإل التدفئة إل أو 
إلأو نخص يد ل طعام إل اذ الإناصطز لو فولول: العلم أهل إف حتى 

طلبه،بعد ومنعه إليه يضقلز لم التراب أو الطعام سده الذي والشخص ثرابه، 
هلكة.من أحيه إنقاذ ل قرط لأيه يضمنه؛ فإثه ومات؛ 

علأحاك يعئ أذ الأفصل فال صروريا، وليس حاجثا الأمئ كان إذا أما 
مقرتهل الحاجه كانت فإف مضزته، ق الخاجه لمثآكن ما له ييئزها وأف حاجته، 

لالائدة:آ[.ؤايدونه وآلإز ثاوزأ يقول: اممه لأف تعنه؛ فلا 

بدفعيعينه أل منلث، وطلن، لحان، ئزب إل احتاج ثخصا أل فرض فلو 
محتاجا؛كان ولو تحينه أف للث، يل لا فائه ذللث،؛ أشنه ما أو له شرائه أو له القيمة 

دماؤمحأوولأ ثعال: اممه لمول تعنه؛ فلا الدحاف يشزب أن يريد صائما لورأيته حتى 
عليلث،لوغضب حتى هذا، عل تعنه لا فإJائ، أباك؛ لوكان حتى ؤأيدونه وآلاشمّ 

امتنعث،لإيلئ،إذا العضمتج، غيرموصع ق عضب لائه فاانغمس1،؛ به تايت، لم إذا 
هوهذا لأل له؛ عاما تكون ولا به، بارا تكون فاJاك يصزه؛ بإ لأبيك ثال أف من 

ءانصزقيئصمُ: ائ فال يزه، مما أباك ممنغ أن الإحسان سأ الإحسان؛ 
أمزأيث،مظلوما كاف إدا أمزه اممه رئول( يا رجل: قماJا مaللومااا، أو ظالها أحاك 



٢٥١آآ-وابسءمافجاداسما 

ءض للأس فإن الظل؛ من شه أر حجزْ ت قال أنمزه؟ كيفن ظال؛،ا لكف إدا 
ا-اثوائجيريد لمى المحواج يضاء باب ل الولب فمول محذا، لعل 

عونق كنث ما عونك ق اض فإف عاليها، أحاك تع؛ر( أن لكؤ ينبغى فاثه اجلباحه، 
أخيك.

فيهاأو إلا اعاذبما، إل حاجة فلا عليها الكلام نبق أحاديث اولف ذكز ثم 
الدنيال عله اممه منيرتم عل رروشثم هول: مها كلام؛ إل محاغ ا-بمتل مص 

والأحرق،الدنيا ق عليك افه يم الأمن عليه ويئريت، معيزا، رأث فإذا 
عندهليس لكي وداُس<، طعام من لأهله يشترى ما بيدْ ليس ثخصا ثرى أل يثل 

والأحرة.الدنيا ق عليك اض يثر عليه؛ يثرُثإ إذا فأنت، صرورْ، 

ديٍأف ءليلأ< نجب فإل ممرا؛ شخصا ثهللث، كنت، أيئاإذا ذلك ومن 
وقد[، ٢٨•]القرة: »يثنزه عنززشنزآإل >؛و ؤززماى ؤ ثعال: لموله وجوبا؛ عليه 
الدين،منه يهللن، أف عليه نجزم فإل مسمر، عريم له كان ض ةم4آذئت الئل،اء قال 

إنفلارْ.عليه نجن، بل الحاكم؛ إل أمره يرقع أوأف به، يطالبه أوأف 
اممه،عباد يرحمول ولا الله، نجافول لا ص بالله- -والعياد الناس مص ؤيوجد 

فبمبموفالمزولة، ابهة إل ؤيرئعومم عليهم، ؤنجقول المبريى، يطالوف من 
الواجن،ؤإذكان الئلم، بنم، هدا كل ديارهم، محمن أهلهم من محبمول ؤيودوف 

وأنعنه، الظلم يرغ أف عليه فواجب، الشخص،، إعسار عنده بتؤ إذا القاصي عل 
ثيء•لكم ليس لثرمائهت يقول، 

أنسحديث منر رفم)آهبما"(، لصاحبه، الرجل، يمتن باب الإماْ، كتاب الخاري- أحرجه 
زهتل.



الرسلتيسد ض؛لأم اسل|هتي يياض قيح  ٢٥٢

بألعليه تحتاو معبر عريم لهم كان إذا باممب~ "والعيال الئاس بعفر إل ثم 
ثمنهاعل بزيادة الفادنثه الئلعه منى اشر مثلان فيقول بربا، أحرى مرة يداينه 

وهكذاواوفني، محلان من ثدين اذهب ت يقول ثالث شخص مع يممق أو وأولي، 
يلعبالمسل يدي ُيرن كالغرة الظالمين هدين يدي المكثن هدا يصبح حتى 

~والعيادباف~.حا 

ذلكوأو آئأ، أنه له ;^٠١ أذ ثطك؛^١ شخئا رأئم إذا والحاصل: 
عترزينقلنهإقؤززمارىذو ؤ معال: اممه لقول عليهإنذلاره؛ نجب وايه عليه، حرام 

عليهاممه يضيق أف يوشك فإثه المسالم، أحيه عل صيى إذا واثه [، ٢٨آ\بقر0.'"مبمرره 
بالعقوبة،له يعجل أف ويوشلثج معا، والأخرة الدنيا ق أو الاحرة، ق أو لدنيا ال 

ازدادطالله كلمإ لائه معمل؛ وهو المعسر هدا ق يتمث أف العقوبة ومن 
إمحا-

يإطالولباممه— —والعيال الناس بعفر يوحد فإثه ذللئ،؛ من العكس وعل 
فيقول:الحي صاحّت، يأتيه فتجده وفائها، عل قدرتإم مع عليهم، التي بالحقوق 

فال:أثه ه الض عن ثبم، وقد وهكدا، عد، بعد قال: عد، ق أتاه ؤإذا عدا، 
علقادر وهو ممضى لحفلة أو ساعة أي قاف ظلتا؛ كان ؤإذا ظالم«را'، الثي رامطل 

والعافية.الئلأمة ولكم لنا افهَ نسال إما، إلا حا لاثزدائ فانه دينه؛ نقاء 

لم:وم٢(،  ٢٨٧)رقم الخوالة، ل يرجع وهل الجوالة باب الجوالات، محاب الخاوي: أحرجه ١( :
هريرة\لي حديث من (، ١٥٦٤)رقم الجوالة، وصحة الخي مهلل تحريم باب المساقاة، كتاب 

ن.قن.





نيحرياماسصاضةلأءسامصسس-ب-~م ٢٥٤

مظلمته،عن ؤيعفو يامحه أن ق آخر عند لثخعى سنع أن . ^ اك: و ومتا 
الصرر.عنه ئ ينل. حتى 

،بينهم ليمفى اأوقف_ا أهل ق يششر ثمح؛ الئي أل الآحرْ؛ ايام ل ذلك ؤمثال 
ذ2وت~.يقع ق سفاعة فهده لايطيقول، ما والعم الكري-، من يصسهم >_ 

.الحنة يلحلوا أف الخة أهل ق يئمع ه الئي أل نتمعة؛ جلب ف ؤبثالها 
الأناذأذبمي وهي الدنيا؛ ي الشفاعة الإلف: كلام j بالئفاعة والمراد 

عنه.المضرة أودفع له التفعة يجل-، له يتوئط عندآحز؛ لشخص 
أقام:والشفاعة 

عليهوجب لشخص يشفع أل وهي محور، لا ■^،a\ ثقاعه الأوو: القم 
رجلذللئ،: مثال، محور، لا محزمة الشفاعه هده فإف الإمام، إل يصل أف بعد الخد 

أرادالإمام؛ أوناف الإمام إل وصلث، فالثا الثرقة، ق قطعلإه ق محي عليه وج!، 
ءثياقلأْلأظمآلنى أنكزه حرام فهدا يدم، يقطع ألا افارق، لهدا يشمع أف إنسال 
محلإأ.إنكارا 

المخزومكالمرأة يد تحلمع أف وملم آله وعل عليه اممه صل الني أمر حينإ وذلك، 
أي:مححده، ثم الشء ئتعير كانت، العرص،— مائل أشراف، من محزوم بتي من "امرأة 

يدها؛بمطع افي. قامر شيئا، امتعارت أما ذللئ، يعد ثمئتكز به لثتتيع تتعره 
تلم ومه،رنم)أاماأ(، مج ح سماكته ؤذي>ثأ ضرالقرازذباب كتاب الخارى; أحرجه )١( 

هريرةأي، حديثه من (، ١٩٤)رقم فيها، منزلة الحنة أهل أدنى باب الإي،ان، كتاب 
هريرةأي، حديث رذم)هآا،،من فيها، منزلة الحنة أهل أدنى بابح الإي،اذ،، كتاب ت لم مأحرجه ( ر٢ 

قخجبمة.وحديقة 



٢٥٥

منكبير، عار هذا أ يدها؟ وتقءني محزوم بتي من امرأة قالوات قزيش، لذللث، ءاهثث.ت، 
حارثه.بن زيي. بن امامة لدك الناز أقزنم أو فزأزا اممه. رموو إل لما بمثغ 

إلأهدئه عبد حارثه بن ريي لأف اممه رسول مول ابن ريي بن وأسامة 
ابنهومحب ئ'ْؤئم، محبه وكان أعقه، ثم حدبحة ه افب رسول 
النئرفقال يدها، ئملإ ألا المرأة لهدم يشفع و. الئي إل أٌاٌه فذهب أمامه، 

قامثم علميه، إنكارا ذك قال اف؟ااا حدود من حد ل رراتشح 
،رقإذاكانوا أمم ملكم، كان ثن أهلك، إنا الناز، »أيا وقال: الناز فخف، 

—يعني:افه وائم الخد، علميه أقاموا الصعيف فيهم سرى ؤإذا ركوْ، الشريفح فيهم 
٠لقطيت ّردت؛ محثد بشن فاطبمه أة لو بالله~ أهمسم 

ارلوأنهقال: فإثه ذك وْع وتثتا، ثزها فاطمه يوف المخزومثة المرأه وهذه 
الخدودق والنساطة الشفاعة بارّج لتي يدها،،، لقشت، ّزمثؤ؛ محمد بتث، فاطمه 

الإمام._، إذا 

غادفقد افه؛ حدود من حد يؤذ ثفاعته حالت، ®من وقال 
ُ.أمره،،رق ، ٧٥١

٠٠٢والشمع،،'الشافع اممه فلمس الئلْلاو؛ الخدود بلنت، ارإذا وقال. 

كتابت لم وم(، ٣٤٧٥)رقم الغار، ■حدين، باب الأساء، أحاديث، كتاب الخارىت أحرجه  ٢١١
هقمحقبمي•ءانثة حدين، من (، ١  ٦٨٨)رقم وغير0، ، الثرينالمارق قطع باب الحدود، 

يعلمأن ضر من خصومة عل يعي فيمن باب الأفقية، كتاب داود! وأبو ٧(، • )آ/ أحمل. أحرجه ، ٢ ) 
؛٥^٥^١.عمر ابن حديث، مجن (، ٣٥ ٩٧)رقم أمرها، 

مرفوعا:وأخرجه مجوقوئا، غتقمحفيتئ الزبم عن (، ٢٩رنم ، ٨٣٥ا،لوطا)آ/ j( ماك أحرجه )٣( 
(.٢٠٥المنن)م ق والدارفطي (، ٢٢٨٤رقم)الأوصل ق اممراق 



ثمياضاساسق*زئلأمسدالرساتيفؤح  ٢٥٦

رحلفجاء المسجد، ق يوشيه قد وكان أمة بن صنواف رداء مرق ولثا 
قامرداء'، ّزى ّزق؟ ماذا -اظن الئارق د تقي أذ الض قام فزنه، 

هذارجم اثه بمي، ردائي، أريد لا أنا اللب، رمول، يا فقال،ت يده~ تقعي أف ه الثني 
راهلأالئى فقال صدقة، عليه وض له، رداش يده، ثقطعوا لا ت ومحال، الثارى، 

كانذبم،ولأنهمده«را'.
ا-اثدودبلثت، إذا لكن للث،، ذللئ، لكان به؛ ثأسى أف قبل عنه عفويث، لو يعش؛ 

الشفاعه.فيها ومحزم ثنفيدها، من بد محلا ؛ الثا1هلاو 
أخيه،عل معتد لإنسان يشي أف مثل محرم، ٌّوا؛ ق يثغ أل القاف• الشم 

الخهلوبة—والرأء قبل من محطوبه امرأة كقطب، أف يريد الرجل هذا أل مثلا أعرف 
ثشمعأن أحلم، فلأن، يا ت وقال ئختس إل ثان رجل فدهلم، خهلبتهاس لأحي يل لا 
يشج؛أن له محل لا فهنا محطوبة، آما يخم وهو يزوجنيها، ة الر هذْ والد ند عل 

محزم.ق ئماعة هد.ه لأف 
ؤوةماوموأثعال! اش قال وقد والعدوان، الإثم عل ثعاون المحزم ق والثماعة 

لالأئاوة:أ[.•وآلإدهموآذتد.ون4 ثاومأ ولا ءآكثوئ الز عز 

أشتريأن أريد أنا فلأن، يا فيهوز،1 لشخهس، رجل باق أف أيما• ذللث، ؤمن 
به،نمته تحا أكثز وكدا بكيا إلا عل وأبى وكدا، بكذا نمته وقد محلان من دحائا 

الشماعة؛محوز لا فهنا الزخيئس، الئعر حدا عل ليبيعه عنده ل ثشفع أف فارحوك 
والندوان.الإثم ءل إعانه هلْ لأة 
(،٤٣٩٤رنم)حرز، من رق من باب الخدود، كتاب داود: وأبو ٤(، • ١ )r/ أحد أحرجه )١( 

تماجه وابن (، ٤٨٨٣)رقم يكون، لا وما حررا يكون ما باب المارق، قف، كتاب ت والنائي 
يكؤهبمتن.أمتة بن صفوان حديث من ٢(،  ٥٩٥)رقم حرذ.إ من سرق من باب الخدود، كتاب 



٢٥٧•أ-و1بااثثءات 

انللأنؤيكون حا، بأس لا فهدم مباح، ثي؛ ل الشفائ الثالث،! القسم 
قليل،الثمن هذا له! ؤيقول ثيتا، منه مسوم لاحز، شخص ياق أف مثل أجر، فيها 

التين،صاحس، عند ل اشثع فلأن، يا ويقول! ثالث،، ثخحى إل الثائم مدهن، 
كانولهذا ذلك،؛ عل هومأجور بل جائز؛ فهذا له، ويشفع فيذهن؛ عؤ، يبيعه لعله 

ئوجروا،اءاشمعوا ؤيقول! أصحابه إل ياكمت، حاجة صاحب، أتاه إذا ه الئي 
أصحابهيأمر فهنا أحثا١١. أوررما ، شاء١١ ما سه لسان عل افه ؤيقفى 

الحاجة.لصاحنمِ، يشفعوا بان 

ثنارلتؤإذا ١^٠ ورأيت، ثخعس، عل لحى للثؤ وجذ1، لو أيصا! ذلك، ومثل 
مثلاتقول، أل حرغ لا فهنا حرمثكؤ، وانتهلث، التقبل ق بلث، استحم، ربإ هكذا عنه 

أمامه،ثمثن ولا القوي، بمفلهر أنت يفلهر حتى عندي؛ له اشفحوا الناس! لتعفى 
القصود.وتحصل 

تعال!قال كا اشر إل الإحسان بن محثم م غم 3، الشفاعة أف فالحاصل! 
اء:ءخ[.لاكه نننا نجين، لثُ كل حتتنه <ثنفنعه بمخ ن ثؤ 

كتابلم: وم(، ١  ٤٣٢يتم)الصدقة...، عل باب الزكاة، كتاب البخاري: خرجه أا 
موسىأبير ث حل، من (، ٢٦٢٧)رقم بحرام، ليس ما الثماعة استحباب باب والصلة، الر 

الأئعرى؛محهبمه.



سدض؟لأم اسل،ض رياس همح  ٢٥٨

بياثاََِِكن^
1مسج لا 

^دح 

معروفآد بميم أم مذ إلا قجوُنهم من ًًكثر ؤ ^لأحير ثعال؛ اف ماو 
لالاء;ياآا[،حره ؤو\شثيأ وماو اء:أ>ا[، لاكألناّزه نمى إمبمثج آؤ 

^٩لعال• وهال ]الأمال؛ا[، ه ينآ؛=ظم دان ومإ%ئو\' أئه ؤذ\قخ\' ثعال؛ وقال 
[.١٠]الخجرات:قمأزه ئلنيمأ؛ي، آأثفي-وفإخمج 

الثثخ
الناس®.بهز الإصلاح "باب دعالت اممه رحمه الولص قال 

زجلذ؛أل وثغفماء، معادا0 نحضن J؛J( يكرف هوأف الناس! بين الإصلاح 
الرجلانكان وكثا والتجاء، الغداؤة من ينهإ ما ؤيزثل بينها، فملح موهي 
الأبب؛ذ الصلح أف بمي أؤكد، بيثها الصلح فإف بعض؛ من بعضها صله أقربر 

منأفصل وأحيه الأخ والصلح وصاحبه، اوجل بق الصلح من أفصل وابنه 
بينالصلح كان منألأ المطيعة كانت كثا وهكذا أخيه، وابن العم ؛؛ن الصلح 

وأزكي.وأفصل أئل القاٍلغين وبئ الباض 
ء،قل•الأنه هال الصالحة، الأعال أقفل من الناس بئ الصلح أف واعلم 

بميإصثج أو معروف أو بميم أم مذ إلا ئجويهم من ءقثم ف، حيد ^لأ 
بصدقة-م من نجوى إلا أي: النابج،ه، 

محنلا الناس بئ اناجاة فأكو وصاحبه، اولجل بئ اقئ الكلام والنجوى: 
معروف.أو يصدقة أمز من إلا فيها، 





ءتإإسهوثؤالوا،مق سد •زئلأم اسرأض  jaUهمح) 

لكملايحمك يأخذ أف أردث إذا لاك يعير؛ الصلح فإف لكملا؛ بحقه يأخذ 
إصلاحا.يآكذ لم لكملا؛ يحمه يأخد أف صاحثاك أوأراد 

الخثرمحصل فائه مسه؛ ئح وعلب يريد عثا منكإ واحد كل ئتارل إذا لكن 
يعده ألشح الآظس أؤوأح0يمت ثعال! قوله بن الفائدة هو وهدا الصالح، ومحمل 

عأصيحؤاأئتنرأ ألمؤمن من لأن ؤ ثعال؛ وقال حزه، ؤوألصLلخ قوله• 
•المؤمنان من القاتلين يئ عِة؛جليالإصلاح اممه فأمن لالخجرات:ه[، بتئئثاه 

ضضنيارأيث إذا اللم، أحي يا فعليك خر، كله الإصلاح أو والحاصل! 
ذلكي وابغ الكمر، الحر لتنال ييمهإ؛ ملح أذ متعاديخن، متباغصذن متنازعين 

ثعال؛افه قال ك،ا الكشر، الحث ك تحصل حتى افه، عباد ؤإصلاخ اممه وجه 
[.١١]الساء:؛ ه عظحا آ•ما ؤبجه موف أقه همِ،صات أتتغاء دلك يسل 

المملحين.الصالحين من ؤإياكم تحعلني أو افه أل أّ
ءء-وءمحٍةمت 

ينئلأمى ^ ١٠ه: اممه رسول قاو قاو: ؛محتؤمحفيتغ، ميرْ \ئإ وعن - ٢ ٤ ٨ 
ومذنصت.قه، الاثنين بين تعي.ل الشص: فيه تطلإ ثزم ثل صت.قه، عليه اانامن 
الثبهوالكلمه صت.قه، مثاعة عتنها له يزسر أو عتئها، قحمله دابته ز ١^^٠ 
صت.قه"الطريق عن الأذى ومميط صدقه، الصلاة إل تمشيها حطوة ؤب،كل صت.قه، 

ةمقعلٍه.

والعل.ل.ضئ؛ينه،ا ءرثعدل ومعنى 

تلم وم٢(،  ٩٨٩)رقم ونحوه، يالرلكب أخذ من باب بر، والالحهاد كتاب أخرجه ( ١ إ 
(.١ • ٠ )٩ رقم من، نؤع كل عل يقع الميتة اسم أن بيان باب الزكاة، كتاب 



٢٦١ا'ا-إابالإملأحبتياكاس 

الثثى

بئالإصلاح مميلة عل الداثة الكريمة الايات من المولف ذكزْ U لظ ّسق 
اثسمى ئلأمى "كل ٠٠قال؛ الني هقؤمحبمئأن ئريرْ ابج حدث ذكر ثم الثاس، 

يعنيوالفاصل، العفلام هي والثلاش! الشساا، فيه لطي ثوم كل صدئة، عليه 
صدقه.مفاصللئ، من مفصل كل فعل اشس؛ ثطلع يوم كل 

مئةثلاث إنسان كل ل الثلأنى وثرئ والحديث: الفقه أهل من الئلماة قال 
فيهثهللع يوم كل يتصدى أل الناس من واحد كل فعل مفصلا، أو عضوا وسول 
ية.ئبحما كل بل بالمال؛ نحتصر لا الصدقه ولكي صدقه، وصتين مئة بثلأُثج التمس 

رصوانطال_، ل صاحسه صدق عل يدل فعله لأل العام؛ بالعتي صدقة فهو الله إل 
مقْل.اف 

رحلانيعني: (١، صدقة الأسن بهن ثنيل ١٠فقال: الصدقه هلْ ه بهز ثم 
عدل،فهو الشرغ واقي ما وكل بالعدل، بيئهإ محكم بينهإ؛ فتعدل إليلث، يتخاصإن 

•وجور ظلم فهو اليغ حالم، ما وكل 
لشريعةمحايفة وهي الثاس بعض ما محكم المح، هذه فنقول: هذا وعل 

حكممثل أما معتقدا ما حآكم ومن وباًلل، وظلم حور هي بل عدلا؛ لست، اممه 
لحنؤوس ثعال: اممه قول كدن، لائه افه؛ دين عن مرثي كافر فإثه منه؛ أحنن أو اممه 
لكسحكنا، اممه من أحتن أحد لا يعنى ا، ٥ • ؛: ]lilxه يوقنوف يذوم آثي مى 

يزينقد بل يدرى لا فائه بصرثه، اممه أعمى الل«ى أما يوقن، من إلا هن"ا يفهم لا 
بااله~."والعياذ حنا فزاه عمله سوء له 



>،ؤهم'.قذ1كؤسدائوسيى علام ض اسسق ثمياض قيح  ٢٦٢

-نواةالأنمن بئ الخاكب لأو بألثلح؛ تها النول اشن: ئ الندو يمن 
الصوايت،وجه له _،؛، لا قد متموين،— غين أو الأمر، وئ قبل من منصوبا أكان 

بقدرينهإ فملح الإصلاح، إلا له نبيل فلا له؛ يمتأ لم فإذا الطريئن، أحد مع 
يستطع.ما 

يعاملأف أراذ إذا الإنسادا أف ت يعني المثاحة، مع صلح لا ١^ لنا صبى ومحي 
وبينتألآظس-ضر ^والصلح قالثحال! ١^!^،كإ لايمكن فإثه أخاهبالئاحة، 

الئح،عن فيه يبعد أن للامان ينبغي الصالح أن إل يثير [، ١  TA;،L;Jl]ه آلثح 
حمهبكامل الأحئ طالنؤ حقه، بكامل إذ لأثه حقه؛ بكامل ؛، LJLi^وألا 
ث.عنثعض مهم واحد أذبمازلكل بد لا بل صلح، بتهإ محصل ولم 

حجث،ْن إئا الإنسان؛ عل اشتث بل بالحق، الناس بئ الخكأ فن لم فإذا 
بالصلح.بيثهإ الثعي إلا هناك فليس التخاب؛ن، حال حيث، أومن الدليل، 

فتحملهدابته ل الرجل وتع؛ز، صدمحة، الامحن رريندل هأكثغؤئمأ قال 
صاوده«.علثهامتاعه له أورقع عليها، 

كانإذا عليها فتحمله دابته ق الرجل تع—؛ن أل الصدقات،؛ من أيما هذا 
علحمل عل اعيه نمتاعه، عليها له محمل أو ينم>ه، يركبها ألا يتهلح لا 

المشاةيؤذي ما رأيث، إذا تجئ صدقه، الطريق عن الأذى ومميط صدقة، فهدا الدابة 
ثياباأم بئخ، قثز أم رحاحا، أم حءما، كان نواة صدفه، فهدم أزلته أي! فانفلته 
ذللئج.أشبه ما أو علبمض، يعضها يلتوى 

كانؤإذا متصدمحا، تكوذ بدللتج فانلث، الطريق، عن أزو يؤذى ما كل أف المهم: 
تيه.الطريق ل الأذى إلقاء فإف صدقه؛ الطريق عن الأذى إماطه 





سدالرسلضض؟لأم يياضاساسى قيح  ٢٦٤

صنهه«,الصلاة إل كهطوها حطوة ثل راوز قاوت ثم 
ء

ففيهاالصلاة إل نحهلوها واحدة حطوة ت يعني ~رالمتح— حطوة حطوة! كل 
فهيحطوة كل ذلك ومع كثثرة، تجدها السجد إل بتك من الخهلى عد صدقة. 
المجدإل بيتك من نحرحك لا الوضوء، مبئا بيتك من حن-؛ت إذا للث،، صدقه 

درجه،-٦١ لك اممه يرس؛ تحطوها حطوة وكل صدقة، حطوة كل قاف الصلاة، إلا 
■ضؤأ.قفل وهذا حهليئه،  ١٦-عنلمثج وتحط 

وأبشزالصلاة، إلا نحرحلأ، لا المجد، إل واحرج بيتك، ل الوضوء أمخ 
حطيئة.حط واكالثةت درجة، رفع واكانيةت صدقة، الأول؛ قوائدت بثلأُث، 

الزهق.وافه عيجثل، اطه نعم من هذا كؤ 

تممتههانتذ! تخؤئنبمهأ، معيط أبير بن عقيه بتت كلثوم أم وعى ~ ٢ ٤ ٩ 
أويقولحيرا، منمي الناس ب؛ل يضئ الذي الهكد.اص، ،؛لتس يقول؛ ه، اطه رمول، 

علميه.خةا«مةقق 

الناسيقوله يمآ ء مي ق يزحص أنمئه ولم هالته؛ زيادة، مسالم رواية ول 
وحديث،امزأننه، الرحل وحديثج الناس، بئ والإصلاح الحزب، __؛ ثلايئه، إلاق 

(،٢٦٩٢)رقم انس، من يصلح الذي الكاذب ليس باب الصلح، كتاب البخاري! حرجه أ ٠
(,٢٦٠٥)رنم منه، المباح وبيان الكذب تحريم باب والصلة، الثر كتاب وملم! 



٢٦٥اأ-بابالإملأحبتيامم1«س 

التج
معيطأبير بن عقبه بنت كلثوم أم حديث المؤلف ذكره الذي المثديث هذا 
ح؛را،متمي الثاس ث؛و( يصى الذي الكداب ارقس  ijLiالني. أف غهبمه، 

شيفلائا إف للتخص! وقال الناس J؟؛، قصدالإصلاح إذا فالإنسان حيوا®، أويقول 
به.لأناس ذللث، فإف الكلعاُت،، من ذلك، أشبة وما لك،، ويدعو ويمدحلث، عليك 

صرثئا،كدتا ا0 الإذيكذب أف المراد هل المسالة، هذه ق العلمإء احلم، وقد 
صحح،وجه له لكنه الواير، غير للمخاق، يفلهر أف، بتعنى يوري، اي، المراد أوأف 

المسلمار(،من وأمثالك، جنسكؤ عل أي! عليكه، يثني فلأن مثلا؛ بقوله بمي، كأف 
للت،؛يدعو إثه بقوله• يربد أو نحصيتس. غير من اللمس عل يثني ان إنكل فإف 

•ه الئي قال كمما صلاة، كل 3، صالح عبي• لكل يل"عو والإنسان اممه، عباد من ايه 
»فقدالصالحين- اممه عباد وعل علمينا الئلأم يلتم: ~لجي ذلك،* ملثم إذا ررإثكم 
دالأرصر،اررا*•الئكاء j صالح همد كل، عل طئم 

قدالكللم كان ؤإذ الواقع، خلاف، لأما كد>با؛ ئعد اقوريه إف ت بعضهم وقال 
إبراهيمرُإف ءلكآ؛ثثيوغت الثي بقول ذلك عل، واستدلوا صحيحا، معنى حا ثوتم، 

وهو٠، اممه® ذاتر ؤ، ئ"باُي' يلاث، كذ>به بائه الئفاعة عن يعتذر ءثهآلصلأْؤقلأإ 
وري.ولكنه عكجآلصلأ0ؤكلأإ، يكذب لم 

غيرهعل الصالة ق سلم أو قوما، ممى هن باب الصلاة، ق العمل كتاب البخاري! أحرجه ( ١ ) 
حدثمن (، ٤ • ٢ ) رنم الصلاة، ق الشهد باب الصلاة، محاب لم! وم(، ١ ٢ • ٢ ) رنم مواجية، 

خهبمن.عود مبن الله عبد 
رنم4إ هملا أثنا.ر؛من بوآثتذ تعال! اممه قول، باب الأنبياء، أحاديث، كتاب الخارك،! أحرجه )٢( 

(،٢٣٧رقم)١ ه، الخليل إبراهيم فقائل من باب الفضائل، كتاب لم: وم(، ٣٣٥٨، ٣٣٥٧)
هريرة)يهليفإن.أف حديث من 
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لكنؤإذا الكذيت،، من ز يتم أف له يبغي المصلح فالإنسان حال؛ كل وعل 
ثفيإ عله إم فلا ئزئ:ا لكن ^١ والإنسائ ئؤئ:ا، بذلك ممون ظ4أئل؛ د ولا 

المصلحة.عند حائزة والتونية اف، وب؛ن 

الحرين،•ق وهوال،كذُب، الناص، بين الإصلاح عن نيادة ففيه الثال اللمففل أما 

ورائيإف للعدو؛ يقول أف مثل مري<-أ من ثؤغ هوأيما الحرين، ق والكذن، 
الأعداء.نيا يرم، التي الأشياء من وماأشتةذلك عفليمه، حنوذا 

ةسئين:إل الحرين، ق التوؤيه وثشيم 

ققكئمحه عمرو بن المعقاغ فعل ما مثل الفعل. ق وقم اللفظ، ق قم 
ثمالصباح، ق بالحيش يأق فصار العدو يرمن، أل أراد فإثه العزوارت،؛ إرا.ى 

الحاربير1(ليساعد جاء جديل• مدد ولكيه آحر يوم صباح ق به ياق ثم الكاف، يغادر 
المجاهدين،الحاربين لتساعد جاء جديد مدد هذا أف العدو الجاهدين، 

للمصلحة.حائز وهذا ، وعناقه تيهء_، جديد مدد هدا أل العا.و ف؛توهلم 
وهدازوجها، الرأة ومحديث، زوجته الزجل تجدُث، أذ فهي الئالثه؛ المسأله أما 

لأرعب ؤإل إو، الثامن أحب من إيلئ، لها؛ يقول أل مثل التوؤية، باب من أيصا 
•بينهعأ والمحك الألفه توجب، التي ال،كلإدت، من ذلك، أنثه وما مث1كا، 

الأمر؛هدا من اف الإنيكثز أذ الزوجين بين فيإ ينبغي لا هدا مع ولكن 
ويكرههالحال ثنعكس ربإ فاثه به، حدثها ما تجالم، مي؛ عل عثرثر إذا الرأة لأن 

الزجل.مع المرأْ وكدللثط يتويع، لكن مما أكثز 

ْ(.٤٣/٣-ارخاyمى))١(انظر:



Tاس ١lالإ٠لأحبتياممU٢٦٧-با

صوتءتئذث4يؤتثؤ اف رمول سخ ت هانئ )يقؤههنهه عايشه وص — ٢٥٠
قيء،ق وتنرممه الاحز ينتوضع أحدمحا ؤإدا أصواميا، عاليه بالباُب حصوم 

التأل؛ ®Ijjهمال! افه رسول عاليهإ هحؤج أمحعل، لا واف وهويقول• 
متثى٠. ر أحب ذلك أي هانت اف، رسول يا آنا ممالت المروف؟اا، منل لا اف عق 

عله.

•١^^ تأله رروتنرئهاات دينه• يعص عنه مخ أذ ينأله ارتنتوصعه،ا! معنى 
الخالفث.ر>واقأل«:

الثثخ
الصلحيان ق ا،لولف ذكزْ ختهبمها عانته حدث الخديث، هذا 

فلهسهإ، وأصلح ئيء ق يتنازعان ثخص رأى فإذا متنازعين، اثنين يب؛ 
قولعل فيه الكلام محبي كإ ممرا، محرا معل وقد صئمحقؤثؤ، اش برسول، أسوة 

إئبمقجأؤ منثوف أتن مذ إب دأجوذ4؛؛ من ءق؛ار 4< ُاؤلأخين افثعال؛ 
عغكاهل؛را ؤيد ئويؤ اف ءم،صاما اتغاء دأإك> بممل دس ألثابج، بجي 

[.١١]اس:؛ 

ليظرإلماه حرج أصواما، علن وقد ربجن، يز؛ع سخ و ه فافئ 
اثّين،؛ hiالّزيع 3، بدحل أف الإنسان عل حرج لا انه عل دليل وفيه عندهما، ماذا 
ظانوكان ذلك، أعننا قد الزبجم هدين لأن تهإ؛ بزا ذللث، بجن لم إذا 

كتابومسّلمت (، ٠٢٧ )٥ رقم بالص1ح، الإمام يشير هل باب الصلح، كتاب الب٠حاريت أحرجه 
(١٠ ه  ٥٧)رقم الدين، من الوضع استحباب باب المساقاة، 
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تحورفلا والإخفاء؛ الئئ وجه عل اثثما ؛؛j، الأمر كان لو أما مرتؤع، بصوت 
يدلللثيء إحماءهما قاف لهإ، إحراجا ذلك ق لأف بنثهإ؛ يتدحل أذ للامان 

الدحولق ثمسك أقحمت فإذا الناس، من أحد عاليه يطئ أن محثان لا أمإ عل 
يصهللمحان.فلا بالإثم العرة ورثإثاحدهما عليهإ، وصثمث، أحرجثهإ بيثهإ؛ 

بئالإصلاح عل تحرص وأذ حم، أدام يكول أل ان للأنينبغي اثه والمهم 
الموثق.وافه كثيرا، خثرا ينال حتى والقغاش العداوة وإزالة الناس 

--

اطهرسول، أو ;تيئيعنئ1 الساعدي نعي. بن نهل العناس أف وعى " ٢٥١
بملح. اش رسول، همحرج ثر، بجنهم كاف عوف، بن عمرو بمي أف لثه به 

بكرأي إل بلال ئجاء الصلاه، وحامت، ه اطه رسول، قحسز معه، أناس ق بجنهم 
للن،مهل الصلاة وحاميه حبس مد ه افي رسول، إف بكر، أبا يا همال،ت ■هغتزظأ، 

وكممحكم آبوبكر ومد.م الصلأ0، يلأل محأقام شئثؤ. إل يمم، مال،ت الئاس؟ ثوم أذ 
الناسثآحد الصم،، ق ثام حص الصفوف، ق يمثى . اممه رسول وجاء الناس، 

التصفيقز الناس أكثر ملها الصلاة، ؤ ينصت، لأ خ؛ءؤفيءنن آبوبكر وكاو لتصفيق، از 
يدهخؤيفيتمثم بكر آبو مرغ هؤ افث رسول إليه ماسار ئ^، اطه رسول فإدا الثث،، 
مصلاطب.، رسول، صدم الصفح، ق محام حس وراءه المهمزى، ورج اطه، مححمد 

حجز٣ U ١^، ررمحا ظاَل: الثاس، عل أمز مزع ^١ لأاس، 
محليقل؛صلأيه ق ثيء نابه مى اء• للئالصفيق إما ا التصفيق؟ ق أحدتم الصلاة 
بكرتابا يا الصتؤ. إلا اطه، سحاق شول1 ح؛ن أحد لأبمتعه ئإثه افه، سحانى 
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^^امأننَََِله^^^
د:ءتحٍقسءبم ح أ 

Jii  وألمتيررداّلأإلمدوة ليهم يذعوكت آئ؛ن ح ثثك ؤوأ><له مال! الله
l[.[TA:_i^؛ه همم ■تغاك ثد ^٠ وحهت> 

المحح
هتهم«.والخاملن وممرائهم ائلمى صعقاء همل ررباب تعال: الله رخمه قال 

صميماأو تدنه، ق صعيما يكوذ أف عليه اممه هدز من ليه تالباب: بمدا الراد 
صمما؛الناس يعده مما ذلك أوغر جاهه، ق أوصعيما ماله، ق أوصميما قله، عق 

عَفجل،اف عند قوي لكنه وجه من صميما او الإننجعل قد نبمائةوثاق اممه فإف 
المهم•هو وهذا العاليه، المنازل وينزله ويكرمه، افه نجثه 

به.افه يكرملث، ثزن، ذا عنده، وجيها ءئإ؛هل، اممه عند هويا تكوJا أن المهم 
يذ-ءو>كأدين ح مستك ؤرآءن-يرم قوله: ق سه محاطثا مال النه يول، ذكز ثم 

الثومهؤلاء مع احبنها أي: مثلئج، اصز [. TA:،^l]ؤ\لنتيه إلغ_اووو ربهم 
هنا:بالدعاع والمراد النهار، آحز والنثى: النهار، أول، بالمياه: افه يدعوو الذين 
العبادة.ودعاء المالة دعاء 

يدعوفرءمن المدمحي: لثديث ا-ق مال كموله دعاء؛ متر اثالة دعاء فإو 
.٠١١١له،ذآثحس1، 

وملم•رءم)هةاا(، آحرالليل، من والصلاة الدعاء ياب التهجد، كتاب الخاريت أحرجه 
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تأي آئى ؤننء تثم أرمحا هء مسا ما ؤعت*ئثثيى ; Jlsوهنا 
والمساكن،والأس، ا،زاكس،، ؤمن اشتم، من به متعوا وما الدنيا أهل إل ثنظر لا 

ذللثح.وغير 

وهيوالروال، والنس الدبول مآلها آحر والرهرة الدنيا، رهرة هذا فكل 
رومهال حسنه زهر0 وص رهمْ، قال؛ ولهذا وزوالا؛ يبولا الئجرة أوارق أملخ 

رهرةالدنيا، وهكذا الدبول، مريعة لكنها ريح~ ذاُتح كانت، ~إن ورتبها وجالها 
الأخر؛.ق ويميتا حظا لنا نجعل أف اممه أل، يمريعا، ثذبل 

ثعال:قال كإ رالطاعة، اممه رزئ( أي: -كرؤأبفي،ه، زي، ريوق، نه ،ؤلثتنئم يقول؛ 
[.١٣٢كمةؤ٠وك]،يملد:

عيم،العيس إو اراللهم قال؛ الدنيا من يعجثه شيئا رأى إذا 1. الئل وكان 
عنفيلهو تعجبه ربإ الدنيا إل نفلن إذا ان فالأنعفليمتان، كلمتان ٠، الآحرةإااُ 

اشيمهذا وبين بينه ويقارل ذللث،، عند الأخرة ثعيم يذكر أف فتثتغي اممه، طاعن 
تجيع،لا الذي الأخروي اشيم هذا ق ويرعبها منه يوطن ثم الرائل، الدنيوي 
الأجرة"•عيس العيثن إف رراللهم ويقول• 

فثحفوفكان ومهإ زائل، كان- -مهإ الدنيا فعيش ه الزمول وصدى 
؛الحكيم ثعره ق الشاعر يقول وك،إ يالقمن؛، ومحفوف ؛الآفارت،، ومحفوف، بالحزن، 

كتابوسمJمت (، ٢٨٣٤)رنم القتال، عل التحريض باب والمر، الخهاد كتاب الخارىت أحرجه ( ١ ) 
غتءمحؤفت4.أنس حدث من (، ١٨٠٥)رقم الأحزاب، غزوة باب والمر، الخهاد 

والموطي(، ٢٧٤الألمة)؛/ ثرح ل عقل وابن (، ٢٣٩المالك)١; زاوصح هشام ابن ذمْ )٢١( 
منسوب.غثر (، ٤  ٢٨/ ١ ) الهواْع ع مهل 



٢٧٢سأاسزازاماءوام1ص 

هرموالالوت ار بادكه لداتمنثصه دامت ا مللعيش طيب لا 
أمزين'.أحد مآثه والعيش 

الصعقمع البدبا والصحف الطفولة، من إل الإنسان يعود حتى الهرم إما 
منه.فيملول أهله عل حتى عاله ويكوذ العمل، 

وU يزم أنه ولولا العاقل؟! للإنسان النش فكيف:طين الوت، ؤإئا 
عبئا.حيائه لكاث الأخر؛، يوايت، من يرجوه وما الأخر؛؛ 

يدعوذالذين هؤلاء مع ثمنه يصثت أف ه ثبثه اممه أمز فقد حال! كل عل 
كانوإذ خاصة، بالصعقاء أمز فيها ليس والأية وجهه، يريدوذ والعثى بالعدا؛ افه 

أكانواننواء ويعبدوثه، اممه يدعوذ الدين بالعموم. العبرة لكن هكذا، الئزول نثب 
دائ،.معهم كن أغنياء، أم فقراء أقوياء، أم صعقاء 

الئح_فاءمن الدين عن أبني يكونوذ والأشراف \iy أو الغالّح لكن 
صالح!محوم من اللأ قال اللأ، هم الرمل يكدبوذ فاكين ولهذا والمتضعفن؛ 

منئمءاس لمس آس_تئعانوأ  cyjjjمزمهء متؤ آتقمحقمدأ آلملأ قاد ؛ؤ 
وإياكمتحعلنا أذ اممه فنسأل ]الأءراف:ه'ا[، رندء؟١٠ تن ثنيمحلأ صنلحا آزكئ آثلموث 

كرم.جزاد إثه وأنصاره اثق ا-ودعا؛ الحق أهل مع 



سيدادرسلء،عق؛لأم انماسق ري1ض فلح  ٢٧٤

تيقول ه، افي رسول سبعت هال؛ ني$سغنئ,( وهب بن حارثة عى " ٢٥٢
يأنمشالهِتية،1لأبيتم

شوظتيظم((رنعش
ءويالقي الواو ويشديي الخم بقع راوالخ-واظاات الخبز. الثليظ ررالعتلاات 

الممرونل: مشته، ق اثئتال الصخم ونو: اثؤغ، الخئؤغ وهو الجمة؛ 
اصن.

المحح
بابق بخهبمن وهب بن حارثه عن نمله فيإ ثعال الله رخمه الولف ذكر 

صعقثل ١-^؟ بأهل أحثرثم ررألأ قالت ه الثني أل لأيهم، وأب ال-لمتن صعقاء 
الإنسافأف الخق؛ أهل علامات من هذه بمي محبرٌْ، اللب عل لوألسم متمثف، 

قالمنارل علو إل يعي او جاهه، او بمتصثه تهتم لا ايء متفعفا، صعقا يكون 
يرىلأته الظهور؛ عدم ؤإل الخمول إل بميل مضعف، مسه ز صعيف ولكنه الدنيا، 

فيهم،عظمة أوذا قومه ق ثريما يكول أن لا ■هغتبمل، اممه عند جاْ له يكوف أن المهم أل 
عالية.كرة منزلة ذا افه عند يكوف أف كلمه الأهم أف يرى ولكن 

الدنيامن جاءهم إذ الدنيا؛ من يقوتيم بإ تإتمون لا الأحرة أهل تجد وليلك 
يشألم وما كان، انثه شاء ما أف يروذ لأمم يه؛ تهتموا لم تيء فاتهم ؤإن قبلموْ، ثيء 

ويما رفع يمكن لا وايه المحال، من الحال ثغيثر وأف افه، بيد الأمور وأف بجن، لم 
تبما.افهُ;مال طها التي الئرعثة بالأساب إلا فدن ما ذفغ ولا 
تلم وم(، ٤٩١رنم)٨ j^^، دإلك ُؤعثلبمد باب القرآن، شر كتاب البخاري؛ أخرجه )١( 

(,٢٨٥٣)رئم ابارون، يدحلها النار باب نممها، وصفة الحنة كتاب 



٢٧٥

أص0،له الله ليثز قيء عل حلم، لو ادرثْاا، اف عل أمم راق ت وعوله 
تقهثيء عل الإنسان نحلم، أن يمع؛ ما كثثرا وهذا عليه، حلم، ما له نحص حتى 

محرمته،- ونحجزا ثعاتأ اض عل الخالمؤ وأما منه، اض فيثث لثوايه ورجاء ■ءغ؛جل، يافه 
بافب—والعياذ نحيل هذا فال 

مثلان:وهاهنا 

ئنثهكتزمتج الأنصار— من —وهي الضر سث، الربيع أف الأوو،ت اكل 
سهئكنز أئن، ه الّمم، ذأّْر ه، اللب رسول إل الأمر فرقعوا الأنصار، من جارية 

ؤوألنسمحوله: إل ه اشى آشع أف متا عي وهتا ؤ ثعال: اممب لمول الربح، 
سهتكنز لا افه رسول يا وافب الضر: بى أس أحوها فقال ٤[، لالأممة:ه ه ألنن 

النبح.سه يكنز لا وافه فقال: القصاص((، اطه كتان، أس، رريا فقال: الربع، 
يتهلحما بمدر نحاول ولكنه ورسوله، اممه لحكم ردا ذللخ، ليس حذا أنم 

منوايق كاثه محائا، يعفوا أو الديه، ؤياخذوا يعفوا حتى أهلها ْع يتكلم أن 
عنالخارية أهل فعما سح١دةؤئاق؛ اطه فيثر ورموله، اممه لحكم ردا لا موامحقتهم، 
ا.لأبر٥اار اطه عل لوأقنم من عباداطه من اءإل الئي فمال القصاص، 
عإؤ؛ةل،بافه رجائه هوقوة نغهنبمثه الضر بن لأنس الحامل أف سلئ، لا وهنا 

النبح.أخته يمغكرسة ما الأسباُسؤ من سير اممه وأف 
نحثبافه فإل وثرءعا، وثعارصا ثاليا اطه عل أقتم الن>ي اكاق: التل أما 

عاص،زجل عل يمر عابدا، عغئجل طب تحليعا كان الل-ى الرجل ذلك ؤمثال آماله، 

امة،القكتاب وملم؛ (، ٢٧'رقم)٣ الدين، ق الصلح باب الصلح، كتاب الخاريت أخرجه )١( 
أنسحديث من ١(،  ٦٧٥رقم)الأمحنان، ق القصاص إساين، باب 



اارسام JUmئلأم ض اسايض يياض فلح  ٢٧٦

ذلكعل حماله لملأن، افه يغفئ لا وافه فهال: ايُصية، عل وجده عليه م كثإ 
عباده.من عمقجل افب رحمة واستعاد ورحمته، افب بمقل والتحجر بئسه، الإعجاب 

لفلان؟!أغفز ألا عو- تحلف -أي عق الديثتال ذا »_ اط4ُتعال: ممال 
وهذا.ه،زا يمن المرى فاننلر ، وأحبهلتؤ له، غمرت قد 

مناطه عباد من ارإو للتعيض، هنا ( )٠٢٧اذه<ا عباد من اءإو ه! الرسول ممول 
عههل.اطه عند يإ ورجاء به، ئئه افه عل أمم فيمن؛ وذللئ، لأبرٌْ افي عل أمم لو 

النار.أهل 

أشدأو كالحجارة ؛ بافه— —والعيال حجر قلثه جاف، عليظ أيه يعني ارعتلءات 
تيعني التؤع، الحمؤغ إيه قيل متعددة، ماسر فيه الحواظ! مت5ما، راجواظ موه. 
فيه.نجبا ما ؤيمع المال، تحتع الذي 

جزؤغائه يحني فجواظ يمثر، لا الذي الرجل هو الحوافل أف والظاهر 
•ثيء بمثه أف من أعل قمة 3، أل ويرى ثي؛، عل يصبر لا 

شجاعاوكان عزوة، ق الزمول ْع كان الذي الرجل قصة ذللئ، ويمن 
الثار،؛،أهل هذامن إل  ١١ه! الّ؛ي، فقال علثها، للعدوإلاممى ولاقائم شاده لاينع 
اأثاة؟اوهو-بذه الثار أهل من هذا يكوف كيف، وقالوا: الشحابة، عل ذللئ، ط؛ 

فلزمهحاله، بمكون ماذا أنقلن حتى لألازمه يعني: لألزمثه، وافه رجل: قال ثم 

(،٢٦٢١رنم)تعال، اه رحة من الإنسان تقنط عن الهي باب والصالة، الر كتاب مسالم؛ أحرحه )١( 
البجلالنم عبد بن حديث من 





ءتإإق،يوثؤالراا،اءا سد ض؛لأم اسدض هس قؤح  ٢٧٨

رجزثر محال؛ الئاعدي تند بن نهل العثاس أف وعن -  ٢٥٣
ِسزيل فقاَل: س و زأثك ررظ جاض: ندة ويل محاق ع.، عر 

مكثينغ. أو ثغ  jljيكح، أو حطب إو حري واف هدا اثس، أئراف 
مماق:هدا؟٠ ق رايلذ ااما ه؛ اف رسول له ممال آحر، رجل مر ئم ط، اممه رسول 

وإويكح، ألا حطب إو حري هدا النلم؛ف، صراء مى ريل هدا اف، رسول يا 
ملءمذ حبر ررهدا ه: اف رسول ممال لمؤلؤ• بمغ ألا مال وإذ يئير، ألا سخ 

الأنضذلسا«رارعش.

وموله:حقيق. أي: الياء: وثشديد وثراواء الخاء ئوبثع ُرحري" موله؛ 
الفاء.بقع ررسخ" 

الثثخ

دْع^بمئ،الئاعدي نعد بن نهل عن نمله نيا ثعال اممه رحمه ا1ولم، ذكر 
منريل قال: هدا؟اا ق زأيلث، ®ما لرجل• فقال اف رسول عند رجل مر قال؛ 

آحرطرلجل مر ثم يشمع، أف شمع وإذ يكح، أف حطب إف حري الثاص، أشراف 
ؤإفينكح، ألا حطبإ إل حري اثلمئذ، صعقاء من زيل ط؛ ممال: عه، ماله 
لموله.نع يألا قال ؤإذ يشخ، ألا شمع 

إذانجاب ومثن فتهم، كلمه له ومن القوم، أشراف من أحوهما ريلأن فهدان 
قيمة،له ليس الثاس صعقاء من رحل بالعكس، والثاف قال، إذا تع ؤيحطن،، 

يغ.ملأ قال ؤإذ يئشر، فلا شنع ؤإذ تجاب، فلا حطن، إذ 

٦(.٤  ٤٧)رنم الفقر، ثل باب الرقاق، كتاب او-خارىت خرجه أا 



٢٧٩آآ-و1د،هدلساصياماءواص 

عندحتر أي؛ مدارا، مي الأرض ملء مذ جمر *هدا النص.ت فقال 
لأفوقومه؛ وحاث يوف له الذي اوجل هدا مثل ثن الأرض مل؛ افب 
والئاس،واإ1!ثؤورJlilj ،) ،0والنتب، والخام، النزف، إل يفلر ليس سحائيؤقاك اف، 

سهفيإ الملب صلح فإذا والعمل، المل-ت، إل ينظر وإد،ا والسكون، والمركوص،، 
عاملاإليه، محسا ْنه، حائما معال ممب ذاكزا وصار اض، إل وأنابخ ع،جل، افب وبير^، 

هووهذا عده، الوجيه هو وهذا اف، عند الكريم هو فهدا ء،جل، افه يرصي با 
لأئْ.اض عل ٣ ف الذي 

الدنيا،ق عالية منزلة ذا يكوف قد اوجل أل وهي عظيمه فائدْ هذا من فيوحذ 
قيمةله وليس منحطة، مرتبة ذا الدنيا ق يكون وقد الله، عند قدر له ليي ولكنه 

ؤإياكميجعلنا أف ثعال اممه تأل بواه ص ممر من حثر افه عند وهو الثاس، عند 
والصدشنالنبثئ مع عاليه، منزله عنده ولكم لنا يجعل وأل عنده، الوجهاء من 

والصالخئ.والشهداء 

رراختجت،دال1 .، الثني ض لآ.ءنه، الخيري نعيد أب دعذ " ٢٥٤
الناسوصتماء الخنة! ؤهالت، وامحكوول• والخباروف النارت فقالت، والنار، الخثة 

النارؤإيلئ، أناء، مذ يلئ، أرحم رمحي الختة إيلئ، بيئهها• ال؛له قممي دمنا؛؛ئهم، 
سلإِءu«ر١ازواةَتجأ.

الثثخ
أفئ.بمنئ، لئدري ا-نعيد أي عن نمله فيإ ثعال النه رحمه الولمؤ ذكز 

(,٢٨٤٧)رقم الخبارون، ياJحالها النار باب نعيمها، وصفة الخنة كتاب مسلم؛ أحرجه ، ١١





٢٨١^تاستيواماءراماضا - ٢٢

أممالغاف ففي وا-«كروت؛ \ذؤوو\؛ أهل وأما له، وينقادوو للحى يلينوف الذين 
لأيقادوو.

وقالأناء® مذ باك اوخم رمحي الحنة رُإدك ^١^ بتثهإ عغئجل اممه قممي 
الدائأما تجئ رِ: ١^٤ إنك أشاة« ثن بلخ، أعيب، عداي الناؤ »وإك للنار: 

صفتههي التي رحمثه لأل صفته؛ هي التي رحمثه وليست اللب، رحمة ثن نئات التي 
أرحمبزحمتي، يعني رحمتي، أب محلوق، هنا ١^•^ لكن به، قائم وصف 

أناة.ثن بك 

من؛؛؛١٠يعيب ؤ ثعال؛ كقوله أشاء، من يلئ، أعذب عذابي( أنتح للنار؛ وقال 
نجعلنيأف اممه أل —ئاممه رحمة أهل هم الحق فأهل ٢[، ١ ]العكرت: ه بم—آء س محتيم 

النه.عن.اد_، أهل هم النار وأهل منهم" ؤإياكم 

مسهعل وأوجب، عمؤبمل اممه ثكمل ، ١٠١عؤآ؛-^^ٌولكليكءا خههذ•' ئال، ثم 
إذافإثه عقبه، من أوتع ورحمته اللب وممل النار، ؤيمالأ الحنة يماد أل 

أعطوفيعني؛ بزمني؟ هل( تقول،؛ وهمح، النار، ف يلقمح( من، ألقمح( القيامة يوم كال 
يعصهامنزوي ثدمه، عليها لفظ: وق رحله، علها الله فيقع نيدوال زيدوا أ أعطوف 

وتقول:قدنه، •مؤثلعليها اوبح أثروصع من بعض إل( بعصها ينفل بعض، عل 
ملؤها.وهذا كفايه، كفايه يخى: قط.، قط. 

ؤيبمىأهلها يد.حلها والأرض الثموايتح عرصها واسعة، الحنة فإف الحنة؛ أما 
يعضلهالحنة فثدخلهم أقواما، لها ثحال اممه فينئئ أهلها، عل زائد نضل فيها 

بمكها.لها يكمل افه لأف ورحمته؛ 







ادرسدتيسد ئلأم •_ انماسق يياض فؤح  ٢٨٤

درهيثمثاو سل قاوت ثعال اممه لأف العمل؛ يورق الذي بل وقتل؛ 
يثثثاوءك1دثن جو،0 ثعال؛ وقال للعمل، الوزل فجعل ]١^^^٧[، ه برم' غإ 

علحفيفتان ءاثلمتان ه! الئئ وقال لالأنياء:يأ[، لهاه أثنا -ريل تذ خً 
افهئمحان وبحمده، اض ثبحاو الرحمن؛ إل -ميتان المران، ل ميلتان اللسان، 
العمل،هو يوزف الذي أف عل يدل، الزان، 3، تقيكان كلمتان ه: فقوله '، العظماار 

نورنأي وهذا، هذا يورن وربإ الئق، وظاهر الكريم القرآل ظاهر هو وهذا 
الأعإل،.صحاف وتوزن الأعإل، 

بثتعيمأي بقيه إلا لا؛f—ثم الإنسان كون من التحذير ا-لثديث هذا وق 
بالفطرةالإنسان ملب وثعيم ملته، بسعيم غتلمأ أف للماقل، بجغتم، والذي جيم، 

عكس•ولا البل-ف نعم الملن، نعم وإذا عهجل، الله دين التزام وص 
ققلته ولكن زهزحا، من يوش ما الدنتا من الإناف ويوثى الندف ينعم قد 

باق—.—والعياذ جحيم 

آولىيكر نن صنلح١ عمق مذ ءؤ ثعال؛ قوله فاقرأ هذا ثسيرأا أف ثئثر ؤإذا 
يسوف4صقازأ ما أحثن لمهم ولج-زانهن ثنم حيوه ثثحثه• موين ؤبمو 

بإوذلك ه ثسه حيوه ءؤشصقه> قال! بل أيداثم، ملننعمى يقل؛ لم [، ٩٧تالحلت
حشذللث،، وغر الةالس، وطمطأنينة الصدر، وانشراح الأنس، من قلوبؤم ق اممه تحعل 

عليهلخالدونا فيه، نحن ما الملوك وأبناء الملوك يعلم لو قال؛ الثلم، بعفر إف 
والقكون.والطماسة، الهف، ونور الصدر، انثراح من يعني بالسيوف• 

(،٦٦٨٢)رقم ضل، اليوم أتكلم لا واف قال،ت إذا باب والذور، الأي،ان كتاب البخارتمات أحرجه ، ١ ر 
حديثمن (، ٢٦٩٤)رنم والدعاء، والتبح التهليل فضل بأب والدعاء، الذكر كتاب ت ومسلم 

؛مح.بمنئ.هريرة أف 





سدا،رسلتيكلام *j انماسق ثمياض قؤح  ٢٨٦

ثعالاف، و1نى أهلها، عل ظلمه ئوء0 القبور هذة ارإو .ت قال ثم عليها، فمل 
•علبجم'٠ بصلاق لهم بؤرها 

هوائدتعدة الحدين، هدا ففي 

طاعةمن به قاموا وما أعإلهم، يختستا الناس يعفلم إيا ه الشتر أو منها؛ 
وعباديه.اض 

علذللن، محجر لا واثه السجد، لثظيم، المرأة ثول جواز الموائد ؤمن 
الرأة،باقزيه سواء أجره؛ فلمه المجد وئظم، احتثسب، من كل بل فقط؛ الئحال 

حابؤاءعل المجد يقم من جرمن، امتأ أو 

عنها،القإمة ؤإزالة الماجد، يفليم، مشروعثة الحديث،! هدا هوائي ومنر 
الرجل،تجرمحا المذاْ حتى أثتي، عوأجور ررعرصئ >طصوئ)َ: الشن قال وقد 
يوجلفائه المجد، من الزجل تحرجه المغذ، ء الني المياه: ؛، رالمجد(، من 

عليه.

وأفالدور، ل الماجد ببناء أمر ه الثني أف هتهبمها؛ عائشه حديث، وق 
يبغيلا ولكن وئظيمها، -٦١ العنايه نجغي، اللب يون فالماجد ٌ، ودْلئياا ينظفح 

الثى.فإف الرحرفؤ، ثن فتها با يلهوالملول أف يوجب با ويقينها زخرفتها 

١٢١^-دتاٌبه والترمذي• (، ٤٦١رقم)المجد، كنس ق باب، الصلاة، كتاب، أبوداود؛ أخرجه )١( 
أنسحديث، س (، ٢٩١٦رقم)القرآن، 

(،٤ ٥ )٥ رغم الدور، j اجد الماتخاذ باب الصلاة، كاب وأبوداود: (، ٢٧٩)٦; أحمد أخرجه )٢( 
الساجدكاب ماجه; وابن (، ٥ ٩ رقم)٤ الماجد، تفِح ل ذكر ما باب الفر، كاب والترمذي: 

(.٧٥٨رقم)وتطيبها، الماجد ت0لهير باب ولخ،اءان،، 





سيداحومجفكلام •_ اماسق ري،س مح  ٢٨٨

لأفالغاب؛ ق متة به تكون لا ما الرء موال جوار ت الحدث هدا لوائد لين 
فتهليس ١^١^، هذا مثن لكن مؤال، وهذا مرهاا، عل لادلوف قال؛ ه الرسول 

مالأشخصا سال أف تحور لا بمي مخرم، المال موال قاف المال موال بخلاف يتة، 
الضرورة.عند إلا ريال، أومثه ريالأت عئره اعبي وتقول 

ولعلبه، بأس لا هدا فال الغالس،؛ ق متة فته يكون لا مما المال غثر موال أما 
يسألواألا يبايعهم كان حث عليه، أصحابه يبايع ه الرسول كان بإ محصص هدا 

الناّلشيئا.

صللمن اينازة، عل الصلاة إعادة جوار الخدين، هذا من يوحد وربا 
معه،صلوا ه الئي ْع حرجوا الذين أف الظاهر لأل حماعه؛ وجد إذا قبل من عليها 
ثانية.م© آحرول حماعة عليها صل إذا الخاعة صلاة إعادة فتشلع هذا وعل 

إذائعاد المريضة صلاة أف كا وقالوا; العلم، أهل بعض ذهب هذا ؤإل 
أفلو ذلك عل ويناء الحنانة، صلاة فكذللث، أحرى، حماعة مع أدركتها ثم صليتها 

عليهايضلون أناس قام يم للمقترة بيا حرجوا يم المجل.، ق جنازة عل صل أحلأا 
الصلاة؛فتعيد الأحريذ الخاعؤ ْع ثدحل أل ل كراهه ولا لخرج لا فإله حماعه؛ 

الحاعةوحوي وهو مسب، لها بل محردثكرار لهن، سبب، لها هنا الصالة إعادة لأل 
الأخرى-

وراءهثمف ائك فالحواب; ،؟ أقففأين الفر عل صليت، إذا قائل; قال فإذا 
الدفن.قز عليه صليث، إذا فيا هوالشأن كا القبلة، وئين بيتلث، تجعله 



٢٨٩ضتاوائراءرام1دزا 

مدفؤعأغم أئعث ءررب افه.I رسول قال ت قال وعنه، " ٢٥٧
تسلم.نواة لأيث«ُأآ اضِ ض أمم ثن 

ئإداالحق، باب عل ررئئت قاو،ث هآ، النيل عن ننحهمحن، أنامه وعن " ٢٥٨
أمزقد ١^١^ أصحاب أو عم محبوثوف، الخد وأصحاب اثناكن، يحلها مى عامه 

عيه.قق ئغأءا ثن عانه قاِذا ١^١,^ عل;اص نس النار. إل بمي 
لهميودذ لم أي• ُرءبوئووٌ وقوك؛ والغز• الخظ الخم• بقح اروالخد،ا! 

ث.بمدفىدخول 
الثيح

؛رر-- ■~ر* ٦  U7-ب ( JTس •ب• م- ر آ

ممره.لشدة وذللث، ؛ ١^١١٦أغم اللون، أغم بمي وأغم• بمظهره، هب وليس 
له،يادنول لا يستاذل الناس إل حاء إذا حام، له ليس بمي ارمن.هوع؛الأبوا'بٌ* 

العاين،رب عند قيمة له لكي الناس عند قيمة له ليس لأيه بالباب؛ يدقعوثه بل 
لتكان؛^١ ليكون وافه نكى، لم كدا يكوو لا وافه لوقالت لأرْ، اطه عل لوأم؛؛ 

ومنزلته.عيججل افه عند لكزمه لأيث٥؛ اطه عل أصم لو 

(.٢٦٢٢)رنم والخامل؛ن، الضعفاء نفل ياب، والملة، الثر كتاب، لم؛ عأحرحه ( )١ 
(،٥١٩٦)رقم بإذنه، إلا لأحد زوجها ين، ل المرأة تأذن لا باب، النكاح، كتاب، البخاري؛ أحرجه ( ٢ ) 

(.)٦'٢م١٢رقم الفقراء، ا-دة أهل أكثر ؛اب، الرقاق، كتاب، لم؛ وم
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لوبالأبواُتا مدفؤغ أغم أثعث زجل يكون فربا هذا؟ محصل ثيء فاي 
لأبث0.اممه عل أمم لو بالأوواُس> مدفؤع أغم أشآث ورب ابرم، ما اممب عل أقسم 

فاهوالمزاق؟

\شبمد 1ءفزع وى مال; اض قال كإ عغتثل، افب ثقوى اليزاف 
دعاءه،محب، الأمن، له اض ييئر اف، عند فهوأكرم لله أتقى كان ®من لالحجرات؛"اا[، 

ممه.ؤيم صره، ؤيكثف، 

قافه عل نجترئ ولن لأحد، بقلم بمسي لن اض عل أفني الذي وهذا 
ثقةمباحة امور ز أو •٤؛؛؛^، بافه ثقه اف يرصي فيإ اممه عل يقسم ولكنه ملكه، 

عيجثل.بافه 

إلأيأفإف النضر؛ بن انس وأحيها النضر ستا الرتع قصة ق علينا مر وقد 
أفه الني قامر ه، الرسول إل فاحكموا الأنصار، من جارية سه كنزرتخ 

افه،رسول، يا انس! أحوها فقال الأنثى، الحانية سه كنزت لأما الثثح؛ سة ئكنز 
الئنبامخ«قال:واشلأسمر>نئا،ىاب،افاكصاص، قال:محنزثن!هاوجَ؟ 

وثهيله.لتببمره ورجاء عموهلء باممه ثقه ذللث، قال ^^. ١١سة 
فهدىعغجل، باممه ثقة ولكن الثّول، لتكم -رداليس الممر، هذا فأقني 

لومن افه عباد من '؛إق الثني فقال عموا، أو بالدية ورضوا ١^١^ أهل اممه 
ظنهق إحاثا عغتجثب الله يرضاه مي؛ ق النب عل بميم لأيه ؛ لأبرٌْ افب عل أقسم 

مآْل•بالله 

امة،القكتاب لم؛ وم(، ٢٧٠٣رقم)الدية، ق الصيح باب المالح، كتاب الخاري؛ أحرجه (' 
خنهبمنأض حدين، من (، ١  ٦٧٥رقم)الأسنان، ق القصاص إنايث، باب 



٢٩١صستاسضراسراءواماس 

شه،ؤإعجابا اف، عباد عل واسك؛ازا اف، عل ثاتا افه عل أق1ّلم من أما 
كان:ئثالذي العابد اوم قئه ذلك ؤمن ظالإ، لأنه نمه؛ افُ ثؤ لا فهذا 

له،يغفئ لا اممه أو \قنلم لعلأن، اممه يغفؤ لا وافه فقال: مسه، عل مسرف برجل 
يتألالذي ذا من ٠٠•' ■لاوظ" اف فقال بيده؟ اوحمة هل بيده؟ المغفرة هل يمم؟ لماذا 
ءملالئ،«را'؛وأ-حبلتؤ له غمرت قد رافإل اكار استفهام لملأن؟ارا أغفل ألا عو 

إعجاباذلك قال لأنه عمله؛ أحط بل بنمه، اطه م لم باطه- -والحياد تقه نتيجه 
عغجل.اطه عباد عل واستكبارا بئسه، ؤإعجايا بعمله، 

بايت،عل ءست، يقول؛ ه الني فهوأو نيددْءلبممح، بن أسامه حديث، أما 
الفقراة؛الحق :دخل U أكؤ أكثرهم؛ بمي اضاكين«، ذخابجا ثن عائ قإذا الخنة، 

ألأمسؤ'لأإ0 الأغّتا؛ بن ينب وامحية العبادة إل أقرب الغالب، j، المقراء لأف 
يعبداأيل فهو باله، ثغن مايه يرى والعي تالعلقتا"-ما[، ر»اءأنئقه أن أه؟ يلق 
الغابلكن الفقراء، من أكثز اطٍَ بمد ثن الأغياء من كان ؤإذ الفشر، بن 

يمحلوالم محبوسول والغنى الظ أصحاب، يعني: ،  ٠١محبومول الخد اروأصحاب 
تتمأمز النارقد أصحاب، ررعترأو الأغنياء، قبل الخنة يحلوذ المقراء يعد؛ الخنة 

إلالثار«.
ئلالإ:ام أقالنازإل ه اومول فشم 
الحنة،دخلوا والمقراء محنها— ؤإثاكم اطه —أعادنا النار يحلوا النار أهل 

اطه.يثاء أذ إل محبوموJا، موقوفوف ا،لومن؛ن من والأغنياء 

(،٢٦٢١رقم)تعال، اش رحمة من ان الأنتقنط عن الهي باب والصلة، الر كتاب ملم؛ أتترجه 
زْ؛ئفيئثن.الجل اف عد بن حدث من 
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منعامه أل المدوي— الصادي ~وهو ه الرسوو فاحم الناو؛ أهل أما 
لهنقال ولهذا فتة؛ أصحاب  ipsالئاة؛ الناز ض:دخل أكؤ اة؛ الئدخلها 

حالة5رر؛ولومن يصدقن، النساء، معئز ،؛يا الأعياد! من عيد يوم ه الثسول 
وثكفرناشن ^محثرن ١١قال: لإ؟ اف، رسوَل يا قالوا: النار،، أهل كو أم 

النش>اا'أ'.

عظيأ.وكيدهن سليط، فلسامن والشتلم؛ ^!، ١١أي: اشناا: رريكئرو 
كثه،الدهن إليها أحنن لو الروج، وهو المعاثز، أي: العشم،،: ٠روثكفرل 

.١٦٠ولاتقؤ النعمه ثكفر قط! خثرا رأيت ما قالغ: واحدة نيئه رأت يم 
الغنى؛فتنة من نجرر أن الإنسان عل نجب اثه عل دليل الخديثق: هن.ا وق 

وعمطالخن، ورد والنظر، الأثر، إل بصاحبه يودي وقد يهلغي، قد الغنى فإف 
^٠^،:١١فهده للفتنة، سست، أيما والذراغ والصحه. الغنى نعمتثن: فاحدر الناص، 
يرءيه،ا مغبون ممتاز ٠٠الثاس، من كثثر فيها بمن ئ والمرإغ، والصحه، الغنى، 

من،5م،العني لأف الغنى؛ من الغالت، ق والهراغ ، والمر؛٤،، الصحه الناص: من 
وفتنةوالإرت،، الحيا فتنة من ؤإياكم يعيدنا أف افه سأل، ومتفئغ، ثيء كل عن 

الدجال.ا1سيح 
؟-مٍهق 

الإي،ان،تاب لم: وم(، ١ ٤  ٦٢رنم)الأقارب، عل الزكاة باب الزكاة، كاب المخاري: أخرجه ( ١> 
;?نؤيتينه.الخيري سعيد أن حديث من ٨(، * ) رقم الطاعات، بنقحى الإيإن نقمان بيان باب 

حديث،من (، ٦٤ ١٢)رقم الأخوة، عيش إلا عيش لا باب الرقاق، تاب البخاري: أخرجه )٢( 
رْءوظا.عباس ابن 
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إلاالهي j بمكلم ^ ٠٠مال؛ الثي. ض هريرْ)؛.م ش وص " ٢٥٩
صومعهئاثئد عائدا، رجلا جرج وكاف جرج، وصاجب مريم، ابن عيسى 

وصلاق؟أمي رب، يا ممال؛ جزيج، يا ممانغ؛ يصل، وهو أمه ئاتته فيها، ءآكا0 
ده:ا ممالت،: أتئث الغد من كان قاع ءام>ئت،. ضلأيه عل قامز 
ص،واكانسش3ذهؤبج،أي ءقان:

ال1هلمممالث،; صلأيه، عن؛ ئامل وصلاق؟ أمي ربر، أي سالأ جرج، يا ؛ ٠٠٧١٥٥
وكائت،وعبادثه، جربجا بنوإنرائل قتداكز المؤمنات. ؤجوْ إل ينظر حم ممثه لا 

هغم ثث، قتزضغ لأئتك، ثم \و _■ حنبجا، بمثز مل ١^ 
قحنيتؤ،عليها، مسهاهومحع مى يأمكنته صومعته، إل يأوي راعياثاو يانت، إليها، 

وجعلواصومعته، وهدموا قانتنزلوه ثاتوه جزج، مى هو مالئ؛ ولدمت،، ظإ 
^؟٠٧١أنن قال: منك،. ١^؛ بمدة زيت، ^١؛ ١٥ثأنم؟ U مماَل؛ يرثونه، 

زقطس الصم أئى ائصزيت، قي قصل، أصل، حم لعوف ممال،؛ به، قجاووا 
يلونة^ عل قآملوا ١^١^،، ئلأن قاَل؛ أئوك؟ نذ علام، :ا زئان؛_، 

طممى أعيدوها لا، قال،؛ مذدميؤ. صومعثلث، للن، سم وقالوا؛ به، ويتمثحوو 
قارهةدابة عن؛ راكب رجل قمز أمه، مذ يرصع صبي وبينا ممعلوا• كائتح، كإ 

اضبثلسا،قمحكاحنل الئهأ سالت،أةه؛محأء ِو
أئظرمكال يرتجع"، تجنل يديه عل أقبل م ثئله، محلتي لا اللهم ممال،؛ إليه، 

قال؛يمصها، ثجعل، فيه، ل الثبابؤ بإصمه انتصاعئ بخض وص افث. رّول إل 
اممهحنم مول؛ وهل ترمت،، رست، وبمولوذ؛ ضربوبجا، وهم بجاريث ُُدموا 



٢٩٤

ونظن!لتها،وصاغ هرك متلها، م محنل لا امحم أمه: ممالئ الوكتل• يننم 
الهسة،حس وجل مر هئالئات الحدث، يراجعا ههنالك مظها، اجعلي اللهم هقالت 

١^ومزوا.٢^٠ متله، حش لا اللهم ممك• مئلة، ١^؛، اجٌل اللهم سلئ• 
الثهلممملث،: مثلها، محعل لا ١^^ ممنق: نزهت، رست وبمولوذت بمردوثأا 
مثله،محتم لا البجأ _■ ج؛اتا، ^١^ >-4j ذلك، إن هال: بجا؟! اخذلي 

اجثم١^ ممنث،: دوذ.< ؤللم ونزهت،، رن، ولم رست، بمولوذت هذة محإف 
ها«راُةقثعليه.

وبالشناف اظلم وم الواو وإمكان الأول المم بصم »اأوساث،« 
حاذهةأي؛ والهاءأ هارهة(( ارداثة وهوله؛ الراتة. والومثة؛ الرواق. وص الهمله؛ 
الهقهق الظاهؤ ا-نجاو، وص الراءت ونحميف المعجمؤ بالئين اروارئارْرا مسه. 

أعلم.وافه وطJها، الصي طد>تؤ أي؛ الحاوث<، #ئراجنا ومعنى والملتس. 
المحح

انهه ثيا عن هريرْ انجا عن نمنه فيا ثعال افه رحمه ا،لولف، ذكر 
JU شبجلأئ«ؤ؛

لإسرائل، ض، أسياع آخر مريم ابن وعيسك، ه، مريم ابن عبك، أدلأت 
ثعال؛افه قال، كا ثي، الني. وبتن ببه يأكن لم فإل محمده، قل الأسباع آخر 

وبثإأشيتة ين يدئ >؛و1 تم>نثاثا اؤع آش رّول، ءؤا إنرءتل يي همِ،يم آق بممح( ،ئ 

(،٣٤٣٦)رقم ، ٠٤•متم ق'ألكنف •' افه قول باب الأنبياء، أحاديث كتاب أحرجه )١( 
(,٢٥٥٠)رمحم بالصلاة، التطؤع عل الوالدين بر تقديم باب والصلة، الر كتاب المت ٠w٠و
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تم[، ٢٥]مرJمته يبما مطبا ثك ذتقط آلقنلؤ هئ إلنك ُؤوه-رئ قالت يم 
اوطي،ئوائالأبمئادخاص،شاظينمها ئدأ-ائ امرأة ايياوص 

تكونالنحاس عند ازأة أف فالعاده العادة؛ خلاف وهذا الأرض، عل وثع إذا 
جنغلأما قوى؛ من تجز بل أسمل، من تجر ألا النخلة هز عند والعاد٥ صعيفه، 

الأرضعل يمط فإيه ّمط، إذا أف أيصا والعاده الأسان، لوهزها مثؤ لا 
عيّناهوقّركا ؤآنميا ؤثيإز ■محثا ؤطا عثك ؤؤدّنّقط قال• افه لكة ويتمرق، 

قيئت.ثيء كل عل قافه ع،ةل. اطه مزآيامت، فدللث، أكنت! افه لم؛م:ه'ا'-ا"أ[، 
فقالواثتزوج، لم وهي طفلا محمل محمله، قومها به اتت، الولد وصنتؤ ولثا 

أ،نكوماَكاوت سوء أنمأ أبوله ماكاف ^ ٣٥ؤيتأ-حت قالوات Jالغاء، يعرصوما لها 
وأبوكالعافيه— اطه —سأل الزنا حاءك أين من يقولولت كامم بمي ؛ا، ٢٨تمر.بم؛بمنياه 
يبتلفقد رني إذا اف الإنأف إل إثارة هدا وق ا بغيه؟ ليث، وأملث، سوء امرأ ليس 
أهله((رني رني ررمن الأثرت ق ا-اثديثا ق جاء كإ باغ— —والعياذ بالرنا سله 

فألهمها[، TAزمرJ»؛;ساه أمك وماَكانت سوء أمؤأ أبوله ؤماَكاد، قالواI فهؤلاء 
>لإفدهأقالوا: ما، اشُظفاثازلم،إلالطفل،أئازلم،إليهفكأتجمسخروا 

غومعقول!هدا لميم;بم؛[، صثاه يني ق سَك|ن 
أشهمد هإل قال: النض؛ا، البلع الكلام هدا وقال إليهم الممث، ولكنه 
وألزهكزْالمش رأؤصه، هكث ما أيل ماري وجثثف ثيأ. ءائلإآؤف 

أنس؛محهبمتن!حديث من (— ١٢٩ ٩٨)رمم الهندى للمتقي المال كنز ق —كٍا النجار ابن أحرج ، ١١
تاريخل ■لأّاه(وأبونمم / ا ) الكامل ل عدى ابن وأحرج دادْاا. ولويحيطان به رف زنى ررمن 

الزنا،عل فأدمن ئط عبد زنى >رما رمحممنبممحا: عباس ابن حدبث من ^ TT\-Tr• )ا/ أصبهان 
٢(.؟-r• • انموئ)ص:آ الخوائد رام س4«، 
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طهفيه يتعد مكانا ت —يعني صومحه وبتى الناس، عن انعزل جريج فهنا 
أميربا، أي ميه؛ ل فقال فنادئه، يمل وهو يوم ذات أمه فجاءيه عغيثل— 

صلأنه.ق فنمى لاق؟ ص ق أوأستمر الصلاة، وأءaلإ أمي أجنب هل وصلاق؟ 
قامتمز ثم محال، ما متل فقال الأول، مثل له ومحالت، ثانيه، مز0 وحاءئه 

فأدركهاصلاته، ق امحتمز ثم محال، ما مثل فقال فدعته، ثالثه مؤ؛ فجاءيه صلأنه، 
حتىالرواق؛ أي؛ اأومساتٌ وجهمة ق بمظر حص ءسه لأ رراللهم وقاك: العم،، 

ياممه—والعياذ الرواق وجوم ل ينقلن 

فتة،١^^ إل اوجل نفلن لأف افس؛ الزواف وجوم j، نظن إذا اف والإن
أيعذ إليها ينظر لأيه فتنه؛ فاشي ا بغيه؟ زانيه باطه— —والعياد كانت إذا فكيف 

•محقتين مح^ها ين، ^ؤّه 
مل،وأنت نادياك إذا الوالدين أف الخدين، هدا من ا-إدملة هده من ؤيتفاد 

مريقةكاث قاف مريضه، الصلاة تكوو ألا بثرط لكن إحاسهإ، الواحأ، فإو 
ّ،لكذإذاكانم،لأظهفاجما.تحوز فلا 

عذراكصلاة ل أيلث، علمإ إذا وأمإ محيرها، الأمور يقدروف ص كانا إذا إلا 
صوتكأويرغ الاه، سبحال يمول• أو بالنحثحة، إما صلاة؛ ق يائك إليهإ أنز فهنا 

علمثؤفإذا صلاة، ق باتكج المنادي يشعر حتى به، يدعو دعاء أو دقنوها، ية ال 
نحيب؛ألا مل كث إذا يعدرانكج مرونه، عدهما والأب، الأم الأبوين; هدين أدإ 

مل،وأنت محلأف، يا قالت المجر، سنة ثمل وأنتج أبوك جاءك إذا فثثلأت 
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صوثكارئ أو اممه، سبحال قل! أو له، فتنحح يعذرك مريا رجلا أبوك كان فإن 
يعذرك.حتى فيه، أنت، الذي أوباليكر يالوعاء أو بالقراءة 

الأعلهو هولهم كوف أف ويريدوف يعدروذ، لا الذين الآحرين من كان ؤإل 
الأم.ق يمال وكذللث، وكلمهم، صلاثلئؤ فاقهئ 

نحثىشخصا لورايث، كإ المروؤة، عند إلا لأحد، ثقطعها محلا المريقة أما 
وأماللصرورة، صلاثلئ، امحتفئر فهنا نار، ق أو بحر، ل أو بئر، ق هلكة؛ ق يغ أذ 

المريضة.محطع تحور فلا ذللئ، لغثر 
بالإحابة،حري فإنه بحق؛ كان إذا الوالي. دعاء أو المهلحة هذه من وتتماد 

لكينبغي ولهذا النه؛ محيبه أن حري فهو بحق؛ كان إذا ولدم عل الوالي. فدعاء 
اممهلمبول وسلن> تمص لا حتى الوالدين، دعاء من الاحزاس غايه محرس أف 

فتخثز.دعاءهما 

يوحدمحي الوالدين، ق افة أودعها التي الشفقه أف عل ذليل أيما الخدين، وق 
ولدهاعل 5دءن أف ا،زأة؛ هذه من عفلتمه الدعوة هذه لأ0 الننقه؛ هده يرهع ما 

باف~—والعياذ العضب، ندة لكي المومايتح، وجوه ق ينظز حتى يموث، ألا 
الدعاء.ا ثدعوحل. أن لها أوحب، 

الرخاء؛ق ثعال اممه إل ؤ ثعرفإذا اف الإنأد ّسؤ• ما غيث الموائد من قصته وق 
الشدةق وقع فل، عغ؛ْو، لله بمبد عابدا كان الرجل هدا فإل الشدة، ق عزقه 

ذهثتجالعذليلم، ال،كيد هذا له كادوا ^؛ ٠٧١هؤلاء إليه جاء ل، منها. افه أنجاه العفليمة، 
إلثاوي ثم ثرعاها عنم راعي فإذا إليها، يلتفن، لم ولكنه لتفتنه جن!ج إل  ٧١هذه 

منه.فحملت( باممه— —والعياذ حا فزنى الراعي إل فن-هبت، الرجل، هن-ا صومعة 



ءتإإسيوغالرسيق  JUmعلام عن انماسق  J،Uضح)

العذلم<ة~الفاحثة ثيذه ~زموه حزيج من زئا ولد الولد هذا إف ت قالوا ثم 
م

يأتواأو منهم فطلب وهدموها، صومعته من وأخرجوه يضربوثه عليه فأملوا 
ق-وهو أبوك؟ من وقاوت بطنه، ل صرب به، أئوا فل، الراعي، من الذي بالعلأم 
الثاض.ذك بمي محلأو، أيير فقال: الهد- 

كيبني أف تريد هل له• وقالوا به، ويتمثحوف يملوثه جزيج إل فأقثلوا 
منعليه كاث ما عل ردوها لا، محال! ظلئا، هدموها لأمم ده—،؟ من صومعتك 

له.فثوها التلن، 
محلأفأباه إف ومحال: الهد، ق وهو وك1؛ الصى هذا أف القصة هن>ه ففي 

لأفالراف؛ يلحؤ، الرنا ولد أف عل الحديث حدا الئاما؛ تعص وامتدل، الراعي، 
لنمرة،علنا ه الض محشها ومحي الناعي، محلات \و محال: أبوك؟ نن قال: 

طانفهذهن، هذا ؤإل بمحمه، فإثه ١^^، واستالحق الولد ق الراف يانع لم فإذا 
يرْبنأهلالأبلم•

^١.^،^ ١١)ه:١^٠ لقول ^١^، محلق لأ الزنا زلن أن عف ١^ وأكؤ 
٠.ولالعاهمالحمااُ 

الفراش،كماجِ، نانغ، له كان آذا ٥^١ قااوا بلحوقه قالوا الذين وم 
لأيهيلحمه؛ فإثه واستلحمه منانغ له بجن لم إذا وأما الفراش، لحاج—، الولد فإذ 

يكذولم محيرا، فهوولده الزال ماء  ٧٢٠حلى اله ملئ، لا الولد هذا فإذ محيرا، ولده 
به.فيلحق هذا وعل ينازعه، مرعل أب له 

لم■وم(، ٢٢١رقم)٨ وعتقه، وهبته الخرييب من المملوك شراء باب البتؤع، كتاب البخاري• أحرجه ( ١، 
فءمحفء،ا•عائشة حدين، من (، ١٤ ٥٧رنم)الشبهات، وتوثي للفراش الولد باب الرضاع، كتاب 



٢٢ -uU  ١ ^١٠^١٠اس،تي هسة كل^UbU،}؛

صيعأب له يكن لم إذا لاثه الولد؛ هذا سسنا صيلع من أول وهذا ت قالوا 
•أمه إل ينتا وصار به، ن

ينتقملم إثه حيث -جريج- هذا صبر عل دليل اؤقدث: هذا ول 
رصيكان بإ رصي ؤإثإ ذم،، من صومعته له فثبنوف شططا يكلمهم ولم شه، 

اش•؛>، يتنمح، وأف المناعة من أولا به 
فمريرصع، أمه مع الذي الشي هذا فهو المهد، ل ثكلم الذي الثالث، أما 

فقالتوأشرافهم، القوم أكابر وهومن حة، ثارة وعل فارهة قزس عل زجل 
أفبعد أمه عل وأقبل الثدي الصئ محرك مثله، هذا ابني اجعل اللهم المسل! أم 

مثله.محعيي، لا اللهم فهاوت الرجل، هذا إل نظر 

الثثابهإصتعه وصع بأف أمه يءي من الطفل هذا ١^۵^؛ ه الئي وحكك، 
ه.للأمر محقيما يمص، يه قق 

لهاتويةولول يضربوما امرأة بجارية؛ أتلوا ثم مثله، تجعلني لا اللهم فقال! 
وهيالصى أم المرأة فقالتا الوكيل، ؤنعم اينه حبنا تقول! وهي مزقث،؛ زثينا، 

اجعلني١^^ وقال: إليها، ونظن الثدي، فأءلiق مثلها، ابني تجعل لا ١^-^ ترصئه؛ 
ثثلمها•

هذابير ص أو مزريت، إي يالث،: معها، قاميمكلإ طفل أمه؛ مع ا-قويخا فراجع 
تجعلنيلا اللهم أنت،؛ فملث، مثله، ابني اجعل اللهم فهلئ،؛ الخنة الهيثة ذو الرجل 

ُء.  مثله.تحعلني ألا افه فنألث، عنيدا جبارا كان رجل هذا ذٌم، فقال• مثله، 

الوكيل،ؤيعم الله حي وهي،تقول: وّزقتا، نست، يقولوف• فإتجم المرأْ أما 



الرسلصانماسقضئلأمسد ، ١٠١٥٠فلح  ٢٠٢

أمرىمفوصا وامiة الزنا من >ذ\ح\ اجعلني أي! مثلها. اجعلني الثهم فملث' 
الوكل•١^٣ ض قولهاإ ف اي، إل 

ومآ5ئ،ؤيتاثل وينظر ينعر الصمب هدا يكوف أف اف؛ آيات من آية هدا وق 
اأرأةإلهده وقال طفل، وهو عنيدا. جباوا كان هدا يقول؛ الثلم؛ بن ثيء وعنده 
محوصثأما وعلم به، اممت مما ثريئه وأما مظلومة أما علم مثلها؛ اجعلني اللهم 

منئيء التثى هدا عند يكوف أف اممه آيايت، بن أيئا فهذا ■مققل، افب إل أمرها 
العلم.

الأمورمن محصل فقد قدير؛ ثيء كل عل سبماة،ؤئال الله أف والحاصل! 
أوليائه.من لأحد أوثأسدا لرسوله، ثامحدا إما آياته؛ من آيه يكون ما للعادة المخالفة 



ub -TT..٢٠٣. ،لاطفاتاليتيمرالبتاتوا،أاماسفةرالساموالإص،انرإليهم

وائرواليتان الشم ^^نمآي1بت"فة 
عليهموالشفقة إليهم والإحان واشرين 

لهماياح وحمض معهم والتواصع 
—ؤٍصحم—

مال؛وقال لالخجر;خخ؛ا، ؟١٠ هثقثن حئا-ءك ءؤوآ-خضش ثقال•' اف مال 
عنهمتنأك تد ولا وحههُ إلمدوة تبهم ^؛j، ح نمتك 

[.YA:،_،i^l]آلصوق١لثبا؟٠ زنه رد 

المحح
ونحؤ٠موالسنان، والمعفة اليتامى ملاطفة باب دعالت اممه رخمه المولثن قال 

والإحان،والعهلم، الرحمة دين الإسلام دين أف وذلك والرحمة؛ الشفقة محل م هص 
محبامحه ئبمْاكؤن\ق ويهن يابه، من آيات عدة ل الإحسان عل عَؤجل اممه حتا ومد 

وأكمل؛أقفل إليهم الإحاو يكول الإحسان إل حاجة ي هم والذين ائصنيى، 
اليتامى•فمنهم 

أنثى،أو ذوا كان نواآ بموغه؛ قبل أيوم  oUالذي الشلإ هو واليت-لم: 
كانؤاف بلوغه قل أبوه مات الذي القثغثر هو اليتيم أف بمي الأم، بوفاة يرم ولا 

الناس؛عوام يفهمه ل،ا خلاقا بيتيم، فليس موجود وأبرم امه، ماتت من وأما أم، له 
ماتهوالذي اليتيم ل كذلك، وليس أمه ماتنج الذي هو اليتيم أف يفلقوف حيث، 
أيوم.



الرسلصسيد ض؛لأم اسنض رياس قؤح 

لكرسسا،عن \نةنذ الصخر هذا لأف الانفراد؛ هو والثم! ليتمه، يتبما ويسمى 
الكب,يستهلح لا وهوصغير 
خاصا؛حما لهم وجعل بالثاهى، آياتا عدة ق سبماث؛لإاق افه أوصى وقد 

ميثل!ادإه محال والثحمة، ذلو0لب محل فهو أبيه، بموت قلبه انكسر قد اليتيم لأف 
أهةك_تقوأ عأتجهم ^٢ ١١٠تي<عنما•يرثه حلمهنِ ين رؤ، لؤ آديى تص دؤ 

لالماء;بم[.4 تددا مكُ 

صعيفات.لأنس والثحمة؛ والشفقة العهلف محل والنساء البنات وكيلك 
الأبدانل النساء من أقوى فالئحال ثيء، كل وق العزيمة، وق العقل، ق صحيفات 
مإزث^١^٠١^ عغجل؛ ال؛ه قال ولهدا ذللث،؛ وغثر والعزيمة والأفكار والعقول 
آسسم1رءيه]س:أم[.هز يثا ةزأوَآع 

أجله،من محانكثروا ثيء أصائم الذين يحني• المنكيرول؛ أيصا وكدللث، 
ماله،اجتاحت جائحة أصابته مثلا يعتي الملءسا، كسر بل العفلم هوكر وليس 

ملاطفته؛ينبغي المنكير أف والهم قليه، فانكنز له صديق مات أو أهله مات أو 
لهويهن ويلاطف، يعزى بموته؛ أصسث، إذا يتإ له مات من ثعزية ثرعت، ولهدا 

أستوما فتكون، كى له يقول فاثإ أمزا قضى إذا نتحاة،ؤد\ل اممه وأف اممه، أمر هدا أف 
ذللث،.

4وآ-حفمررثعال! افه محال مس،، الخانؤلين لهم ا-ائناح حفض ينثغي وكذللث، 
لهم،وماول لهم دْلامن يعني؛ جناحلئإ، اخمص ]الخجر;هه[، 4 همقيبجآ جثا-ءق 
كإالهواء ق وارتمنت، لن، ثقلوحننت حتى يعني! 4، جثاحك، ؛؛ؤوآ-ذغمل وقال؛ 
والئنامةالخاه من وللثج المال من عندك كان ولو جناحلئه، فاحفص الطير يربع 
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احفضا-قتاح، فاخفض ا-إلثؤ ق الطيو يطثر كإ وثطيو الخلق، عل ثتعال بجعلك ما 
أنتوهذا ٢[، ١ لالنعراء:ه ه محآهمنأى أثعك ؤلم فوشف،، يكونوا حنى الخناخ 

كلها.للأمة وهوأمر هيائ"ْؤقلأإ لالؤمول 

أيصاعليه ومحب المؤمنين، لإخوانه الخائب لى يكول أل الإنسان عل فلجس، 
لالثسولالملمع لأف أكثر؛ جناحه له فللخفص ه اممه لرسول أتح ايا إنوأي كلمإ ائه 

لكنفلأن بن فلأن لائه لا يعرر، وأف يكرم، وأل له، يتواضع لأف أهل ءثؤائة"ْوأقلأم 
حبيبنا؛فهو ءفيهالألأْؤئتم' الؤ١٠ول ايع من كل ، الرمحول ايع لأيه 
فإثتاالثسول اباع عن أبعد كان من وكل صاحبنا، وهو وهوصديقنا، أخونا، وهو 

جناحهخافقا يكوف أف بجب المؤمن هكذا الثر>ّول، البيع عن ابتعاده بمدر عنه ثبتعد 
آبعلث،تا-ءكني ؛َءؤوأ-ذغص ادحالث'«ول من لكل 

إلمدوةؤيهم ُال؛ن ح يسق، ُؤدآصز ه•' لزموله ثعال افه وقال 
]الكهف!مأ[،ه النتا آلحيوؤ زينة زد عم ياك ثد ؤلأ ؤلخههء ,ِيدوذ ؤأيي 

ريميدعون الذين الثزفاء، الغزماء الثادة الثوم هؤلاء مع احبنها فاصرثمنك! 
وجهه،يريدوف ولكنهم سمعه، ولا رياء لا اء، ومصباحا يعني والعثي• بالعداة 

له.وتسبيحهم له وذكرهم له وعبادتهم له دعائهم ق عغجل الله وجه يريدوف 
يعل.لا عنهم، لاثبحد ت يعني النJياه، آلمحيوؤ نبنه زد عمم تثاف فد ^^٠ 

الدنيا.ا-اشاة زينه تريد عنهم عيناك يتجاور لا أي عيناك؛ عنهم داؤا 
باثواةربه يدعو اممه ءلاعة عل مقبل أحدهما رجلان؛ هناك كان إذا فمثلا 

عنيوآحئ الناس، إل وتجنن ويصوم، الزكاة، ويوق الصلاة، وبحإ والنثي، 
الأولمعه؟ أنفستا مثن أف أحن أتبمم وحدم، وسيارات، ونمور أموال عنده كبير 



ا1ر،طتيسد ض؛لأم اسستي ض حط شح 

الحياةزينه نريد يتعداه وألا تخالطه وأذ نجاينه، وأف معه، أنفتنا نصز أف ألحى 
الJنيا.

محفوففإو الئرور من أو اشم من فيها وما زائن، عزصى كلها الحياة 
معودابن قال وحزن. رح ويلوم إلا الدنيا ل زح من ما والتنكيد، بالأحزان 
يكذلم لو ههقإن'.' وصدى ، وثزحا® حنثا ملئ إلا مرحا بتت ملئ ر'ٌا بجهبمه• 

عليه،حزنوا واجد مات كثإ الثاق، يعد واحدا تباعا متمونوف أمم إلا ذلالئv من 
بثيء.ليث، كلها فالدنيا وأئراح، أحزان إل والزان الأفراح هده شحول 

ناصراوكن معهم كن بل الدنيا، الحياة زينه ثريد عنهم ^١^ تعد لا ائو 
عثكاثمدة ه ؤ ء،جل• كموله وهذا اللنيا، من أحدا به متعتا ما ؤنثذ ولا لهم، 

محأمر. وأش حإئ ر؛ث ويدئ يه بمتنثم ^^؛١ آفى رهنْ تمم أروحا يهء متنا نا إل 
[،١٣٢- ١٣١]طه: ؤأيتنمة /وق محن يزقا مثلك لأ ءث؛ا يمتبأ إلصأوؤ أملق، 
حميدة.ائسلميرث ولإخواننا يا العاقبه محعل وأف العاقبه، ولكم ل تحيى أو اطه أمال 

خوءمحةق؟ءبم

[.١ ]الضاءى:ه-• ئمزه هلا ألثا؛ل رآم! ه؛ مهز آJدننلأ ^^^١ ثعال! وهال 
المحح

علالحنو بانم، ق الكريمة الآيات، من مافه فيإ نعال اض رحمه وئنئ ذكز 
يسامحدك ُؤألم ثعال• اممه ويول قالت أشتههم، وما والساكن والتنامى المقراء 

الزهدل داود وأبو (، ١٣٤رنم)الزهد ق وأض ٥(، • )^١ رنم الزهد ز الخراح بن وكع أحرجه 
ا(،ونينممفيسرأ/يه(.ّوافرتم>يها.
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^صئلألأئ©ننيكيمح0ةةآوبجمح0
يؤبه؛ق الخطاب ١[، ١ — فأذثهرممي بغمي ءّأما زجأ نير ثلأ ألتبذ ها 
اوسوو.كان:ضأ،أة الايات هذْ ق افُوُال ؛ص M لئذ ك4 يم 

وهومات ثم المطلس،،  JLpحده فكمله أب، ولا ام غم من عاش ثيائذْؤئم فائه 
أبوطالب.عئه كمنه ثم عمره. من الثامنة لشة او 

بمق;صهصهخمزادط'م;ض:ضش؛
الذينالأسا؛ فكل الخم، ورعى إلا اس خ ض من ما لأنه الدراهم؛ من يم 

وحنالرعاية عل ويتمزنوا يعرفوا أ0 أخو من عتم، رءا0 كانوا أمرهم أوو أرملوا 
الثكأعليه يكوف العنم راض لأل عما؛ رعيتهم تكوف أف لهم اممه واحتار الولاية، 
أكؤالإبل نعاة الإبل، زئ؛ بخلاف صعيفة ئواثئ ثرص لأ؟ده واوحئ؛ واوأفة 

حثاره.قويه عليظه كل.لك الإبل لأف والغلظه؛ الخفاء فيهم يكون ما 
وهيصالحه، روجه له قيئن أكزمه سبماةئؤناق اممه إف ثم نجتا، ه فنشأ 

أربعولولها النمر من وعنروو حمل وله ثزوجها نهبمي؛ حدمحه المومنتف أم 
وبناتبن؛نى من كلهم أولاده منها اممه ررقه صالحه، عاقله حكيمه لإتا وكانا، تنه 
بشوؤنه،وقامت له يئزها اممه أف الهم القبعلق، ماؤيه مريته من كان فإثه إبراهيم إلا 

مانمج.ولمنجوجبواها.حتى 

ائنام،ق الزؤيا يرى أذ بالوحي بدئ ما أول، فكان بالنيوة عِقجل اممه أكرمه 

حل.يثمن (، ٢٢٦٢)رنم قراريطه، عل الغنم رص باب الإجارة، كتاب الخاري• أحرجه  ٢١)
رةءي،تناهريرة أيي( 

لأينعداور)؛/همآ{.(،اسب، ١٨٧/١)٢(انظر:سرةاينحام)



ًتإإذثئيوثؤسيئالوسيق ض؛لأم الهاسى  JrtU)قؤح  ٣٠٨

الرؤيالأف ؛ واصحة بينه يومها ق الصبح ملق مثل جاءت التام ق الرؤيا رأى فإذا 
وثبتهوأندر وبئر اممه إل فدعا النبوة، من حزءا وأراع؛ر، متة من جزء الصالحه 
وكانالأنم، \طإ هي لألإ إماتا كان ١^١ :رعى وكان ان,ز، 

العفليمة.الأمة ولهده للبئر راعيا ءكدأقلأْإظم لهم راعيا 
منللن، ويثر سملث،، بعد افه آواك زالضحى:![، ه ئثاوئ يسما بجدك وتأ مال؛ 

العظمى.بالرسالة عليلث، افه ومن وكثرت،، ثزعزعثا، حتى يقوم؛شوؤنلن، 
هالكإ غرعالم، بمي صالا؛ وجدك لالض>يى:ما[، 4 صالالهدنح، ووجدق ءؤ 

تانممت؛مإء،سمي-نلك■4 بجظه. مزكثنب ثيمء ين تئلؤأ وثاكن.ت، ؤؤ ثعالت اممه 
[،اء:مآا١ لال4 عظيما عثق، هنلرآثم ذجمى ثام تبمث ماثم 4وعلماكث• ثعال؛ وقال 
حداصار ولي ]مرى:آه[، الإنن4 ه اوثث، نا درك، 4تاَمحث، اللآثعال: وقال 

عالمغم أي الأ؛ وخدك الإيإن كامل ج الفثليم آلكتاب 
بالمرآن.اممه هواه هدا٥؟ ب،اذا هداك. ولتكنه 

حتىالمتوخ عليك اف وفح أغناك، 4دأعمح،4 مفترا بمي؛ ءلإلأ4 ُاؤدوجدك 
يعتلي،وكان خ؛لين بئ عنإ رجلا يوم ذات أععلى وقد الناس، وبملي بميم كان 

.الفاقهتحثي لا من عطاء 

قال؛بل فاواك، قال! ما 4، يئاومح، يثا بجذك ثعال؛ هوله ثاملوا ثم 

رقم)٣(،ه؟، اف رسول، إل الوحي بدء كان كيف، باب الوحي، بدء كاب الخاري: أحرجه )١( 
عاتثةحدث من ١(، ٦ )٠ رقم ه، افه رسول( إل الوحي بدء باب الإي،ان، كاب وملم؛ 

هئزغه•
(،٢٣١)٢ ريم لا، فقال،  Jaiشيئا ه اممه رسول، سئل ما باب القفانل، كاب لم؛ مأحرحه )٢( 

أسحدسث، من 



٢٢ -jU ،٣٠٩السترالساكئوالإءاأطيىأليه*(... •لاطغةاليتيمواسات

؟ا<،ثأعى آيلا ^٠١^، مز: ولم ه، يهدئ صآلأ ووثدق. ؤ ه، ^٠^^ 
.Ajj^jCaوالثانية لفظثة، إحداهما لنامستين؛ فاغناك. ولميقل: 

ؤنألأخ0نأوالاياتكثول،تحال: ئؤوس فلأمتاس الثفظق: أئا 
سفم 0 ألأمم ثن ك ي ىهمجَمحآ ت، محأ0أ ت٩ 

هيثاوئ مثا محدك ؛^١^ فقوله: ألفات، الايات آحر كل ]الفص:١-٥[ 
اللفظ.،احتلث فهداك؛ صالا ووحدك اللفظ، اخت,لم، فاواك؛ لوقال: ]الضحى:؛■؛ا، 

جربيواصل عل كلها الايات جعل لكن اللفظ، احتلم، فأغناك؛ عائلا ووحدك 
واحل..

افآواه هل ه، ئئاوئ نجما مدك ألم ؤ أعظم، وهي معنويه: التانيه المناب 
محصيهملا أكنا يديه عل وآوى الله آواه الثان(، وا-اثوار—،: أمته؟ وآوى أوآواه وحده 

إلعظيمه أمما به هدى لا، وحده؟ هداه هل فهدى. صالا ووحدك ءةوْل، اممه إلا 
به.وأغنى الله أغنام لا، وحده؟ الله أغناه هل فأغنى. عائلا ووحدك القيامة، يوم 
ثزآأقث هدؤأ ؤ الخلمة. الفتوحات، من الإملامج للاثة حقل كم 

عغتثل؛هحثيهؤ.الله فأغناهم ٢[، ■ ]الفتح؛  ٠٠٤^٠؛• ثكم سجل دأغد.وثبما 
بك،وهدى فهداك صالا ووحدك بك، وآوى فاواك يتقا محيك ألم إذذ: 

ظهالألأْوآقلأإ.الثاأمول حال هكذا بلئ،، وأغنى فأغناك عائلا ووحدك 

الثم،مهر فلا يتع، كنث، حين منك اذكز أكلنلأمهنه، قال: ثم 
عليه،فحفم، تعمثؤ ؤإذا قارصه، غضثؤ ؤإذا فنمحه، صاح إذا أنزه؛ نهل بل 

وهكذا.



سدالرس،تياسسزاض؛لأم حياض ضح  ٢١٠

الاياتبباق من يظهر ت النائل ثمر4 ملأ ألممل يأما جآ مهر آلي>لأ ^٥١^١ 
مأعىه،عآيلأ ءؤووجدك قاوت لأثه ئتهره؛ فلا مالأ، أعطني يقود' الذي  Jiiiسائل اله 

الثار.م فلا ش:ا، كث حنا حالك ثدم ١^. لاثز  his\.فو 
العلمتال الذي حتى العلم، وصائل ( Jiiiسائل بالنائل يراد  ijiوتحمل 

أفولولا محتاج اثه لولا لأيه صدر؛ بانشراح المه العلم تال الذي بل ثنهزه. لا 
حرجلا فهذا ثعنش من إلا اللهم ثتهرْ فلا تأل، جاء ما عغئثل اممه حوفن عنده 

منهزم.أف 

لاذاهذآ ولاذا خرم؟ لاذا ثيء: لكل يقول نم يْ كث لو 
نيلمن كمْ وأشياء الزصاع؟ من الأم اف حزم ئاذا التع؟ وأحل الزبا اف حزم 
عليه.مغضب أف حزخ ولا ا"'؛ره يتعسن، الذي فهذا هذا. 

بنوالربثر الأنصار من رجز ئثاجز -مذ النمول فعل ك،ا 
حائطمز حائطه الزببر وكان النيل، تاق حيث الوادي ق المنام، 

أنايقول: والزتآز عر، الماة محس لا للزتثر؛ يقول الأنصاري فثازعا؛ الأماري 
ارانقفقالالض أعرفاناأخق،فثثا-يراونحاماعندالزصول

اممه!رمول يا عمتك ابن كان أف فقال: حكأ؛. وهاوا حارك،ا، إل أرمله ئم ننثر يا 
يبصفيه ابن العوام بن والريث باممه" "والعياذ عليها حمله العضنح لكي كلمه 

فغضب١^؛ رسول يا عمتك ابذ كان أو قال: ه. النمول عثة الطلب عبد 
•جارك" إل أربنه ثم الجدر إل يصل حتى رنتي، يا ءرانق وقال: ي الثّول 

كتابلم؛ وم(، ٢٣٦•، ٢٣٥٩)رنم الأمار، مكر باب اناة، المكتاب البخاري: أحرجه )١( 
وهةإ!ف\.الزبير ين اف عبد حديث من (، ٢٣٥٧رنم)ه، اتايه وجوب باب المقاتل، 





صإإفتيظناإرسلض رياساسثعتي،ز؟لأمس ش  ٢١٢

نثغأوف ئاو"إلك> ه الدب J؛^>4 ^لى ^lj،_ ثعال: 
•-٣[ ١ ه أفذإؤي ثابِ عك بمص ولا ';لن؛' أنسن 

اكسؤح

بالثاميالرفق عل الخل فيها التي الايات يمتاق 3، ثعال الله رحمه ا،لولف ذكن 
'١ ' الني 3كدب آلوى ثعال؛ وقال ٥،^ المعفاء، من وثحوهم 
.آلمتسكني٤٠طعاي عل بمص ^؛٠ ئ■ أليعّ ثيغ اثوف ذذ'ِللش> 

الثجلهذا حال عن أحثرنر يعني؛ أحثرف، معناها إف العالءاءت يقول ه يث 
به،يصدى ولا الأحر وباليوم با"إثزا؛ يكدب تجي اّبثزاء؛ والدين؛ • يكون؟ وماذا 

يرحمه.ولا وشدة بعنف الثيم؛ ييغ اثه ذلك وعلامة 
وهوالك؛ن، طعام عر الناس كمل لا أي؛ ه اJتكي »لماب عل بمص ولا ءؤ 

حال؛أسوأ باض" —والعياذ هذا فحال الساين، يهلعم ولا أيصا، يفعله لا ينسه 
طعامعل وخص الأزحمتهم، أزصى نن خيمة الدين بيوم يزمن لوكان لاك، 

عكئوينتولا '  ١٧■ أكر لا بل ؛ؤَةلآ ثعال؛ اف، يمول المجر مونة وق 
قال!لأيه الماعون؛ محورة ق ؛ثا أثاغ وهذه لالنجرتلإ؛-ه؛[، ه ألمنكن ءلماوِ عق 

بدونإمامولأسمة،فايتحن^^نيئمائهأئثِسمحقوف 
أذمحزم.

آيتكن٤٠محاو ء ■،محك ^٠ ئ'آ أك تممحن لا >>، iوJه؛ و;اثز 
محزمفإثه عيا كان فإف فالإكرام. الثيم أما حاجته، ودفع الإطعام حفلمه فالك؛رر 
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خماعة.معه وأسلم أملم الإسلام؛ إل الثاضن من وهامحى أي بن صعد 

بنوووقه حدمحه بعد ئمحكمحفيتس بكر أبا إسلاما الناس أول من أف اشلوم ؤمن 
عنمراعل وكان ;محقمحنبمش محوي ابن منهم بته النفن هؤلاء وكان ثومل، 
ءفييآكقلأْؤئم؛الثس_ول هع وكانوا مملوكا، عبدا وكان رياح، بن بلال  ٠٧١وكذ

أمسهم،ق العظإء المكول وكان عننْ، بإ ويممحول له ؤيتمعول إليه محلول 
هداقالوا ص محلنوف لا هزلأء، عنا اوذ له: فقالوا المن.، إل محبموف 

الني.مع بحيول الذين لهؤلاء احتقارا 

تعال:اممه فانزو الأمر، و ويكز ومع، ما ه الئن ممس ل فومع 
ملردأن •هغيهل اش ما0 اردئاوجههُه]الأمام؛آه[، ؤآلسق العدوو ددهعّ يدعون أؤ!ن 

اممب؛عند قيمه لهم م الجزع، ق قيمه لهم يغن لم ؤإف مقراء، كانوا ؤإذ هؤلأء 
مالوثهمسألة دعاء يدعوثه ومساء، صباحا يعني والعثي، بالعداة افه يدعوف لأمم 

النار.من به ويتعيدول والخنه، رمحواثه 

الصلاةففي الدعاء، عل ثشتمل اممه ويادْ الله، معثدول عبادة دعاء ويدعويه 
الثلأمحسنه. الأخرة وق حسنه الدنيا ق آتنا ربنا اغفرل، رب الإنسان: يقول مثلا 

لنيليعبد لد،ا أيقا العابد إف ثم ذك، أسه وما الصالخبن، اممه عباد وعل علينا 
ءَأجل•اللب رصا 

كبثرأثر له الإخلاص وأف الإخلاص عل ثنبيه ه ننهئ ؤيردول موله• ول 
أخلص؛عمله ق اف الإنكان فكلما عيهل، اممه عند المال ورفعة الأتمال ول نق 

الصلأْ،معه يصل آحر جاسه ؤإل يصل ان إنمن وكم لثوايه، وأكثر للب أرصي كان 
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وذلكوالأرض؛ الئإء بتذ كا وايزاء والثواب الله عند الرفعة ثن ببجإ كثكوف 
الأحر.دوو أحي.هما عند النة لإخلاص 

قد؛ه محه إحلاص عل الحرص غايه نجرض أف الإنسان عل فالواجب 
حتىوثوابه النه رصا إلا يقصد لا الدنيا؛ أمور من نيئا يعاديه يقصد وألا عبادته، 

والآ■حرة.الدنيا ق \لتقوث _ jjينال 

جثايقيذ وما ثيء من جمتنيم خ عقش ر؛ؤما الأية؛ آخر ق ثعال اممه قال 
ثيءمنك،ولاعليهم ثيءمنهم عليك ليس يعني 4 سرمن ءقهمِ 

بعمله.محازى وكل الله، عل اجمع اب ج
فوله:ق التي هده الفاء لالأنمام:آْ[، من ئ<و0 

jهنا نمدنا ، Ht^4^تنا قوله: عل لا ه قوله: عل تعود ه ؤهقؤث 
وسْئرئضرله:ؤ:اصِتىهاُؤم

•يوؤه عل مرئه ه ضييننث ثن وُؤثةؤن ، ّيى4ُ تن •بملإئعؤهم دناثن مذم ثن 
الظالان٠من فادا1إ طزدتم فإذ يحني 4 محالسي الغددؤ ربثم يدعون ُؤولإةطرهمألن 
الخيرأهل من حليه يكوذ أذ له ينبغي اذ الإنأل الحليب• هدا من ؤيسمماد 

الأكابر،مع بالحلوس يثم وألا وجهه، يريدوف اء ومصباحا افه يدعون الدين 
يم؛للأ:مح،أنمحلسإلهولأ%لأأذ

بمعروف،يامزهم أن يريد أن مثل مصشحة؛ ذللث، ق كان فإذا مماحة، ذلك ق يكوف 
خر.وفيه حليب فهدا الأمة، حال من عليهم حش ما لهم أويغز مذكر، عن أوينهاهم 
الوزراء،أومع الأكابر، مع جلس بائه الحا؛ وثتل الأنس؛مجاليهم، محرد أما 

علنحتي إيا العد، عليه نحند لا عرض فهذا الأموي، نلأْ مع أو الأمراء، أومع 







اإرسإاتيفلحيياضاساسىعنئلأمسيد  ٢١٨

إليهاحاجة هوق التي الصالحة الأعإو من الخنايت؛ من ياخد0 الإنسان عل ثيء 
فيذلكا^؛كان.

لهليس من قالواث فيكم؟« الفلس ثئدوو ررماذا ءثجآلصةُئوصم؛ الئي قال 
ناتح القيامة يوم يأق من ارالفلس فقاوت متاغ~ ولا قالوات ~أو دينار ولا درهم 
منهذا مأخذ هذا، مال، وألحد هذا، وشتم هذا، صزمحت، وقد فيأق الحبال، أمثال 

فطرخشبمامم من أحد وإلا ثيء حناته من بقي فإذ لحنانه، من لهذا لحنانه، 
عل؛هثم>خوالأار«ُا'.

وثافلررأنا ^.؛ ٥١رموو< هال، ماو،ت قؤمحئبمثئ، نعد بن نهل وعن " ٢٦٢
.٢' البماري نواْ ثبجا. زوخ واؤنطيى، بالئثاثة ثآشان هكذا« اث j الشم 

بأموره.المائم السيماات وار'كافل 

ثهاليتيم ررّكافل ٠ ه اف رئول قال ^ ١٤هريرة ش وعن - ٢  ٦٣
بالئثابةانس بن وهومالاث الراوي وأثار الحف® ل كهاي؛ن وهو آنا أولعزْ 

.٢' مسلم رواه والونطى. 

مثلفالمريّ؛ؤ منه، أوالأبنهمر قريبه، معناْت أولعمْ® له ررالثيم وقوله.• 
أغئم.واف ^١^، مى أوعثرهم أوأحوة أوخده أمه يكمله أل 

.هريرة أي حديث من (، ٢٥٨١)رقم الظالم، نحريم باب والصلة، الر كتاب لم؛ مأحرجه ( ١ ر 
(.٠٠٣ رقم)٤ اللعان، باب، الللاق، ياب، الخاري: أخرجه )٢( 
(.٢٩٨٣رقم)واليم، واجمن الأرظة إل الإحسان باب والرقائق، الزهد محاب سلم: أخرجه )٣( 







٢٢١.ت صمةياسميالإىنإدييا

اللهعل واعتادك ويوكلك وحومك رجاءك وعلق ءَةتقل، اللب إل ١^ اجعل بل 
أتمغءهبئ أث، إ0 ئهو آش ءز ؛ؤوس يكفيك، فإثه سبم\ثئوةن\ق 
ثيء.يرده ولا ثيء يمنعه لا فهوبالخك، به عيججل اض أمز ما كل ]الطلأق؛"ا[، 

يأللا ازس موال عن يمتع أف عليه وتحب الصر، عليه نجب ءالسكين 
دامU ذلك قبل أثا اللمزال، له خل ايه له طئ، إذا اشوى، الئرورة عند إلا 

يزالولا يسأل، فلا ممرة من مما أو خبز من كرة يأكل أف ولو يتعمما أف يمكثه 
القيامةيوم يأل حتى الئاس يسأل ثم الناس، يسال ثم الناس، يال الأمان 

لائهباض—؛ —والحياد عفلماما يلوح ووجهه القيامة يوم فياف لخم، مرعة وجهه ل وما 
الناسعل يرددوو الذين القوم أوكلث، دم هذا ول الدنيا؛ ل للناس وجهه أذل مد 

الألأفعذهم توخي الألاذ، ثجدعندهم وا ُ^إذا الذين وهمألحياة؛ 
والأوراق.القديمة والدراهم والقفة الدهس، من 

أوبالث_وال، الناس يوذوف ثم الثاس، أفقر هؤلاء ت ملش رأيتهم إذا وهم 
الأغنياء،كبيوت، بيومم تجعلوا أل يدول ير لكن ميء عندهم ولبس الثاس يألوف 

بإالنشع  ١١ممه، فهذا الألحياء كلباس ولباسهم الألحياء، كتسارامحتح ونيارابمم 
خنسسؤفعل لموا كنؤ إل اض؛ أعهناك با اقتع ؛ روراءروبي( كلاص بمط لم 

^لأئ،،وإفكنت،لإافعلش،ج.

وأريدفارها، ^١ وأريد قخمه، م،ثاره أريد أنا وتقولت الألحياء تقلد أن أما 
الأشياءهذه يثري أف قبل مبامر0 مأنتهم سواء الثاس تسأل ثذهج، ثم هرئا، 

٢(،١ ٢ )٩ رقم وغره، اللباس j اكزوير عن النهي باب والزينة، اللماس كتاب ملم؛ أخرجه ، ١١
;ْتئمحبمها.عاتثة حدبن، من 
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هذافكل ذلك، أثنة وما دين، عو أنا موو،ت يذهب ثم أو أردت، التي 
يرزقكوانأو عئقثل، ريلث، أعطاك ما وعل عدك، ما عل اقتصز ■؛aJ^، حطأ 
والثلأمة.التوفيق ولكم لنا الله تأل وكفى. ا-اقلق عن يغنيك رزقا يهلغيلئح، لا رزقا 

كاتجاهدؤابمكين، ١^ عل ارالئاعي داَل: عنام.، وصه، - ٢٦٥
يمطئ«لا الذي ؤ:كالئائم يمي، لا الإي )ازكاكائم قاَل: زأحب اف« يل شق 

المحح
والفقراءوالستفبماننيت يالثامي الرفق —باب، الباُب هذا ق الولف ذكز 

تسيلز 'كالجاهي. والثك؛ن، الأرملة عل ^٠١^؛، ١١٠ه! اممه رسول قول — وثحوهم 
والئاعيمطث«، لا الإى زثالفائم يمي، لا الإي ررزكالماتم قال: زأحب الهِ« 

يلرمهم.وما وموتهم بمصالحهم يقوم هوالذي عليهم 

والماكنأوإناثا، ^١ كانوا نواة لهم عائل لا الذين هم والأرامل: 
الذينالعاظة عل عليهم، ونعته عائلته عل الإنسان قيام هذا ؤمن الممراء، هم 

وماكين،أرملة عل ر،ماع بموويتهم والقائم عليهم الثاعل قاف يكتسبودر، لا 
يثيرلا الذي كالقائم الله،ًأو نيل ل كالمجاهد ؤيكوف الوعد لهذا مستحما فيكوف 

لأتفه.الذي وكالفائم 

الزهت.كتاب ت لم وم(، ٦٠٠٧رقم)الك؛ن، عل الساعي باب الأدب، كتاب اJخارىت أخرجه ( 1١ 
(.٢٩٨٢رقم)والمكض، الأرملة إل الإحسان باب والرماس، 



٣٢٢ستحالسياسمُالإصانإست 

ويدعوفويالا يمتئا يدهوف الذين القوم أولئك جهل عل دليل هذا ول 
إلنجاجوف لأمم فيضيعوف؛ عاتل لهم يكول ولا النساء، ْع بتؤبمم ق عواثلهم 
الزىف يتجولوف يذهول وتجدهم ذلك، غر ؤإل الرعاية إل ويجول الإنفاق 

يظرفموسهم، ق ئيء ولكل صرورْ، هناك يكوف أف بدون أيثا، الدن ق وربا 
وترمحهم•بتأديبهم أهليهم ل الثاء ثن أفصل هذا أل 

ؤإنايث،،يكور من أولادهم وثوحية أهلهم، ل بقاءهم فإو حطأ، ظن وهدا 
الناصيرندوف ألمم يزعموف تجرجوف كوبجم بن أقمل بمٌأد،:،م ومن، وروجابمم 

ولهداؤإرشادهم؛ بنمحيحهم غرهم من أحي، هم الذين عوائلمهم يركول وهم 
قبل١عش^رته فتدأ ٢[، ١ ]الثعراء;؛ ه آلآمؤأبمث ب/ةإئ ؤؤأنذر ثعال• اف قال 

كذب'
وهوعائدذللئ،، أشبة أوما أويومين يوما الله إل الدعوْ إل يذهب الذي أما 

أربعهيدهبوف لوم 3، كلامنا لكن -جمر- وهوعل لايفره، فهذا لرب عن أهله إل 
مم،يعصمه وادياح للأهواء عنعواتلهم؛يركومم أوتنه أنهر، أوحمسه أشهر، 

مؤثر.اض دين j فقههم نمور من هذا أة شف،- -لا فهؤلاء 
فالمقيةالدين«ااآ ز ممهة حثرا به اطه يرد ررمن الني قال وقد 

منالبيومحت، تؤتى كيف ويعرف، لها، وتجب الأمور، يعرف الذي هو الدين• 3، 
عليه-نجب يا يقوم حتمح، أبوا؟ا، 

محابلم: وم٧(، رنم)١ الدين، ل خرايممهه اف يرد من باب، العلم، مماب، الخاوي أحرجه ر١( 
خنؤقمحن•معاوية حديث محن (، ١ ٠ يقم)٧٣ ايألة، عن الهمح، باب الزكاة، 



ا1رساا؛فيسد ض؛لأم اساهض هس قؤح  ٢٢٤

مذيمنتها الؤيمة، طعام الطعام ارثؤ هاو! ه، الني عن وعته، — ٢٦٦
زواهوزئوله(( ^ ٥١عصى ممد الدعوة تجب لم ومذ ياباها، مذ إليها ويدعى يأتيها، 
مهسعمصرا(أ ُ

النلينةطنام القام ا>يش هول4ث من م_رْ ش عن الصسن، j رواية ول 
اكقرائ((اموتذك أؤف\ ئذش 

الثثرح
تقال ه الثى أل ئهمحه هزيزة أي( عن نقله فيإ ثعال اممه رحمه المولما ذكز 

بحبلم دس باباها، مذ إليها ويدعى ياتيها، مذ بمثمها الهمليمة، طمام الطعام ارنر 
.٠٠ورسوله اممه عصى يقد الدعوة 

;الوليمةالراد يكوف أف تحمل ١^٠٠٠١ طعام الطعام ؛رثن يأكلأْإسمت محوله 
إلدعي ما كل بالوليمي المراد وأف أعم، يكوي، أف وتحتمل العرس، وليمه هنا 

اممه.ثاء إف الأحكام ق ذلك بيان وسياق غره، أو عرس من إليه الأحت،إع 
ياباهامن إليها يدعى التي وص الطعام شر طعامها التي الوليمة هده محئز ثم 
إذاامحور عل نحرص لا والعي الأغنياء، إليها يدعى يعني ثانيها، من وبمنعها 

أجابح،دعي إذا الذي هو والقشر الفقراء؛ منها ويمح بإله، متغن لأيه دعي؛ 
وهم؟٦١ أحق هم من إليها يدعى لا لاثه اممه؛ إل مقربه وليمه لبتح الوليمة محهده 

الأمحيائ.الفقرائ،بلثدصإليها

•( ١ ١ ' / ١  ٤٣٢) رقم دعوة، إل الداعي يإجابة الأمر باب النكاح، كتاب لم؛ مأحرجه ( ١ ) 
٥(، ١٧٧)رمم ورسوله، اف عمى فقد الدعوة ترك من باب النكاح، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

١(. ٠٧/ ١  ٤٣٢)رقم دعوة، إل الداعي بإجاة الأم ياب، كتاب،!لكاح، وملم؛ 



٢٢٥. .والإؤصاذاكهم.را،أ|زرأصفاتراسي راسات اسيم ،لاطفة  ٧٧- ٢٢

قالمؤكدة، سنة فاي العرس~ وليمه سيإ ~ولأ هى حيث من الوليمه أما 
قال!بالوليمة، فامزْ ٠ ولوبئاة<اُ ارأؤلم نْؤقهنئ؛ عوف بن الرحمن لمد ه الني 
عوفبن الرحمن لعد بالنية والشاه قليل، بثي؛ ولو بمي• رردلو 

الأغنياء.من لأيه ;محؤممنبمثن؛ 

يدلورسوله؛١ الله عصى ممد الدعوه بجب لم رُؤمن عث.هأكةبجؤكلأم! وقوله 
واجب،وهو إلا بركه معمميه يكون ثيء لا لأيه واجبة؛ الوليمة دعوة إجابه أل عل 

وم،لأبمذ؛هامحروب؛
الإجابة،لمم، فاللم؟كذئلإاّ الداعي يكون أن الأزل: الشرط 

وليمةإل كام لودعاك بمي مصلحه، هدا ق كان إذا مسا لا الإجابة تجور ولكي 
وقدالإسلام، إل كتألفه مصلحة ذلك ق كان إذ ميا لا نحبن،، أذ باس فلا عرسه 

الشعثرمن خبرا له وجعل فاجابه، المدينة، ق دءاْ ثروديا أذ ه الني عن ثبث 
متاؤا.قديا ودكا بمي• ٠؛ سنخه ؤإهالة 

بترب،فليس عدلا اللاءي يكوذ أف امزاط يخي العدالة؛ اشراط وأما 
معالصلاة قليل اذ إنيدعوك أف مثل دعاك، إذا الفاسق دعوة إجابه فتجور 

ذلاائ،.من النا مكان من نحيب كا فأجبه دحان، شارب أو اللحية، حليي أو ابجاعي، 

الداعيهاز،ا نحجل بحسثج مملحة إل ينمي الإجابة عدم كان إذ لكن 

رممه، ألقازْ شبت ؤ^؛١ تعال؛ اف نول ل جاء ما باب اليؤع، كتاب الخاوي• أخرجه ا  ١١
رنمحديد، وحاتم قرآن تعلم كونه وجواز الصداق باب الكاح، كتاب ت لم وم٢(، ٠  ٤٨)

خئثيبمن.عوفح بن الرحمن عبئ حديث س (، ١٤)^١٢ 
أنسحديث، س ٢(، ١ ١ أحمد)V/ أحرحه )٢( 



سدالرساتيمحيياضاسا}|ضض؛لأم  ٢٢٦

دعنوا<تجب فلا يعزيه، نحيبوف لا الناس حيث يعتادها كان التي اشصيه ويرك 
الوعو0ف1ج_، تج1ه، لم أو أجبته سواء تقيد يلا كان إذا أما ممأحته، ١->^، من 
دهئسئ؛.آل

بم4كالذي خراتا ماله كان فإذ خلالا؛ ماله يكوف أذ اش: الئرط 
أكلعن يتوؤغ أذ للإنسان وينبغي حرام، ماله لأف إجابته تجب لا فإله بالربا؛ المال 

حرام؛كبه من مال من ثاكل أف عاليك تجرم لا يُز، ب؛جرام، ليس ولكثه ماله، 
به.ؤيتعاملوذ يأحذوثه الربا؛ ياكلوذ وهم ٠ اليهودر طعام من أكل الثني. لأل 

صاقنغألأءLلكشثخرام/
ؤيكتمبحلالا نحارة يتجر محتلط؛ ماله  I_،Jحرام، ماله ل كان إذا أما 

الناسمن كثير يسلم لا لأيه ماله؛ عن يوؤأ ولا إجابته، من باس فلا محرما؛ كبا 
ومهمبالحرام، فبم4 يغش من الناس فمن حرام؛ ماله ل يكوف أف من النوم 

بواجبلأيقوموف المزشن من وكثر المزقوذ، ومنهم الأشياء، بعض 3، يرابي( من 
وهذاالدوام، انتهاء ؤذتا قبل مخزج أويتقدم الدوام، عن يتاحر فتجده النظيفة، 

نلتزملأنه النظيفة؛ عمل من مص ما بمدر الحرام من ثاكل إنه بل لحادلأ؛ راتبه ليس 
اليومالناس ءتسث، فلو كذا، إل كذا من بوظيمته يقوم أثه مثلا الحكومة ْع بالعقد 

الحرام•من لحى ماله ل يكوف منهم كثيرا لزجيث، 

كتابت ومسلم ٢(، ٦  ١٧)رنم الثرين، من الهدية تبول باب الهبة، كتاب اJخارىت أخرجه كإ ( ١ ل 
مسمومةشاة س أكل الني. أن غهثن; أنس حديث من (، ٢١٩رنم)• م، الباب اللام، 
حولية.له أهدما 

شعترجز إل، الم،. دعا :اودبا رأن خقمحفيتن؛ أنس حديث محن (، ٢١١)م/أحمد أحرجه وما 
.فآحابه١٠سخة، ؤإهالة 



٢٢٧صالستياصيالإمج|س.. 

فاثهمتكئ الدعوة ق لكن فاذ مكئ؛ الدعوة ز يكوف ألا ت الثالث الشرمحل 
يثرب)شيش( عندهم أو بمغنى، متاتوف أمم علمث لو مثل الإ-حابة، تجب لا 

هداثغيثر عل قادرا كث إذا إلا تجب فلا دحان ثراب عندهم أو الحاصروف، 
شين;امحور عليك محب فإثه النكر، 

\مح.اشنالأئو:إ3الأ 
الدعوة.إحاية ^ ١٠١١والشب 

خرم.فإومحوزك أثا 
إلأدعوك ملأن، يا يقوو،ت أف ت يعينه ومعنى المدعو؛ أذ ١^١^ الشرط 

حماعه،يا فقال; محلس ق عامه دعوة دعا باق يعينه لم فإل العرس• وليمه ور حف 
دعالأل محمر؛ أل عليلئ، نجن، لا فإثه فاحمروا، عرس وويمه وواج حمل عندنا 
•علمتلمثؤ يتص ولم عامه دعوة 

كلمحث، أف للإنسان ينبض إل ثم نجب، لا فإما يعينه لم فإل يعينه، أف بد فلا 
مصلحهامتناعه ل لكن إذا إلا ذعوثه، محنجا أل أحيه عل المسلم حى ص لأف دعوة؛ 

ا1مالحه.راححة 

سلماحم جاريتين عال >اس مال: الثءًر عن هكؤبمئ، انس وعن ٢ِ  ٦٧
م1مُا'لأزوا0 أصاثمه. وصم أناوهوكهاس" القيامة جاءيو.م 

(.٢٦٣١رقم)المات، إل الإحسان قفل باب والملة، الر كتاب لم؛ هحرجه أ( 



>،ه'قوظاا>سلتي سد كلام اساسى*ذ يياض قيح  ٢٢٨

الثثرح

قاصرهالبث أو وذك لأنات؛ الإنسان عوو ممل ففيه أثدئ ا-هذا أما 
الضهال فلذلك -بما، تبمتقوو ولا -بما، ياتبموو لا أهلها أو والغالب مهينه، صعتمه 

إصتئه!وصم وهو'كهاس® انا القيامة يوم جاء ثئثا حم جاريت؛ن عال، راس ه؛ 
الخاريثين؛عال إذا الحق ل اممه. لرسول رقيما يكون أيه والمض• والومطي، الثبابه 

الحك،3، الني. مع يكول أيه أي أوغثرهما، أحوات أو بمامتح من الأنمحا بمي 
عفييأئثْؤئيم.إصعيه بين وقرف 

والشرابوالطعام الكسوة من البدن؛ بتوونة بالقيام يكون الغالت، ق والعول، 
والتهذيببالتعليم الروح؛ غذا؛ ي يكون وكذلك ذللثج، ونحؤ والفراش والسكن 

ذلك.إل وما الثز عن والم والأمبالخم والتوجيه 
بالأموريبمتم أن ان للأنينبغي ايه أيصا قبله ومما الخدين، هذا من ويوحذ 

يلاحظبل فمهل، الدنيا ق ينفع ما أومراعاة التكاثامحتح بالأمور لا افه، إل تقربه التي 
وأكثز.أكتر الأحرة ق يشر ما ويلاحفل هذا 

منة،عئرْ خمس وهو اليلؤغ؛ بن إل ملأ حى يعني! ثبلعاُ راحم ويوله؛ 
ننه،عفره خمس قبل ولو محيصل كأن المرأة؛ ق البلمؤخ علاماين، من ذللثح غير أو 
احتلمت،.أو العانة، لها نبتت، أو 



٢٢٩والإحسان!ليهم''' راسمح يسالراسفة ايض( *لاطفت باب - ٢٢

ساللها، ابسان ومنها اماْ دحنترعيآ محالئ! خؤمحنبمها، عائشه وعن ~ ٢  ٦٨
وم؛1ما:نثها :؛ن صثها وها محأغطبجا ٧^؛، ي عي نئا عندي د جت٣ 

هد؛من ابتنآ من  ٠٠ساإ،ت ئا؛نةأتم.( علنا، ه الثص مدحل هحرجتؤ، مامث، ئم مئها، 
•٠ عل؛يُ تتقى الناراا مى سرا ق ثن إليهن، مأحنن ء بثي ١^١'-؛، 

الثمحح
يالغ:عريبه، عجيبه قصه ;٥^٤^١ عائشة عن ثعال اف رحمه الولم، ذكز 

عنديتجد فلم قالن! ممره. لأما وذلك، سأل. لها ابثان ومعها امرأة عل يحلن، 
—واحد0إ ممره إلا فيه يوجد لا الئى بتوُب ثن "بيت واحده ممره إلا 

التمرة،نصف واحده وأءطتا نصمن، ابنتيها بتن فقسمتها وها فأعطيئها قالئ،ن 
شيئا.منها يأكل ولم الأحر، التمرة مم، الأحرى وأعطّت، 

هالني فقال عجمه، عريه قصه لأما فأحرئه عائثه عل ه الئل فدحو 
'هوموله النارار، من مرا له ثن إلبجن، مأحس بقيء البناُت، هدة بن ابمل ررمن 

الأو4ُةعال:قال كإ له، قدن تن الراذ: لكن الثز، U:ارى ائراذبه ليس اثن«; ثن ٠٠
ابنتانله قدر من يعني لالأساء؛ه'آ[، ه تنجمن ؤيوثا قئئة وآلم إلثر ُؤوكوكم 
النارعن تحجثه افَوعال أو يعني القيامة، يوم النار من سرا له كن إليهإ فأحس 
هويكتسي، والذي النحثكح، ستطع لا صعيفة البنت، لأف السناُتج؛ إل بإحسانه 
علبمثهنِ اقث ئكثز يثا أيتثآة عل م؛مث ؤألذ-جالا اممه قال الرجل، 

.٣[ ٤ ،: ]١٧ه أمولهن مى أذمموأ وياآ دتض 

لم:وم(، ٥٩٩٥)رنم ومعانقته، وتقسله الولد رحمة بايط الأدب، كتاب البخاري: حرحه أ ١
٢(. ٦٢رنم)٩ ألمان، إل الإحسان قفل باب والملة، الم محاب 



٣٣٠

النت،ق شأي فإثإ ارأه أما هو ؤيكتنمب العائلة عل ينفق فالذي 
إلاوافكثم_، للو اأرأْ وليت أولادها، لزوجها ويصلحه ميمه 

مثوالرأة وجعل فمليهم بم اغر ص ثاكلتهم عل كان ومن ازكمرة العرُب عند 
بعضهمنحلهلوو الناص صار حتى الكاس_ا، وق التجاؤة وق الأكتايت، ق الرجل 

ومنالعرين، عند الراقية بالوؤلتفة أحفلى كاث أحمل؛ المرأه كانت وكتإ ببعض، 
ثاكلهم!ومن شابههم 

هداشمه— هذه علينا يديم أل النه ~سال هذه بلادنا ق ا-اثمد وفه ونحن 
العامالقaUع ق لا اء الثيتوظم، أف كتا؛ايرا من قزأنا ما حنب التكومه مثمت، 

اشمه؛هذه علينا يديم أف اطه ونسأو بالثاء، يعلى فيعا إلا الخاص  ٤٧٥٥١١ق ولا 
وأفهضله، من يزيدها وأذ المايث،، اطه سأل لكذ وشبهها• البنايت، مدارس 5ثل 

المار.الاختلاط هذا من اليوم الأمم عليه كائت، مما يمثعها 

الم•بن الحدب هذا ق درئ وتحا 

إليه،نسائه أحن، فيه بيوته، أشزفج ؤمن افب رسول بيوت من بيت أولا• 
الأكلعند للأنان يقدم هذا بلل.نا ق الأن ونحن واحدْ، ممرْ إلا به يوجد لا 

ألكونناعليهم؟! وأغلملم، الدنيا علينا هتحث، فلماذا قض، أصناف، أوخمسه أربعه 
يشاء،من يؤتيه اطه يضل ولكن مثا، اطب إل أحب هم وافه، لا أ منهم؟ اطه إل أحث، 

للسرتثبا الثوم الثامن من كثر عتلء الثعم هنءه فصارمت، النعم، ثهلءه ابتلينا ونحى 
اممهعقوبة من علينا ونحشى بافه— —والعياد فتقوا حتى والبطر، والأشر والماد 

معاصيعل عوئا وجعلوها وكثروها، النعم هذه بطروا منا كشرا أف عغ؛ْلسجسا 
اطهالئلأمه—ثمأل سبماة،ؤداق اطه 





صإإسشوغسدا،ر،طم قلأم ض اسل|ض )ياش قؤح  ٢٣٢

،JliLايات إل أحنن ض ثقل عل ذول أيقا الخديث هذا ول راث: 
قاصرات.عاجزات لأنس أنفسهن؛ ومراعاة الخاطر، وطست، والكوة، 

الئحال،،هم ويتفق يالنفقة ، يكئفالذي أف من أولا إليه أثزنا ما وفيه حامئا: 
الئاءُإلا حا بموم لا ام لصالح وكدللث، اليوت،، ولصالح فلليوُتج الناة أثا 

الثنات.كمدارس 

يوجدكإ بكرترايت، أو واحد، مكتت، ق الئجال ْع طفات من تحنلى أف أما 
قالوقد عظيم، وثؤ حهلأعذل_لم، ثلث،- -لا هذا فإو السلمثن، ئلاد من ر ممق 

صفوفوحثر آحزها، وثرها أولها الرجال صفوف حر ٠٠هاصئلأقلأ»: النبل 
وآحزهاثزا، فصار جال p١من قرسب، أولها لأل ٠؛ أولهارار وثزها آخرها النساء 

الإمام،عن ويبتعد ثتاحز أف للمرأة ثيب كيف فانظر خرا. فصار الرجال عن ثعيد 
منالملمين ؤإحواثنا نجمتنا أن ايله تال الزجال، عن البعد أجل من ذللث، كل 

وعقابه.تحطه أسثاب، 

—بم مهق 

لها،استن محمل ملمكينة جاءئنى مانتح: خؤمحنبمها، عائشه وعن — ٢٦٩
ثمرةف؛ها إل وزمنت، ممئ0 منه^ واح-دة "كز قأغطتهوزاُت،، يلامث، هأطعنتها 

سه،ا،دأئها أو ثريد ثادث، الي ااتمرْ مشمت اساها، ماسمملعمتها لثأثالها، 
أنجبثل افه ارإو سال،: ه، اممه سول لن صنعئ الذي مدكزن سانيا، ياعجتي 

هريرةش حدث من (، ٤ ٤ )• رقم وإنامها، الصفوف تسوية باي، الصالة، يامب لم; محرحه أا 



٢٣٣ُاستحادسواصيابذاست. 

.٠١٣لها:هاابجآؤّبماساثر«نواْ 
الضمحاو قال: الخزاعذ عمرو بن حويلد ئرح ش دعن " ٠٢٧

افاثيرواْ حس حديئ الشم : ٣٣حؤ أحئج إو "١١٣ ته 
^٢٦٠٠اساد 

ذلكمى وأحدر حمحا، صح بمذ وئوالأم الحرج ألحهم، ا'أخرجاات ومعنى 
1كدا.^^١ عنه وأرحر بليئا، محديرا 

لهأو نعد رأى قال: ;٠۶^^١، وقاص أي بن نعد بن مصف وعن - ٢ ٧ ١ 
زواهئفعثام** إلا ويزرموو سصروو "هل ه؛ السي يمال دوثه، س عق  ٠٨٠۵٥

الوقانآبوبكر الحافظ ورواه تعدتابعي، بى مصعب فال مرنلأ، هكذا البخاري 
خنؤهتن.أبيه عن مصعب، عن متصلا حيحه صق 

م

•يقول، ه^، اُنب رسول تمعت، • مال ئَهبمثه، عؤيير الدرداء أي وعن " ٢٧٢
باسادجثي.. ٠٤أبوداؤد زوا٥ بصعئابجا< ينصروذورردول، مإيإ الصعثاء، "ابموف 

المحح
والناميبالصعفاء الرفق من سبق ما مضمون عل ثدل كلمها الأحاديث هده 

لكيالثابق، كحديثها قصة الأول عائثة حدث وق ذلك، أشنة وما والنات 

٢(. ٠٦٣ ) رقم البات، إل الإحسان قفل باب واكلة، ابر كتاب ت ملم أحرجه )١( 
(.٩١٠٥)رقم زوجها، عل الرأة حق باب النساء، عثرة كتاب الكترى• المن ل الماش أخرجه ، ٢١
رقمالخرب، ل واكالحين ياكعفاء استعان من باب والمر، الجهاد كتاب الخاري• أخرجه ، ٣١

(٢٨٩٦.)

(.٢٥٩٤)رقم واكعفة، الخيل برذل الانتصار ل باب الجهاد، كتاب داود؛ أبو أحرجه ( ٤ ) 



٣٣٤

ابنتيها.بئ فنمتها واحده ممره أعطتها نِهبميا عائثه أف الئابى الخدث 

والثانيهواحده، البشن إحدى هأعطت، ممراُت،، يلاق فاعطتها الخدين، هدا أما 
البشنأو -يعني فاصتطعثتاها لتأكلها، فيها إل الثاكه ريعت، ثم الأحرى، التمرة 

فأكلت،__(، بثهإ شمتها بل الأم ثهلعمها فلم الأم~ رمعئها التي التمرة إل نظزتا 
بإوأحتتده ه لاإثّموو ذلك( فدكزيت، نيئا. ثاكل لم والأم ؤنمئا ممره يني، كل 

يعتي؛الثار® أوأعممهاتتامى الخثة،  ١٢لها•قدأوجبج افه ®إل فقال؛ المرأْ، صنعت، 
الخثة.بدلك، اضُلها أن-ي، النفلمه اوحمه هده رخمتهإ و لأعا 

الحنةدخول أسبانم، من  ٢٠٦٢واوجمه الصبيان ملاطفه أف عل ذلك، فدل، 
ذللا،.ولكي؛ لنا يكتنح أن اف سال، النار. من والنجاة 

مسب،الصعفاء أف عل يدل، ما الحديث، لهذا الئالية الثلاثة الأحاديث، وؤ، 
افآتاه مما وآتاهم ءاليه|أ وعطم، الإنسان ءلّيهرآ حنا فإذا للرزق، ونبج لشر 
أختنالهَتمال لأف لأئز3،، تجا وكان الأعداء، عل م تجا ذلك، كان ظ، 

يعال!اممه قال، عليه، نحلمها ثعال اممه فاد ثفقه لربه الإنسان أص إذا اثه 
وبدله.بحلمه ياق أتم، عغلفهت ]ساته'م[، ه عثلمهء يهو ّءت،و نن 

خوٍةقم



٢٢٥^-باو،امس|تبإص« 

^== ^ِِك .ااثساء مسّثت ال1  l*Aa —  ٤٣ النساءالوصك باب ' ٤٣ 
خوٍةمسبم

وأنؤ ثنال؛ وهاو ]اكاء;بما[، ه أدايوغ_، ُؤدعاثموص لعال؛ افن يال 
ثدروهاآلعي_ز لكل دمي—اوأ ثلأ مصتم ولؤ ق-ؤ-ؤ}ةآ أن م-ثطيمأ 

[.١٢]اكاء:٩ ه زحيما عفورا َكا0 آثم هك وستدأ تًندمأ وإن 

اكثخ

يرقىأف عل الوصة تجئ باشاء، الوصية باب ثعال• افه رحمه ا،لولف قال 
هوتمأمن إل نجثجن قاصرات لأنس مهى؛ ثعال اطه بمش وأف اف الإن

تضهنرأس ئكتثل بثا ألثم عز وئوث ؤ١لرحان ثعالت اممه قال كا ويكملهس، 
ءثنيه]اس:؛ما[.

هألثموف_، ؤوعاثئوهس دعالت اممه بثول ثعال اممه رحمه ا،لولفن استدل ثم 
بالعروق.الثاء عاشروا بمي! 

وبماحثهابالعروق الأسان فثحاملمها والحاملة؛ المصاحبة معناها والمعاسرة! 
كيلك.

الترغ،^٥ ٥١بإ وانمرء العرف، به واطزد وأقره الث-رغ عزقه ما والعروق! 
الناس.عزقه ولو المنكئ فهو شيئا أنكز ؤإذا العروق، فهو شيئا الثؤغ أقر فإذ 

اء:آآا[،لاله مصستم وؤ ألنثني لواعن مي. أن متطيعوأ وأن ؤ معال! وقال 



سدالوسدتياسستي«ن؛لأم رياس ش  ٣٣٦

يتطحلا اذ الأنأف عهْل الله يي، فاكئر، روحتان عنده كان لمن الخطاب وهدا 
الإنسان؛اختيار بغم تكون أشياء هناك لأن حرص؛ ولو النساء بئ يعدل أف 

الق.ي يكوذ مما ذلك، أثب وط وائل كالموذة 
قوالعدل النفقة، ق كالعدل فيه؛ العدل يمكن فإثه بالدن يكون ما أما 

لكنممكن، فهذا ذلك، وعثر والكوة، ليلثها، وهد0 ليلثها لهده م يقياذ العاملة 
اختياره.بعثر لأيه فيه؛ الإنسان يعدل أف يمكن لا المف ق ما 

ثدروات أي 4، مدروها ألتت_رب محقل ثميدأ اممه قال ولهل.ا 
إذااآرأء لأف هرار؛ لها ليس والأرض، الثإء بئ ه ءاؤ؛ألثعلمة عنها ملثم التي الرأة 
كالعلقةارت نم محلبها، واشتعل عفليتل، ثعتا تعبمت، صزتبما مع مال روجها أف رأت 

محالثإءوالأرضضلهازاتا

إذيعني ه دجمثا عئورا َكا0 أثن ؛ئ دثئموأ ؤوأ0 ت قال ثم 
يغفريحني رحما• عمورا لكن النه فإل ءِةتْل؛ افث ويقوى الإصلاح نبيل ئلكوا 

يتطيحوف.؛،ا يواخن.كم ولكنه ئتهليحويه، لا ما لكم 

الرفقعل ندل كلها والسق الكتاُلأ_، نموحس من وغجرهما الأيتان وهاتان 
حعهمنها يهللس، لا اذ الإنوأذ أحنن، هي بالتي ومعاثرحا وملاحفلتها بالمرأة 

وتصمح.فتيمخ الك،ال وجه عل به أذثاي لايمكن لأما كاملا؛ 
أموٍءق 





ئلأمسدض اياسفهمح  ٣٢٨

منحلمه بل أم، ولا ف غبر من اف حلمه ٤^١^^١٣ آدم أ0 وذللئ، 
منهحلى ا-اثليمه، هذه منه سث، أف ثعال اممه أراد ولثا فيكون، كن له! قال، ثم تراُب 

الأعوجوالص1لإ الأعوج، الصiي من فحلمت، الأعوج، صلعه من فحلمها روجه، 
انكنز.تقيمه ذهبث، ؤإن العوج، وفيه به امتمتث به امتمتمثف إن 

ثيثز،بإ حني بت مج، عل بما اسمح الإنسان بما اسمع إن أيقا ١^^ فهذه 
قاسقامت، ؤإن فهي ذللث،، من يتيزكن ولن نتبأ.( لن فإما ثستةسلم أو أراد ؤإف 

ثيء،كز 3، يريد ما عل لروجها تكول ولا طيعتها، ثمتضيه فيا تتميم فلن دينها 
فيها.الذي القصور ْع ثقصر، من بد ولا محالفة، من بد لا ز 

تقيمهاذهبث، فإل أيصا، ومقصرة وؤثبيعتها، جبلتها بمقثفى قاصرة فهي 
ُُ ثريدما عل للث، ستقيم أن حاولت، إن انلث، معناه يعني• طلاقها، وكزها كنرما، 

طلائها.فكسرها ويهللمها، منها سام وحبثذ ذللث،، يمكن فلا 
ألين؛نى وايه لأهله، الإنسان معاشرة إل ه اممه رسول من ثوجيه هذا وز 

منومهل عفا ما يعني! آدثوه ؤ-غذ ثعال؛ قال كا ثيثر، ما العفو منهم ياحد 
[١٠ لالأءراف:هه 4 مجلمى عي( وأمش اهئإي ُؤدأمح الثاس، أحلاق 

أومواتيهبالمنة، مثه العيس، من سالمه الأمر~ كان ~مها امرأة تجد أذ يمكن ولا 
منفيها ما عل بما امتمح الئي أرقد كإ ولكن بالثة، مئه للروج 
النزج.

الصم،مع حذا هذا فقابل آحر، حلما منها رصيتؤ حلما منها كرهتح إذ وأثا 
حرأفيه آذو4 وكئعل شيثا تاكرهوأ آن قمة 4فإنًّؤهتموهل تعال. الثه قال وقد 

.ث.ئاهلاس:بما;ا.





ءتإإفتهوغاإرسااتي سد تلام اسث،ضض يياض محح  ٣٤٠

ظهأئ"ةواظم\ؤرذ لأو وقتها؛ ق الحاو ثقثضه ما حنب ٠، ر أصحابه بعض 
ذلكل بجن لم إذا الموجود يرد ولا المعدوم، بمللب فلا يتكثم،؛ لا ايه هديه من 

فيه.محاور أو ، ٤٠٨١١ق يقصر 
قال!انه حطب ما جلة ؤمن رمعه، بن اممه عبد ونمته تخطب، ه فكان 

علافهلا كانه فخص حلد تخلدها يعني• الني" جلد انراته بحلن• أحد"كم رُينمد 
أهلهْع الرجل علاقه لأف يليق؛ لا وهدا عان، أبر عبد عنده وكاما وبينها، بينه 

الموثالمحثاء! عن والبعد والألفة المحبة عل مبنيه تكوف أف ينبغى خاصة علاقة 
١لفعلته.أو 

ليضاجعها كيف يضاجعها. اليوم آجر ي ثم العبد محلي• كإ تحلد'ها أل أما 
فهواالعبد؟! جلد جلدما قد وأث وشهوة وثلددا محثه ما وئتمح اليوم آجر 

هذايمع أن ينبغي لا فإنه العمل، هدا عل ءثج١قلأ٥وثلأ٢ الئي عتب ولهل"ا ثناقفي؛ 
مقلابالعاقل يليى لا هدا قاف ءثجآدثلأْلآصم، الني وصدئ، الإنسان، من الشء 

عنالمؤْن•

صرطإذا بمي، الحرطة، من الصحلئ، وهو آحز قيء عن أيما محيث، ثم 
زلهم واعظا ه فقال صحكوا، صويت، ولها دبره من الريح وخرجن، الإنسان 

مضككتمئظ؟ا«.ذلك: 
نفط،؟فالإذا كدللث، كان إذا بل، ١^٨؟ هدا كا تضرا أتت، ألث، 

لم؛وم(، ٩٦رقم)١ العيد، إل والركوب، الثي باب العيدين، كتاب البخاري؛ أحرحه كإ )١( 
اء،التأش هو اض رم.ولا أن جابر حديثه من (، ٨٨٥رقم)العيدين صلاة كتاب 

بلال.يد عل يتوكأ وهو فيكرهن 





الر|،،لتيسد تلام اساسق،ن رياس ثؤح  ٢٤٢

وجبهز، أوغم ٥^١ مطبوحا أو نيئا أكلته إذا الؤصوء؛ يتمص الإبل لحم لكن 
ثتوصأ.أن عليك 

وه ام لأف ص؛ بماقض ليس أنه الضخ فإة لمها؛ شرن فأثا 
يامزهملم ^^؛٦١ أبوالها من وتشربوا الصدقة، إبل إل rمحوا أف النرشن أمن 

فلا.الوجوب أما أحثن، فهو ثوصا فإل به. لأمنهم واحتا ولوكان يالوصوء، 

اللحمأما أحمن، فهو وصأت ؤإذ منه، الوصوء نجب لا اأزق وكذلك 
منه.الوصوء من بث فلا الشحم وكذلك بد، فلا 

لحنهاوكان وليمة ق كان ه الثمحّول أف الثسن، إف النا<ست بعص يقول، 
اوسووفقال، نن؛ يدري ولا الحاصرين بعض من ئح حزجت وأنه إبل، لحب 
يتوصووف•جيعهم فقام فلثوصأ،< لحزإبل أكل رامن 

باطلحديثج وهذا الإبل، لحم من يتوصا اف الإنأف ق الثب1إ هل.ا وجعلوا 
ثعلثها،اطه لحكمة الإبل لحم من بالوضوء أمز . وإن،ا٠، ر له أصل لا 
أمنناوأطعنا، سمعنا نقولت أف عليتا نحن المهم ثحلمها، لا وقد نحن يعلمها قد 

وطاعه.فنمعا منها، أكلنا إذا الإبل لحوم ثتوصامن أف اوموو}. 

رنمومرابضها، والغنم والد.واب، الإبل، أبوال، باب، الوضوء، ياب اJخارى: أحرجه )١( 
حدثمن (، ١  ١٦٧ ر رقم والرذلين، ايحاربض حكم ؛اب، امة، القمحاب الم: ومس(، ٢٣٣)

أنس؛نحئنبمن.
السلسلةوانفلر: مرملا، مجاهد عن (، ٣٧٣ر٢أ/ دمشق تاريخ ق عساكر ابن بنحوْ أحرحه )٢( 

للأبقرذم>آماا(.الضعيفة 



٣٤٣^-وابالوسإتواسم 

مؤمنمزك ءرلأ اممه.ت زئوو ماو ت قاو غنؤفيته، ئريرْ أبي( وعن " ٢٧٥
؛.ر ملم ^١٥ راعيْ،ا أوهاو1 آحز«، منها رصي حلما مئها م؛ إذ مؤمنه 

يقال؛يغص، معناه! الراء وثع الفاء ؤإنكان الياء هوشح يقرك® ٠١وهوله؛ 
أمصها،أى شحها: مزمحا اوا■؛ بمر روجها، وهرءا روجها، الرأْ يركت، 

أعلم.وافبم 
الثمح

يمنكررلا قال؛ ه الئي أل هكمحقمحن هريرة أب عن نمله فيا ^٥١٥ الولم، ذكز 
آحزا،.حلما منها رصي حلما مئها مْ إذ مومثه مؤمن 

مثلا،كزوجته المومنه المؤمن يعادى لا تجمح، والعداوة، اتغفاء تجي المرك؛ 
محن،اذ الأنلأذ وذللث، الأخلأؤ،؛ من يكزهه ما منها رأى إذا ؤيغفها بمد:اا لا 

بتنيوازذ أذ وااعدJ( حاله، ثقتفيه با له العامل يراعي، وأذ بالعدل، القيام عليه 
وماكان(أكؤ ماكان( فيغل، وقعا، أعظم أكثروأبم،ا ؤيظرأتحا والخسنات،، الئيثات 

هوالعدل.هدا لأف داث،؛را؛ أمد 

يجرتيظموثُ ألقسط سيارآ« ف زثمت  ١٧٢ءامتوأ اؤتجنت> ؤ،^؛٦١ 
العدل(،عدم عل بعضهم تحملكم لا يحني؛ لالأممْ:ه[، ه شدلوأ آلا عق ئوو ثنئان 
■حيثرأهل، إل رواحه بذ اف عد ه النمم( بحثإ لثا ولهذا نمونه؛ ولوكنتم اعدلوا 

علشحها ح؛ن حين أهل عام قد ه الس وكان النخل، ثمر عليهم ليمر٠٢، 
النصمؤ.ولهم والريع النخيل بإصلاح ويقوموا الموونه، يكفوه أذ 

(.١٤٦٩رقم)بالناء، الوصية باب الرظع، كاب لم: مأخرجه )١( 



•_ةلأ،اسدا1راطتياسرعتي رواس ش  ٢٤٤

رواحهبذ افه عبد إليهم فبث الثمرْ، عليهم ثنرصى من عليهم يبعث فكان 
أبثصأنتم اللهوي، معشز رريا لهم: محاو ثم فجمعهم عليهم، فحرصها ننحؤثنبمثة، 

علإياكم بغضى تجملي وليس اف، عل وكدبتم ع؛ةل، افب أنياء قتلتم إل، اُلئلق 
ؤإنفلكم، شئتم فان ممر، من ومحق ألم، عشرين حزصت، قد عليكم، أحيم، أن 

والأرصاارُالثموات قامت حدا فقالوا: فل، أنتم 
فقال:والقط، بالنيل حاي الإنساذ يكوو أذ أم ه الرسول أو فالئاهد 

منهارصي حلما منها كره إذ لأخلاقها، يبغفها لا يعتي: مومنه« مؤمن يمرك لا رر 
آحز.حلما 

والعشاء،العداء إصلاح ق أحسثلم، لكن المهوة إصلاح ق مثلا أساءث، إذا 
أحنثلكذ مرة، آلأولاد معاملة ق اءت أّليال، أحنثت، لكنها ليله أراء>تح 
وهكذا.كثبمرا... 

ومالحاصر، الوقت ق الإساءة إل ئظز لا روحتك إليلث، أساءت إذا فامتج 

بالعدل.واح،ولم للمستمل وانفلز الماصي إل انقلن 
بيتكيكول محن أيئا غرها ل يكوف الرأة ي النئ. ذكزه الذي وهدا 

ينسفلا الدهر من يوما إليلث، أساء إذا ذللث،؛ أسته ما أو صداقة أو معاملة وبيته 
الإساءة؛عل الإحسان غلت، ؤإذا وهدا، هدا وقارذ؛من أحرى صء إليلئ، إحاثه 
للنفرأهلا كان إذ فانظز؛ الإحان عل الإّاءة غي، وإخ للأحسان، فااثكلم 

حديثمن ٣(، ٤ ١ ٤ ) رنم الخرص، ل باب البيؤع، كتاب داويت وأبو (، ٣٦٧)م/ أحمد أخرجه ( ١ ) 
تيغقيه.جابر 



٣٤٥ء اسط  ٢٤

يخئلذفخد للعفو؛ أهلا يكذ لم ؤإن اممه، عل فأجره وأص1لح عفا ومن عنه، فاعف 
للنمنحة.انقلن لكن بحمك، أحدت إذا ملوم غثر وأنت 

زوجيةمن صله وبينهم ث ض يعامل أف له ينبغي اف الإنأف فالحاصل؛ 
حلمامنه كرة إذا ( JjbJljيعامله أف غر0، أو شراء أو بع ق أومعاملة، صداقة أو 
وهذا،هذا بين يقاول حتى نة ا-لثالأحرى للجواس_، ينهلر أن معاملة، ق إليه أماء أو 

ؤ،المن يأمر آقت ؤإف دعالت قال كإ ورسوله به اطه أمز الذي العدل هو هذا قاف 
غكأغ'ؤآتي وألثه=قر آكنثلز عن رتق 'آلثسش ذى وإيتآؤ، وآلإحثن 
تدؤثوثه]اص'ه[.دق؛ءظلم 

jه النٍز نجع أيه قئنبمن، الحتص الأحوص بن عمرو دعن " ٢٧٦
ألا١٠داو،ت يم ووعظ، ويكر عليه وأش مال، افه حمد أف مد يقول الودلع خجؤ 

لح؛تا،هئنمانبائاء دانثوئوا 
صرباداصربوص الفاجع، j ثائجروهئ محنلذ يإذ مبينه، بثاجثة يأمحث أف إلا 

طا،حأ عل محز إن ألا تجلا؛ علهئ ظوا ملأ أطم فإئ محح، عل 
ذلأياذن

صحح٠٠.حس حديئ ١٠وقال! ٠، الرمذير رواه 

ماجه:وابن (، ١١ ٦٣رقم)زوجها، عل المرأة حق ق جاء ما باب الرصأع، كتاب ١از٠دىت حرجه أا 
(.١٨٥١رقم)الزوج، عل المرأة حق باب النكاح، كتاب 



طقبم'قوتإايدالرااط؛في تلام ض اسسق فلح!ياض  ٢٤٦

الأسرة،وهي المهملة، بالعم عائقة، م أسرات أي؛ ارعوازرا موله 
بالأسر،الرؤج حقم عن دحؤيها ق المرأة ه اممب رثوو نثة الأسر. والعاق! 

أي!نبيلارا ء1ويهرر ئغوا هلا ٠١وهوله.؛ الشديد، الشاي هو الإح،ا1 ١اوالصزب، 
و\ظ\جمح>قائوولأيهمحلأ، 
التخ

أثهنهبمئ ا-إقثس الأحوص بن عمرو عن نماه فيإ ;؛^١^٥ المؤلم، ذكز 
ذلكفيمفه؛لأةمحهفيسّجخامهفينمااندلخطح-وكال 

الثامنالخميس يوم إل فيها ومل الحجة، ذي من الئَاع الأحد يوم مكه دم قم 
محذيالحجؤ•

وامب،والنصز الغلهز  ١٢فصل مر، إل الخص يوم صحى 
مكان~وهي بثمرة فنزل عزفه، إل صار الشمر، طذوإنأ فلثإ والمجر، والعشاء 
فأمنالظهر، صلاة وحلت، الشمر زالت، ئم عزفة~ من وليث، عزفه قبل معروف، 

وهوعزنه— ~ثهلى الوادي بطي أتى حتى وركتؤ، له فزحلمثإ نائته له رحل أف 
حطن،ثم فنزل، الشإلإ، الناحية إل العربثة الناحية من عزفه بقد عظيم شعيب، 

محليمهداليغة.طبه 

بالناءررانتوصوا لشاء؛ بالنسبة أمته به أوصى ما قال ما حملة من فيها قال نم 
الزوحهأف يعي، الأسرة، وهي عانية ق العوال• عئدكم؛' عوان هى دإد،ا حرا، 
فهييملكها كان ؤإذا يملكها، لأيه أتزْ؛ من عند الأسر بمنزلة روجها عند 

مبينة،بفاحشة اتل إذا إلا ثضربس أف لما حى لا اثه ه ؛^٠ ثم عنده، كالأسر 



٢٤٧،أ-ب1و،الوساتو1سء 

عثؤنثعوأ هلا أشتاء=ظم ت هوله بدليل الزوج، عصيان هنا والغاجثة 
يعظهافاثه عليها؛ روجها حى ل الزوجه هصزت إذ يعنى ]الاء:أُآ[، 

هيإذ ممح غز صربا يضريا ثم معها، ينام فلا المضجع ق ثبمجرها نم أولا، 
العصيان.عل ا>سمثت 

فياالرلج عصيان وهي مئة، بقاجثة اتتؤ إذا المرأة ثآديب، مراتب، هذْ 
مصرواولا يضربوهن لا بمي سثمثآه عثأرر تغوأ ثلأ ت له نجب 

فيطهذ؛لأم؛ونباسم.
يوطسألا علمتهى اردكم ممالت علتهى، والذي ئى الذي الحئ ه ص ثم 
الرمفراش عل -مواء عليهى يدحز أحدا محلس لا بمي ثكرهودا،اا أحدا مرثئم 

اه-عند -والعاللم هذا وكأف بيتك،، فراش عل نجلس أف دكرْ وأنت، غثرْ~ أو 
يكرسأذ لكم المضادة س هذا تكزهونه، أحدا يكرس ألا ت والمعنى مثل، صرب، 

ذلك.أثتة أوما له، الطعام مديم أو المرش عل بإجلابه كزهوثه ثض 
ثكنةوأفت، البيث، أحدا يدحلى لا بمي ثكرهوذ، لش بيوتكم 3، يادف وألا 

أحثهاأو أثائ، أو أثها تدخل أذ لها نجل فلا أباها، أو أنها كانت، لو حتى يدخل، أل 
يكنهكان إذا زوجها بيتؤ إل خالثها أو عثثها أو خالها، أو عمها أو أخاها، أو 

ذك.

علحتى شؤ شؤ؛ ياممه" النساء"والعيال بحص لأل هذا؛ عل ثهتا ؤإثا 
حاولت،ثم الأم! وهي باممه" العثرْ"والعيال أصابتها نحيها روجها أف رألم، إذا بجها، 

تتي،ندحل لا لزوجته يقول أف للروج الأم فهذه وروجها، البنت بئ تحيد أف 
تحيد،تمامه لأما إليها؛ الدهامت، س زوجته يمثع أف وله ثرعا، بمنعها أف له 



ا،>سمحقيحيياضاساسضض٥١٢سيد  ٢٤٨

ءم.أي مماث«راا ١^٤ ر>لأثدخو الض قال وقد 
الذيهو فالزوج بالروف«. وكومحس رزيهى عليكم ارولهس ه؛ قال ثم 

وءلمتهال حؤ له فلس موظفه، كاث ولو عنيه، كانت، لو حتى زوجته عل يقو 
كيفقال: فإذا عليها؛ ينفس بال ويلزمه لها، كله واحد. قرئن له ليس رامها، ق ولا 

ؤإذعليها الإنفاق يلزمالئ، نقول: كراسي؟ راتب لك وأنت عنية، وأتت عليك أنفق 
وذللث،الزوج؛ عل عصا ١^ يمح أل القاضى فللحاكم يث، فإل كدللثح، كان 

ممزمسهمتها.لأنه 

كمراشنئا ه الئي فتها مرر عفليمة حملة الودلغ حجة حْلبه أف والحاصل: 
الحاهليةربا وإف "ألا قال" ما جلة من ه قال حتى الحقوق، ومن الدين أصول من 

الفمعل اون لحل إذا العافية- افَ  jU-الحاهؤ ق كانوا قدس،،؛ نحت قوصوغ 
ءْ عليكثنيي يعني يربى يوفينا، يعني يقضي ثقفي• آل ؤإما ثربى آل إما له' قالوا 

مضاعفه.أصعامحا يصبح حتى الدين 
تحت،موصؤغ الحاهالثة ربا ءإو ومشنعا: حاكتا الودلع حجة ل ه فقال 

بنالعثاس ربا أضع ربا رروأول قال: ثم قائمة، له ليس رجل تحت، بمي، هائم" مدمي 
عداأشت،«'ى.

رباأضع ريا أول  ١٠اممه، أحكام ئتفذ ق قائم وعدل عفليمة صراحة أكزا اممه 
و:الرسول عم العباس العباس"، 

كتابلم: وم(، ٦٠٥٦)رنم التميمة، عن كرْ ما باب الأدب، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
حديقةحديث، من (، ١٠٥رقم)النميمة، يم نحر غلفل باب ١^١^١١،، 

رْؤؤتيءنن.جابر حديث، من (، ١٢١٨رقم)ه، الّتي حجة بابا الحج، تحاب ملم؛ أحرجه )٢( 



b_lu،j-Ti »_٣٤٩

يرابير،عمه أف الناس أحم ولا لححد، الدنيا أهل من رحلا ه الثي كان لو 
تيقول العدل ق ا-ائاإق هوغاية الذي الرسول لكن هوعليه، ما عل رباْ ولأبقى 

صلأحد فليس كله، موصؤع فائه الطلك،٠؛، عبد بن العباس ربا أصع رثا ارأول 
فقط.ماله رأس إلا للعباس ليس يآكن؛ لم كاف فهوساقط يوفيه، أف الربا عليه 

كاثمحزوم ض من امرأة 3، يثمعول الناس جاء حينا ه كموله وهذا 
ياحن.أف يعد إما ثم وغثرْ، والفرش كالقدر ^؛؛؛؛ ٠١سعير وتجحده، ١لتاغ ئتعثر 

اداغكاذ،محئألما٥^١ 

فقامواالمحرى- وش مائل -إحدى محروم امرأْينش شالما؛ هريس فاهم 
الئيعند يشي ريي بن أسامه وقدموا لها ليشمعوا 

للثاعولحدخة أهدئه عبد حارثه؛ بن ريي الرسول. عتغ، ابن هو وأسامة 
فقالواريدا، وأباه أسامه محبهات الئى}.؛ وكان باسامه، رزق ثم اعقه ف. 

هالرسول عند اسمع لأسامة؛ 
.٠١أاف؟ حدود ص حد ق رااتشع ت وقال الئي. عليه أزكر يشمع جاء فلثا 

إنكارثوبيح•
أهلثإثإ الئاس، "ابما عغليا؛حاليا كلاما لهم وقال الناس فخطب قام ثم 

الصعيفق؛فيهم سرق ؤإذا تركوه، الئريف فيهم سرق إذا كانوا أمم نلكم، كاف من 
نجد،لا الذي الصعيم، أحي؛العفؤأ فامم وظلم، حور وهذا الخدا، عليه أقاموا 

ومحاباه،مريق هناك كان إف بالعمؤ أحن المعيم، أف سلئ، لا المجثر؟ الشريف، أو 
اممه.حيوي إقامة ق محاباة ولا ثفريق هناللث، ليس الحمد— —وفه ولكن 







ءثإإدثنيوغاإرطتي سيد تلام *ن اماهض اياس قيح  ٢٥٢

دوما؛بالطعام ولا دوما، بالكوة منك ثمحص لا يعني اكتننث٠ا إدا وثكنوها 
ممواإو حش مسك، عل تنفق كإ علها ينفى أف عليك نجت، للت، ثريكه هي بل 
القاصي؛عذ بالمخ وطالنئ، زوجته عل الرجل يتفق لم إذا يقول،•' بن 

لها.الواجّ_ا يحمها قصر لأيه المحاح؛ يمنح أن فللقاصي 
صزبتهاؤإذا لنب إلا ثضريا فلا تمح١١ ولا الوجه، ثفرمحت، *ولا قال! 

ممح.غثر صربا وليكن الوجه فاجيب 
موملا وأما عليه، وثرمعا نشورا امرأته ثن رأى إذا اف الأنأف لنا سبى وقد 

حىفإذا مارح، غجر صربا صرما ثم المفبمجع، ق هجنها ثم أولا، وعظها بحقه؛ 
الوجه.يفرنم، لا فائه الثيب، لوجود يفرما أن له 

عليضزب لا أحطا إذا فالأبن الوجه، عل يفزب لا الزوجة غجر وكيلك 
كانصرب، فإذا كله، البدن واجهة وهو الإنسان، ق ما أشزف الوجه لأف الوجه؛ 

عضده،عل كتفه، عل الرجل يفرب يعني وجهه، غثر صرب لو ئ ان للأنأئنا 
صربعن ئى ولهن-ا وجهه؛ عل لوضربته كإ امتدو أيه يرى؛ل-لك فلا ظهره؛ عل 

الوجه•ميح وعن الوجه 
ويشملوجهك،، اغ هح أو محبيحة، أنت، ثقل• لا يحني تمح٠١ ررولأ قوله؛ 

يقول،:أو مز يقبمها فلا والعنوي، الجم التقبيح عن النهل التجيح: عن الم 
الذيالتقيح من هال.ا كل ذلك،. أشتئ ما أو نئة، ءائالة من أو رديتة، قتيلة من أني، 

مىالإهءث،.

ظنانجيزئ فلا ال4جر تثنؤ زجي إذا ثعز اس j إلا ^٠؛> »زلأ قال: 
هجرما.أيك، للناس ويظهر 



٢٥٢،أ-وابامساتواضطء 

فتكونالعد ل معها وثتصالح اليوم مجرها ربإ لأيه البت؛ ق اهجزها 
بهوالتحدث ذلك بنشر قث بأذ للناس حالكإ خلهزت إذا لكي متوره، حالكإ 

اصطن،اصث،إذا حتى أحد، هجرك عل يطئ ولا اليت،، ق ها اهجن حطا، هدا كان 
الناس.ص أحد عليه يطلع أف دون يرام، ما عل ثيء كل ربع مٌها 

فيهقال، حدسث، فاثه ظقبمئ؛ هزيزم أبي( حديث الثال ا-اثلدثا أما 
 •M,خكا«.أخني إبجانا )رأكنز١^ النل

[،4٣١ إبمثا أكبذ،امنوأ ثعالت اممه محال كإ ويتفاصل يتفاوت الإيان 

شهوديناهده وكايه بالعي-، يؤمن من الناس من نواء؛ الإيان محا الثاس ولثس 
cilL"ل وكأتجا بالحق يزمن الئاحاُته، طلث، ل الأن وكا?ه القيامة بيوم عيان،.>من 

شك.نحالطه لا مطمثنا حقيقيا إيإثا يؤمن بعنته، يراها وكاثه بالثار يؤمن الرياض، 
ؤؤبنثعال! قال كإ العافيه— اممه ~سال حرف، عل اممه يعبد من الناس ؤمن 

إليعني• ■نتفه نمابص• ُؤءإد< طرفا عل يعني،' ؛ ١ ١ الحج• ت ه حري هلتا أس بمد س الّا؛؛د، 
أي!يهءه ٠^١٠^١٤ يعينونه صلحاء إلا يواجه ولم الدين، ق يشتككه أحدا يواجه لم 

•ركزإله•

أصابتهإل نبمؤهء■ئرألدتارآلأ-خرههلالخح:ا١[، ؤ آملب ؤمإنأثا.ثذنة 
والمدر،المضاء عل واعرض وجهه عل انقلن، أهله، أو ماله، أو بدنه، 3، فتنه 

و\إيىرأه•ؤ->سرألن.تا باممه~ "والعياذ وهللثح ونحط 

اقلق;حن عل قمإ حئ هدا ول حلئا، أحنثهم إيإئا المومنتن فاكمل 
الناس.مع اقلق وحن الله، مع الخلق حن 



سامسظأسشوثاي ٢٥٤

راصتا،إليها ويقاد بشريعته، الإنسان يرصى فأف اممب، مع الخلق حن أما 
٠عنه ينهى ميا أو به، يؤمر أمرا كانت سواء ثيا، مرورا ، ١٤٠مهلمئتا 

كالذييؤوه كثا عليه اممه محير ما ويكول عِقتةل، اممه بمدر الإنسان يرصى وأف 
إذربا، بك راض فأنا عندك، من ثيء كل رب، يا ت مقول يسؤْ، تما عليه اممه قدر 

محقاءبافه؛ ؤوض صرت، يسوؤز( ما أصابني ؤإذ نكرت، يسرن( ما أءطتثنى 
اممه.مع ا-ئق حن هذا وقرعا؛ وأمنا وقدرا، 

عليهموالصمث الندى، وبذل الأذى فكم، ففلاهئ، الناس مع اهلق حمن أما 
أذاكيخس المعاملة -؛ذه تعاملهم أذ الناس؛ مع الخلق حن من هذا أذاهم، وعل 

ذلك،غيمَ أو جاها أو مالأ كان سواء العهلاء، ت يعني الندى ثداك. وبذل عنهم، 
إيانا•الناس أكنز كث كيلك؛ كث فإذا منهم، اتلأء عل ثمة وكذلك 

حط٥^١ ٠، لأهلا؛ر حثرٌئم وأنا لأهله، حثرؤم ررحثرؤم ائي قال ثم 
ولإكذلك الأاس أقنب عند فاجذله خط؛ فيلث، كان فإذا لأهله؛ هوجذهم الناس. 
الخم.هل.ا س المتقيين أول هم أهلك، 

حسأهله، ْع ا-لتملق سئ تجده اليوم، الثاس بمص يفعله ما عكس وهذا 
معهم؛الخلي أحسن الخلق، بإحان ألخى أهللئ، حهلآ؛ وهن.ا نمآم.! مع الخق 
معكر،أصيبوا ثيء أصابلئ، إذ وعلأنيه، برا وثبمارا، ليلا معك الذن هم لأمم 
محرامعهم محاملتلث، فلكن معك، حزنوا حرث ؤإذ معلث،، مروا مررت ؤإذ 
لأهله.-محرهم الناس فخثر ، الأجانب، مع معاملتك، من 

حدثمن (، ٣٨٩٥)رنم ه، الخم، أرداج فمل ل، ثاب الناقب، كتاب، اممن-ى؛ أحرجه آ ١ ) 
(،١  ٩٧٧)رقم اء، التمعاشره حن باب النكاح، كتاب، ءاجهت ابن وأحرجه ؤعممبمه. عائشة 

عباسابن حدين، من 





صإإذثئظ،هوسؤسداإراا،اتي ئلأم •ن انماهض )لأش قيح  ٢٥٦

اممبإماء ممتعوا ررلأ الصحيح! الخدث ذلك ومن اممب، عباد يقال! كإ اممب إماء 
٠.اف«ر احي م

منؤمهءت؛أُكانوا المحابه لأو ذلالثا؛ عن فكموا النساء، صريت، عن ماهم 
وأطنا،سيخا قالوا: ورسوله اضِ إل ئءوا الذيزإذا اشئل، والخل الأم الطراز 
دين.وناقمات، عقل قاصرات( والناء النساء. صرب عن فكموا 

الخلاببن عمر قال كا أزواجهن، عل اجرأف صرحن، افى ش فل، 
وJعاJرااحرأو يعني: أرواجهى®، عل ذئرذ النساء إن اممه، رئول ®يا و.ه'•' 

ق١^^ قامحزط صربس، أحاز عم؛ قال ما الثل. سمع فل، (، >^->LJعل 
بالالنساء فعنافت، حمهم، من ذللئ، لم؟كن وا)أ حتى يضربوقس وجعلوا ذلك( 
يثاكوفالم بيوت حول يتجثعن وجعلي نوته، أي و. الم 

أزواجهن•

أزواجهنيضربوف الذين هؤلاء باق تحرهم الناس و.نحاطن، الني فقال 
لأهله١١لخركم ااح،ركم كموله: وهذا الئجال،، بخيار لسوا أي بخيارهم، ليسوا 

يقتضىّبا وجد إل أهله؛ صرمت، 3، يفرط ولا يمرط لا اف الأنأف عل هذا فدل 
بأس'فلا الشرب 

وعسلم؛٩(، ٠ ٠ ) رقم غل، الحمعة يشهد لم من عل هل باب كتاب (أحرجه ١ ) 
حديثمن (، ٤٤٢)رقم فتة، عليه يترتب لم إذا المسجد إل النساء خروج باب الصلاة، كتاب 

عمرابن 
عاثشةحديث من (، ٣٨٩٥رنم)الم؛ا.، أزواج فضل 3، باب النائب، كتاب ١لترمدىت أخرجه )٢( 

من(، ١  ٩٧٧)رقم الماء، معاشرة حن باب النكاح، كتاب ماجه! ابن وأخرجه 
غ.^نمحا،عباس ابن حديث 



٢٥٧باس، -واو،الوسات ٢٤

ذثورمغحثظ؛وف ُؤوآفي كتابه ق ذلك مراتب عِيجل اممه ؛^؛٠ وقد 
[.٣٤الماء:ت ه وآص/إوهن أدصاج ؤا وأهجروس يلوذركث> 

ممح.غر صربا صربوص محاذا الصرب، الثالته؛ الرب 

ااالدساقال! ه الثي أل الُاص عمروبن بن اّب عني حديث، المؤلف ذكر ثم 
به،ينح ثيء  ١٠٤٣ر>الدوا ه فقوله الصالخه«، النأ0 متاعها وحثر متاغ، 

لامرأةالإنسان وهى إذا الصالحه؛ اأرأ0 وخثرمتاعها ينثهي، ثم المسافربنائم يتمح كا 
وولده.وماله مره ق محمفله لأما الدنيا؛ متلغ حثر فهذا وعقلها دينها ي صالحة 

ثريةوق بته ق الحس التدبير له يدبئ فإما أيما، العقل ذ صالحه كاث ؤإذا 
عنئه،لم أولادها إليها وكل ؤإف حفغلته، عنها غاب ؤاف نزئه، إليها نظر إف أولادها، 

الدنيا.مت؛ع حير هي المرأة فهده 
ودينها،وحمالها، وحشها، لمالها، لأريع! المرأْ ررتنكح الئئ. قال ولهذا 

الإنسائ،خثش:تزئلحه قاعا ما؛ بيات\ضتريئ،:دداك«را؛بميعليك فاظثز 
فاظمن؛ال.اتودينها، حلمها تجملها لكن الصورة، حميلة غير كانت، ؤإل الدين فدايت، 
يداك•ربثؤ الدين 

سوٍةيقم

الرظع،كتاب لم: وم(، ٥ • ٩ رقم)٠ الدين، ل الأكفاء باب الذكاح، كتاب البخاري: حرجه أ( 
خ.بمن.يريرة ش حدين، من (، ١٤٦٦رمم)الدين، ذامحتته نكاح اسحباب باب 



ءتئ'ذاتيوغالرسلتي سد تلام عن اسل،هتي اياس قيح  ٣٥٨

ََََكم^الرأةعف الروج حل ثاب =^٦١^٥٣" 
yوٍةقء، إ ٧

0نيؤ بمثينر أق ئكتل يثا ألتتآء عل ثوزث ن ٠^٢^٠١ ينال؛ اف مال 
هأقع حفغث ث حنغفئق ئننثئ ئالكثنيشئ آنويهم يى آثموأ ويثآ 

]اس:ا'ا[.

مله.الباب ق السابق الأحوصن عمروبن حديث فمنها الأحادث وأما 

الو-بوادعا إدا ٠٠.؛ افه رثول مال مال؛ ئريره أي وعن -  ٢٨١
ققشح« ض ١^ لءا ع1بجا، عيان مات ه ٣ فزاشه إل ١>^ 

علٍه^.

حرلعنتها روجها فراش هاجره اراة تائت ارإذا لها؛ ردلإ ول 
مخ«رى.

رجلمذ ما يده، ثني رروالدي ^^j^؛ اف زئول مال ردلإ؛ ول 
ناطافلبجاخر:زض^^ءوائنأنإلبمثونيإلأثأن 

عنها«ُم

كابلم: وم(، ٣٢٣٧رقم)1مين، أحدكم: قال، إذا باب الخالق، بدء كاب البخاري: أحرجه )١( 
(.١ ٢ ٢ / ١  ٤٣٦)رقم زوجها، فراش من امتاعها تحريم باب النكاح، 

(،٥١٩٤)رقم زوجها، فراش مهاجرة الرأة باتت إذا باب النكاح، كتاب الأ>ارىت أحرجه )٢( 
(.١ ٢ ٠ / ١  ٤٣٦)رقم زوجها، فراش من امتناعها تحريم باب النكاح، كتاب ومسلمت 

(.١ ٢ ١ / ١  ٤٣٦)رقم زوجها، فراض من امتناعها تحريم باب النكاح، كتاب مسالم؛ أحرجه )٣( 



٣٥٩هآ-وابماو>عجءلىاإرأث 

الشثخ

ا،زأة،ا.عل الرؤج حؤ ررباب ثعال• اف رحمه الموثق قال 
روجته،عل الروح حقوق ذكر روجها؛ عل الروجة حقوق لثإذكر؛^١٥ 

عقبمصّهر أق ضهذ يما ألمثاغ عل لواعولي ؤألي-جال دعالت اغ بقول امتدل ثم 
حففثث كثيت حنغظشق ئنشق ئالمتشغضت آنوالهز مز أنعقوأ ويث سن 

اقهلاواء:أ"آ[.

الأمرلة الدي هوالقيم انه بمي• ه أوِثآ؛ هل يوإعوث ؤألي-جال دعالت موله 
تهس،<ع فلا افه بنعصية أمنها إذا إلا فتتلع، ويامرها ويوجهها يدبرها المرأة عل 
الخلوي.ثذا كاو نهإ الخالي نص و لمخالوق ْلاعة لا لاك، طاعه؛ ولا 

أقيكثز اممه، جعلها التي والولاية القوامة هده ميب بهن نم 
والمدرةوالحزم والدين العقل ل المرأة عل الرجل ممل حيث ه سف ؤ بمثثل 
ماأحد كل يعتلى عدل، كلمها والشريحة الثضائل، وجوج من ذلك وغجر والقوة 

همفإمم الثاء؛ عل الزجال ممل اف؛قد كان فإذا مقلمه، بئمتصى يستحقه 
النساء،عل الزجال جس مقل عل واصح دليل الأية هذ>ْ ول علميهى، القوامول 

ماتو.: للمثل قل لثا ولهدا المرأة؛ من بالولاية وأول وأصل أكمل الئجال، وأل 
وهذا٠، امرأه«ر أمرهم ولوا موم يمئ ررلى هالت امرأه بعده الأمن وثول كرى 

ولكيفهوبمنيهم امرأْ؛ علميهم تجرا الذين المرمل هؤلاء بمي كان إل الحديث، 
امرأة،أمرهم عل ولوا موم يملح لى عام، فهو عاما كان ؤإو مثلهم، غبرهم 

٤(.٤ ٢ رنم)٥ كرى، إل اكزه كتاب باب الغازي، كتاب الخاري: أخرجه )١( 



صإإ،ةتيظالرسالتي سد كلام y، اماسى رياس فؤح  ٣٦٠

منالكماو أولئك نمه عل ذليل هذا وي الرأة، عل القوامة صاحب هو فالرجل 
ميسمن أكثز اأرأْ يمدموف لالعردس< أدناتا صاروا الذين الزبيتف وغثر الثرمحذ 
الفضللصاحس، لم;عرفوا الذين الكفار ِس الأراذل أولئك لأئم:يعوذ اويل؛ 
أيا; ١^٠٥٣مقول الثج-ل عل اارأْ يقدموذ محاطباتم ق مثلا فتجدهم قفاه، 

دوثبما.والرجل عندهم الأعل الكان ق المرأة وتجل والئاده، الثتدات 
الكلبيشروذ إتجم حتى كلأيم، يقدموذ قوم عل بعريب ليس هذا ولكن 

الثفهاءيضحك ما ذلك وغر التتلهير وآلات الصابون من له وخئموذ لالآلأف 
لاثهطاهنا؛ صار ما الثبعة، بالأيحر غنلمثه لو الكلب أف هع العقلاء، عن قفلا 
لأيهلهؤأبدا.الض، ثجس 

علبعضهم به اف قمل بإ النساء عل القواموذ هم الئجال أف فالحاصل• 
الزجلأو وهو النساء، عل للموامة آحر وجه وهذا أموالهم، من أنفقوا وبإ بعض، 

الرأةولسن، ال؛ست،، صاحب وهو ؛ل-لائ،، الهإالتv وهو المرأة، عل ينفق الذي همو 
ام،مح•هم،

الرحال،هم ويعملون بون يكالذين الكسب أصحاب ال إل امحارة وهذا 
أولادها،وأحوال روجها، أحوال تصلح بيتها ق ثثقى بيتها، فصناعتها ائرأْ أما 

ثمالرزق وطلس، ؛الكم، الزجال ئشارك أذ أما وظيفتها، هذْ التسثا، وأحوال 
ثعالقافه الشريعة، وحلاف الفهلرة حلاف، فهذا عليه؛ التفقه هي تكون بالتال 
الزجل.هو الإنفاق فصاحب ه أمولهن؛ من آثقوأ ءؤوي1آ ت يقول 

i الاوهحغط يثا لنسب حنففثتذّت، ثنس دحالىت ال
محناهاتليس ثقنت، الصالحه للطاعة، مديإت أي! ه دتنثث إهالكثندث-ت> 



٢٦١

هقنيتس هم ^٨٢! دعا,لت قال كإ الطاعة دوام المنون بل باشون؛ الدعا؛ 
[YVA:،_^Jl ،] مديم؛ن أيllaJ  يعني!ه آقث حنفث يما لاعتت حنففثت ؤخإ1؛همإل عته

بإومحمظه الخاصة، الأمور من جدرانه داحل يكون وما وعيثه الرجل مر نجثظى 
الصالحة؛بالمرأة فعليك، الصالحه، هي فهده بحفظه، ثعال اطه أمز بإ أي اممه، حفظ 
مالحة.لست، حميلة امرأة من للئ، خثر لأقبما 

قال؛ه الئي أف هريرْ أبي، حدث نماه فنا المولنن ذكر ثم 
حصتحسحاا.الملائتكه لعنتها علميه؛ فأبث، محراثه إل امرأئه الزجل دعا إذا ٠٠

الطردهي والثعنه! بالثعنة، المرأة هدْ عل ثدعو أما يعني الملائكة ولعي 
أومحأستج فيه له اممه أذف بإ ما لشيخ فراشه إل ذعاها فإذا اممه، رحمة عن والإبعاد 

مبمبح.أذ إل باللممة ثدعوعلميها أي! باض- -والعباد اللائئ يلعنها قاما تجيء، 
عليهايغضب يعال اطه فإف روجها، فراس هجنت إذا أما الئاف• واللفظ 

فإفسخط؛ إذا سبمحاف،ؤال اممه لأف الأول؛ من أمد وهذا الروج، عنها يرصى حتى 
العافية.اممه سأل الإنسان، لعنة من نحطه 

)؛١۶يقول: اويل لاض إذا أنه اللمعان آية ق ذكز اضَثحال أف ذللث، وذليل 
افغصث ؛وأن تقول! لاعنث، إذا وهي ]الور:ي[، ؟؛؛ آوةي.بأن من إنَكاف ءثه أف لغثت، 

كذلك.وهو أشد، العفثه أف عل يل،ل وهذا لالورت٩[، ؟؛ ثناإزمافينألمّنينما 

لحزنزصىئبجا ناحطا الياء »إلأثانالإيj الحديث،: و قال وأيئا 
وهذاالزوج، برصى فعلمه هنا أما صح٠٠، ررحص قال؛ وهناك الروج، أي•  ٠٠عتها

المجر،طلوع قبل عنها الروج ربايرصى ت يحني أكثر، يكول وقد اقل، يكوف قد 







ئلأمسيدالرسدتيس اساسى يياض ةرح  ٢٦٤

ي:قال قالت:أنترّولاض. قال:ارثنمح؟« اشُوالثإء. قالت: ررأينافُ؟« 
مؤمنه(اُُا)أءتمهافاما 

منمولول: الئإء، ق ليس افه أل يعتةدول الذين هؤلاء إن اف،ا سبحاف 
الهداث.ولهم اضَلا باف-ه -وانماذ ضوكام الناء افَفي إف قال: 

وهوالفاهئثيء، كل فوق ءَأْل اممه أف ما افه ئدين الش عقيدتنا من أف المهم 
قثةكائه القك، مثل الثموات عل العرش وأف استوي، العرش عل وايه عباده، فوق 

للمعرمربالسسثه والأرصن والسموامحتج والأرصى، السموايت، عل مضروبه خبممة اي 
*سو،ء ل، 

للمآكرمىبالشبة الثع والأرصمث الثع الئموايتح أل  ١٠الأثار: بعض ل وحاء 
مفتاح،فيها يدحل لا صكه حئقه \ذذرآ حلقه الأرض"، من قلأة ل ألمثح كحلقة 

ثيء.لا الملأة؟ هذه مساحة من ثشعل ماذا الأرض من فلاة ل ألمن إذا 
٠،الخأوقةااُ هده عل الملأة كمضل الأكرّؤ، عف العرش نضل ااوإل قال: 

ؤوسبحَاؤنسنهعئيبمل• اف قال ولهذا ثيء؛ بكل ومحيط ثيء، كل من أكتر اف إدن 
عإقجز•بالرب بالك فإ مإ، أحاط يعني: والأرض؟ النتنون 

ثموتأن معال اش سأل التي عقيدتنا هذه ثيء، كل فوق عهجل >الئث 
بالاتفاق.والخإعة التق أهل يعتمدها التي العقيدة هذه عليها، ونبعث، عليها 

(.٥٣٧رقم)الصلاة، ق الكلام تحريم باب اجد، السكتاب الم: مأحرجه ( ١ت 
الخليةق وأبونعيم (، ١٨١الإبانة)U/ ل بملة وابن (، ٣٦رمم)١ صحيحه ل حبان ابن أحرجه ( 1٢ 

ِمّيش.الغفاري ذر أي حديث، )ا/آ"آ"ا(،س 



٣٦٥هآ-دابحقاوزرجءلىادراث 

لامرأةلألأتحل مال؛ هآ، افه زصوو أن أمات غقثنبمن هريرة ش وعن - ٢  ٨٢
وهذا٠. 'ءلهر متقى ^^٠؛ إلا نتؤ ق يأدف ولا بإدنؤ، إلا ثاهد وزوجها موم أذ 

اشنحارى.لفظ 

الثثخ
قال!ه الثني أل همحبماذت هريرْ أي عن نمله ما ثعال اممه رخمه المومحن قال 

بإذنه",إلا تته ق ثادذ ولا بإدنه، إلا ناهد وزوجها موم أذ لامرأة تحل لا رُ 
دامما بإذنه إلا موم أو لها تحل لا اثه زوجته، عل الروج حقوق من هذا 

اصق كان إذا لكذ شاءت، ما تصوم أذ فلها غانا؛ كان إذا أثا الهلد، ق حامحزا 
تصوم.فلا 

أمافواضخ التمل أثا بإذنه، إلا نفلا ولا مرضا تصوم لا أبا الخديث وظاهئ 
وحث،بركه، ثاثم لا ثطؤغ والقل واجب، علها الروح حئ، لأف بإذنه؛ إلا موم لا 

صائمهكانت، فإذا -fI، تستمع أف إل تحتاج ربا الروج أف وذلك بركه؛ ثاثم الروج 
وهيويجامعها  ١٢تمح ي أل فله ؤإلأ حرج، لمجه ؤ، صار ببما الامحتمتلغ وأراد 

عليه.إم ولا صومها ولوأفند قبل من فيه يادف لم إذا ثطؤع صوم صائمه 

لائرأةيجل، ررلا ه؛• الثى قال لهذا جرج، مجه 3، ستكوف أيه المعلوم من لكن 
بإدنها؛,إلا ناهد وزوجها موم أن 

عاليها،بحب مما أكؤ مدم الثنة من بقل قد كان فإذ المرض صيام أما 

(،٥١٩٥رنم)بإذنه، إلا لأحد زوجها بت ز الرأة تأذن لا باب ألكاح، كتاب اJخاريت أحرجه ؛ ١١
١(.*  ١٢٦رقم)مولأْ، مال، العدمن ماأنفق باب الزكاة، كتاب ت لم وم
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ايامعثرة عليها مثلا بمي شاهدا، كان إذا روجها بإذن إلا ثموم أذ لها تحل فلا 
تصوميلا مول1 المضاء، أصوم أذ أريد وقالغ؛ رجع-،، ق الأن وهي رمضال، من 

ثعبافق بس كان إذا أما الوقت،، من نعه معك، لأف الزوج؛ بإذن إلا المضاء 
منقضاء عليه الذي ان للأنتحل لا لأيه يادذ؛ لم ؤإي، ثصوم أف فلها ايام عثرة 

ققرض واجب، لثيء فاعله تكون وحينئذ الثال، رمقاف إل يوخرْ أف ومضاف 
غبمرْ.ولا الروج إذن فيه يشرط لا وهذا الدين، 

المرضوأما الروج، بإذن إلا تحوز فلا المملؤغ أما ثفصيل! فيه المرأة فصوم 
مقدارإلا ينع لا كان ؤإف الزوج، بإذن إلا تحور لا فإيه متينا، الوقت، كان فإف 

كانإذا أما حاصزا، كان إذا هذا الزوج، إذن يشرط لا فإثه الصوم، من علميها ما 
تصوم.أن فلمها غاسإ 

تطؤغلا وأما الصوم، مثل الصلاة تكوف أف تحمل الصلاة؟ ذللث، مثل وهل 
قصر؛خلاف،الصلاة وقت، لأف الصوم؛ مثل تكوف ألا وتحمل بإذنه، إلا لصلاة اق 

ثطوعا،كاست، إذا ركعتان الصلاة كذك، لمستج والصلاة النهار، كل الصوم الصوم، 
إذنه.يشرط لا اثه معروف والمريضة 

حاضنا،زوجها ولوكان تحل أف فلها كالصوم، لست، الصلاة أف والظاهز 
ثتهجدينلا مثلا، المحى تصل؛ن لا امحتمظع، إل محاج أنا فيمول• يمثلها أف إلا 

الليله.

باقحاحة هناك كان إذا إلا الخثز، روجته تحرم أف للزوج تحور لا اثه عل 
طاعةعل لها عوئا يكوف أف فعليه ؤإلأ الصبر، من ولاثم،5ر، الثّهوث، علميه غأيث، 

الخير.عل أيما مأجورة أما كا بذللمثط ماجورا يكون لائه الخر؛ فعل وعل اه، 



٢٦٧ه؟-وابم،الزوجضاماة 

بإذنه،إلا بيته أحدا تدخل أن نجوز فلا فظاهر• إذنه بغير بيته أحد إدخال وأما 
الينإدخال و الإذو لكن 

الحثرانامرأة لحول مثل العرف به حرى يعني الئرفت إذن الأولت الإذن 
وأفبه، العرف جرى هذا ذلاك٠، أشنة وما والزميلأيت، والصاحبايت، والمريبات 

فهائلأنة، عليك تدحل لا وقال: مخ إذا إلا هزلاع هزط أف فلها به، الزوغ:ائو 
تدخل.ألا نجيالغ،ونجئ 

عليكخزخ ولا ص نن أدخل لها: يقول بأذ لفغلئ، إذو التاو: والإذن 
بإذنه.الأم فسقيي ندخليه، فلا مضز0 منه رأيت، من إلا 

شاءإذا الزوجة أم حتى يمغ أذ بيته ل يتحأكم الروج أف عل ذليل هذا وق 
هناككان إذا إلا هزلاع من يمنعها لا لكنه وعمتها، وخالتها أختها وحتى يمثعها، أل 

تكونحير، فيها يكون لا ~والعياذ؛الأوه~ النساء بعض لأف بيته؛ وعل عليه صرر 
وبئبينها والنماء العداوة من وتحقنها ابنتها إل تاق وروجها، ابنتها عل صررا 

تحنيهالأما بابنتها؛ قصل أف يتغي لا الأم هذْ ؤمثل زوجها، لكرة حتى الروج، 
وروجه•المر؛ به!يث يفرقول ما يتشوف الذين كالئحرة فهي زوجها، عل 

ومحلمزغ، ار'كلأكلم قال: السل.، عن عمن ابن وعن - ٢٨٣
محبعل رايأ داآئّأْ محتؤ، أفل عل رلع والرجل رخ، دالأص ت رمحؤ عذ ثنوول 
علهُاُ.متقى نعيه،؛ منوووعن وؤنكم زغ، ثكقكم وولده، روجها 

٥٢٠)رقم روجها، بثت ق راعيه المرأة باب النكاح، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ١ )  كتابومسالم؛ (، ٠
x١٨٢٩سمرة،بابسم١لإمامالخادل،رفم)
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دعاإدا  ٠٠ت ماو ه، اف زموو أى خهبمن، عئ بن طلق عئ أبي( وعن - ٢ ٨ ٤ 
٠،والشانىُ الرمذي رواْ التنور"• ض كانغ واو ثلثأته لحاجته روجته الرجل 

صحح،،.حن حديث  ٠٠وقال 

أحدا^١ محئ رريو ت ثاو الثمًر.، عن ههمحنبمن، هريرة ش وعن - ٢٨٥
ررحديثوئاو! 'c الرمذيُ رواه لزوجها،، سجد أق الرأه لأهزت لأحي• بنجد أو 

صحح،،.حسن 

ماس،امزأة ؛^ ١١١ه؛ افه رسول هال قالغ؛ غؤمحبميا، سلمه أم وعن — ٢٨٦
حسن،،.حدين، ١١وقال: ٠، الرمدي' رواه الحق،، ذحنت راض عنها وروحها 

روجهاامرأْ ررلألإذى قال؛ ه المح، ض ر.ثئ، جبل معاذبن وص - ٢٨٧
يحينقام،اهتيصعندك العين:لآ/ي ذو'ذثئلحو فيالدياإلأهاJئ، 

حنن.حديث وقال: الرمديُاُ، زؤام إلتثا،، يثاريك، أو يوشك 

الثمحح
الضأف عمن بن اض عبد ص نقاله فيإ مال اممه رحمه المؤلم، قال 

زعقه،،.عن منووث، وئكم ^، ارثلكم الت ةه 
انيوالن(، ١١٦٠رنم)المرأة، عل الزوج حق 3، جاء ما باب الرصاع، كتاب أحرجه )١( 

(.٢٨٩٢ ) رنم زرحها، لفراش مهاجرة بتت المرأة ل باب النساء، عثرة كتاب لك^رىت اق 
(.١١٥٩)رنم المرأة، عل الزوج حق ل جاء ما باب الرصلمع، كتاب أحرجه ( ٢ ر 

ماجه!وابن (، ١١٦١)رقم المرأة، عل الزوج حق ل جاء ما باب ١لرصاع، كتاب الرمذىت أحرجه )٣( 
(.١٨٥٤)رنم المرأة، عل الزوج حق باب النكاح، كتاب 

يم،رقم)ةياا(،وشطجه;ىابالكاح،كتاب (،والترمذى: ٢٤٢/٥أحد))ة(أحرجه 
٢(.٠ ١ رقم)٤ زوجها، تودي المرأة ل باب 
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دتووبجم؛أحوالهم ؤإصلاح إصلاحهم ل أولادها عن أيما مؤوله 
عليه،يناموف الذي فراشهم وثغيير الظمة، غثر ائاُت، وحلع الشاب، كإلياسهم 
ؤإحانهالطبخ عن مؤولة هذا، كل عن مؤولة وهكذا، الشتاء ق ونملتتهم 
الين،.ق ما كل عن مؤوله وهكذا ومجه، 

عليهنجب وعيه، عن ومؤول، شيده، مال ق وريع نسوول العبد كذللث، 
يتعدىوألا فيه، يفرط وألا أحسن، هو با فيه يتمزق وأف نثدْ، مال، محقظ أف 

رعسه.عن مؤول وكلكم ريع، محكلكم وهكذا، الخدود 

لم إل محتاج أحاديث، فكلها المؤلم، مائها التي الأحاديث، مه أما 
عل،الروج حث، وأف روجته، عله الروج حث، عظم عته ثدل ما محمل لكن صحتها، 

اممهقال كإ بحمها، يقوم أي، عليه نجن، كإ به، ثقوم أف عليها نجن، عظيم، ووجيه 
[.٢٢٨]^؛;ص ثعال: 

ءمص 

بنديركن، ررما يال،! الثني.، عن، ^^؛^١، ريي ينر أمامه وعن " ٢٨٨
٠•علوُ مثثئ، النسا■؛" من الرجال، عل أصر هل فتنه 

الثثخ

هوالئي أف ضهؤهقآ•' ريي بن أسامه عن ثقله فيإ ثعال افه رخمه المؤلم، قال 
الئاء«.من الئجال١ عل أصؤ هل فتنه يزكئرتندي ررما ةالت 

كتابومسلمت ٥(، ٠  ٩٦)رنم الرأة، شوم من يتقى ما باب النكاح، كتاب اJخارىت حرجه أا 
^ابأئرضابةاسراء،رقم)•؛؟؟(.الذكروالدعاءواكوة 
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ولكثينانمدرار، ضلأة إل ص أذ اشاة ه:أئن \ضأ لكن وقد 
إذالكن ه النذ إل حتى خاص، موصع لهى يكوف بل اوجال، ْع نجلطى لا 

٠،وذكرص فوعطهى النساء إل فذهب نزل حطتهم، من وانتهى اوجال خطب 
اوحال.عن منعزل مكان ق كى النساء أن عل يدل وهدا 

بعصرنافكيف المواحش، عن وبعد الدين ق قوة عصر والعمر هذا ولكن 
هذا؟ا

يدعوما يغرنا أف يتغى ولا يسثهلاع، ما بكل الئاء فتنة يوقى الواجن، فإف 
بالرحال؛المرأة اختلاط إل الدعوة من للكمار، المقلدئ من والماد الئئ أهل إليه 
ؤإلأدلو7م، ق ذلك يزين الذي هو باض- -والعتاد الشيطان وحي من ذلك فإف 
شك^٠ محتلطات، ١^^ مع وصلهن ١^ تقدم لكنن، التيى ١^ أف شك فلا 
يتهليعوف.فلا منه الخلاصن يتمنوئ، الأمر، هدا من عظيمة ويلات ق اليوم أما 

يدعولحللتا أبناء ؤمن أبنائنا ؤمن مثا الثاس بحص فإل الأمف، مع ولكن 
النساء،ثوثسع ق بلادنا، إل الفتن جلب ؤإل الأخلاق، مكارم من الئحلل إل 

والساوميرنيعصمنا أن ثعال افه تال حنِ_،، إل حسا الرجال ُع وظفهن ومحاولؤ 
كريم•جواد إل والفتن، الشر من 

صلاةكتاب و4سالمت (، ٤٣٢ ) رنم البدين، الخايفر شهود باب الخيفى، كتاب البخارىت أحرجه ا ١ ر 
عطنةأم حديث من (، ٠٨٩ ) رقم العيدين، ل النساء خروج إباحة ذكر باب العيدين، 

كتابت وملم (، ١٩٦ ) رقم العيد، إل والركوب الثي باب العيدين، كتاب البخاري• أحرجه ، ٢١
.جابرحديث من (، ٥٨٨ ) رنم العيدين صلاة 
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حلأ.ص-س\-ءع- ٍا-م-اناثقةءلالياو تيإ 
y٧

وقاو[، Yrv:،^Ji]ه بألمموف وكنولمس ئ تعال؛ اش قاو 
0^0لا أثأ ءائنه مثآ ثثتفى رزق،' عثي ئدر وثن سعنم، محن ذوسمت شى ؤ ^١^ 

ئهوعثلمهءهننسء ؤوثاأش> وهال [، U:،j_i]ءاسهاهأ مآ تثاإلا أش 
لا:آ*ا[.

الثثخ
العيالء.عل الئفقة ررباب دعالت اممه رحمه الوثف قال 

سبقوقد مملوك، أو زيب أو روجه ثن اف الإنبمولهم الذين هم العيال؛ 
أسءِوآعثدوا يعال! اض قال حى، فلهم الأقارب أما الزوجة، حقوق عل الكلام 

ا،;ا"ا[.لالي ألمزق وبذي وألو؛إدىإنثإا شيقا ه؛• دلاينثري' 

والنرايس،الطعام من له ئذل أن يعني عليه، ينمق أن ق حق له فالمريب 
وكنولمسبزمن لن> *وعز'اؤزد قال؛١٠-،^ ك،ا بكفايته، يقوم ما والسكنى والكوة 

منوعل جاته، رو وعل أولاده عل ينفق أن عليه هوالأب، له الولود إ؛■ بآلمبن، 
وةسنمأنيدمن له. قال؛ لاثه حاله؛ غم ل كانث، ولو ولدم أرصنلم، 

الروخ•م ثن افقه فلها حياله ف لكنت إذا أما الإرضاع، أجل ثن ألمص؛٠ 
بملالأبالأدنىوالأبالأعل،كابثدوئنفوقه،لن.آ ?ثءلأئد وهوله: 

نزلوا.ؤإذ أولاده، أولاد عل ينفق أل فعليه 
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شروط:لدك لكو,ثثترَإ 
نجيلا فإو عاجزا كان فاذ الإنفاق؛ عل قاما اقفز يكوو أذ الأول: الشرط 

بثاقنفى ي!زذه> عقب ندر وس ّعنيء ثن ذوسعؤ لنفى ۶ ثعال: لقوله الإنفاق، عليه 
عمبمد أس حنيمنذ أءطاها، ما إلا أي: مآ؛١^١ه أس لاذهق أقأ ^١^ 

-دء4لالطلأق:؟:ا.

كانفان نسه، عل الإنفاق عن عاجزا عليه ائثق يكون أن التاق: والشرط 
لامهعليه؛ يتقن أف أحد عل تحي، ولا أول، فئثه مسه عل الإنفاق عل قادرا 

عليه.ينفق أن يستحق لا فاثه تعنتا، مكان ؤإذا مسثغن، 
آلواي؛يُؤوعثا ثعال: لموله عليه؛ للمممق واريا النفق يكون أف الثالث: الشرط 

الإنفاق.عليه نجي فلا يرث؛ لا هريتا كان فان [، Tr'T،_؛:']4iJ د'لأث مد 
نجتاجما قريبه عل ينفق أن المرتب عل نجت فإيه الثلاثة؛ الشروط تت، فإذا 

الثيءبعض عل نادرا كان ؤإن ؤنآكاح، ومكن، ولاس، وثرايت،، طعام، من إله 
ثعال:قوله لعموم نمص؛ ما يكمل أل الوارُث، المرس-، عل وجث، بعض؛ دون 
لالقرة:م*آ■؛[.؟ا< ه مد ويث أس 

لنتازق.رقاك: اش قول الأول الأيه آياُت،: ا،لولمخذكز نم 
ونزسمتم، ثن ذوسؤ شق ؤ الثانيه: والأيه ه الموف وكنومى 

ثحال:قوله الثالثه والأيه ]الطلأق:لأ[، ءائنثآق،ه منآ هثتفق يدهم• ثدرعثع 
]>سأ:بم'*ا[.ئهوعنمهءه سء من 

عغيل'بؤئ؛فه أنمقتموه قد يكون قي؛ أي سءه من ُؤومآأسنهم فموله: 
الرازقئن•حثر وهو وبدله حلمه يعطئم أي ه عثلمة' 







٣٧٧ة-ب1بالأدتتضاسو 

الأهللأف وذلك الساكم؛ عل الإنفاق من وأقفل اوقاب، ق الإنفاق من وأقفل 
والإنفاىض، زص عليهم فالإنفاى نقمتهم، عليلث، وأوجب بمم، افه ألزمك كن 
الكفاية.يرض من أقفل الض ويرص كفاية، محرض بواهم من عل 

منأفشل والمرض المملى؛ وجه عل بواهم ض عل الإنفاق يكوذ وقد 
إلأحث؛ بثي■؛ عبدي إل يقرب ررما القدمي• الحديث ي ثعال افث لمول المهلؤع؛ 

افةرصت4ص<<راُ.ءةا

فتجدهالواجعس،، ق رغبته ويقلل التهلؤع ق اف الإنيرعب الشيطاف لكن 
ذلكأشنه ما أو مكبن عل يتصدق الواجب، ؤتنع الصدقة عل تحرص مثلا 

كثفاءلنمسه؛ الواجب ويانع أونحوه مكين عل يتصدق لأهله، الواجب وييغ 
يتصدقويذهب يوق، لا وهو بدسه الدين صامح—V يْلايه ميسا تجل-ْ مثلا، الدين 

الواجب،وينغ ذللثؤ أشه وما التتلؤع -ثج أو للعمرة يذهب وربإ الساكن عل 
الضع.ق وفلال العمل ق نفه محهو الحكمة، وخلاف، الضخ خلاف، وهن>ا 

ذلكبعد ثم عليه، محتم هو الذي بالواجب يبدأ أن المسلم عل والواجب 
الاعتدال؛نبيل عن محثخرج ٠^٥^١، ولا مرقا تكوف ألا يثرط التتلؤع من أراد ما 

يثيهأؤلهر ممفوأ لم كهؤأ وألم؛قإدآ ُؤ الثحمنت عباد وصف ق ثعال افه لمول 
[.٦٧]الفرعان:^ ئواما ليمي ترنث< ءيتقان 

ذلكبئ بل: فمط، ذلك بن مل: ولم قوائا، بل ولاإمراف، إقتاز لا تجي 
بالونط.ذك يئ أو سمص أوأذ ثنيي أف الأفصل يكون قد محواما، 

;محعثئبمئ.هريرة أي، حدث من (، ٦٥٠٢)رنم التواصع، باب اإرءاق، كتاب اJخارىت أخرجه ( ١ ّ 



الرس1؛تيسيد ض؛لأم اسسق قيح  ٣٧٨

ينفىأف الإنسان عل نجب اله عل ثدل كلها الأحاديث هذه حال• كل عل 
اشر.عل الإنفاق من أفصل ثفقته عليه من عل إنفايه وأف ثفقته، عله من عل 

هويه،يملك عمن صح من عل والوعيد التهديد أيما الأحاديث هده ول 
مناأواثى ؤبمك نثلأ، الأرة ظلإنساو:سلك الإنسان، وغم للإنسان وهو^ 

ارمحيآذمح،، غم أو منآذميذ قويه يلزمه من صح إذا فهوآثم وعنم، وبقر إبل 
ررمحىمسلم! غم ق الثاف واللف—ظ •؛، ^jAيملك عمى نجبس أو إما بالمرء 

بالإنفاقافه ألإلمك من رعاية وحويت، عل دليل هذا وق موت« من يشع أ0 إقإ 
علميه.

ؤوًءةيقم



٢٧٩¥أ-بابالإذفاقٌاسرضاسو 

َاّآ-ابالإماقبمتجبصاتيالثلَََِك^=تءف'" ه ئ؛ ؛L الأتفات،  ljL-  ٣٧=؛ 
-مًققةةم

دء

وقاولألءمان:آ؟[ 4 فك ث سيأ الإنق نازأ 4ل مال: افه ئاو 
ننلمجنا)كم ومنا يتقينر ما من سقوأ اك؛رأا ينأيها  ١۶مال: 
iJ[YnU.]^؛:ئنتوث4 ينه ألئث ئتثثوأ ولا آلازم 

بالديةالأنصار أكثر ئقمحنبمنن أبوطلحه كان ئال: هفؤقغنن، أنص عن ٢~  ٩٧
وكاناثنحد متقبله وكاث ثبمرحاء، إثه أمواله أحب وكال حل، من مالأ 

الأية:هده ثروث« فلئا انس؛ قال طيب• فيها ماء من ثيشرب يدحلها ه الني رمول 
فقال:ه، افث رمحول إل طلحه أبو قام 4 نحتوُى, منا تنغقوأ حئ أثر سالوا ءؤرأ 

يإة4 فتحى بثا تنغموأ ألإنئ ثازأ ق عليك: أنرو مال اف إو اش، رّوو يا 
مال،اف عند ويحنها يرها، أرجو مال، فب صدئه ؤإما ، ^■^١٤إئ مال أحب 

ذلكرابح، مال، ذللث، إ ح  ٠٠ه: الني رسول، فقال، اض، أراك حنن، اللب رسول، يا فصمها 
أبوطلحه:^، ١٥٥الأم؛يرناا، ق محتلها أف أرى وإق دلث<، ما نمت وقد راج، مال، 

ءاوه'ا*.متقى عمه. وني أمحاريه، ل أبوطلحه همثمها افب، رموو يا أفعل 
الوحدةبالياء وارراحٌ ارراحُ الصحٍحين ل روي راج"، ررمال، قوله 

الياءبكر وروي ّخل،، حديقه وءايثرحان*: نفعه، علتك راح أي: افناة، وبالياء 
وفتجها.

الزكاة،كثاب، وسالم: (، ١  ٤٦رنم)١ الأقارب،، >، الزكاة باب، الزكاة، محاب الممحاري: أخرجه )١( 
(.٩٩٨رقم)الأتريتنوالزوج، عل والصدقة النفقة فضل باب، 



ءأؤ0ثقوظسدالر،طتي ض؛لأم امال،ءتي )i\>J قؤح  ٣٨٠

الثثخ
الحثي٠١.ومن محب ؛، الإنفاق ررباب ثعال• اف رخمه الولف قال 
تضأنه ذكز الأقارب، وعل الزوجة عل الإنفاق كز ذو 
وهناكماله، من محب ومما ماله أطيب من ينفي، وأن عالية، جمة ذا يكوف أن للإنسان 

ماله،أطين، إلأ نحث، لا الإنسال أو الغاو1، نحث،، الذي وب؛ر، الأطيب ؛■؛j؛ يرى 
الذيالق—، من أنفق فإذا ماله، أطثس، وليس ماله، من ء بثي قلبه يتعلل أحيايا لكن 
ذللئ،كان الطئس،؛ من يئن لم ؤإف بثفسه، هو نحته ومما الناس لعامة محوب، هو 

به.اممه عامل فيإ صادي أنه عل دليلا 

لهينبغي او فالإنباذلها، صدق، عل لدلالتها صدقه الصدط ئئثت، ولهدا 
نحتهما مديم ل مدق حتى نحثؤ، مما ينفق أف له وينبغي ماله، من اليتا ينفهم، أف 

،مه ترواْ ما عنيجذعل الانص 
اممهقال فقال؛ افه، كتاكر ص ؛ايثم، ثعال افه رحمه \ؤئل ستدل، ام 

الرئممح، ومنه الئثثر، اطم يعنى الم ه محنحى متا نمدأ -حئ آنر ننازأ ؤ)، 
ريبهتناله ولن الكثم، الخم تنال لن يعني، الكثم، اطقم هو فالم الوامع، للخلاء 
محب•يا لمح، حتى الأبرار 

 cكانتجب؛ مما أنقمت، فإذا بعض، س محبه أشد يعصه لكن محبوب كله والال
اي.تربه بدك نلثؤ ثم صادق، أك عل ذليلا ذك 

مؤعثؤأأن إلا بماجي.د ويتتم ثنغمة يته آلثيق ئئعؤأ ^٠؛" وقال 
الردى؛،عل يهللهم، المال من فاُقيثا يختّبي، 'ّمح،؛ م(من الخثيثؤ تالهمْ:ماا'٢ء، ه فيه 

الحرام•عل ويهللمو الئدى:؛، الكنب علي ويطلهم، 



٣٨١يآ-بابالإساةئسونياسو 

ولمتمتنغتؤن منه ألخنث ئنمؤأ ^ولأ يعال• هوله الرديء عل إطلاقه هممن 
أثمقوأءامنوأ آك؛با يأيها ؤ أولها• التي الأية بقية هذا بنوه تنجضؤأ آن إلا بماخذيه 

منهالأرض من والخارج 4 آلاض نى مح( ا-مبما وممآ ًتقثبقتَ ما هلبمي، ين 
وهوا-لوسش Jمصدوا لا أي; ؟٠ أذصيق تثموأ ٠^^ هماوت الرديء، ومنه العقب 
لكمالحز لوكان يعني ه فيه تنمضؤأ أن إلا يماخذخ منه، تنفقون الرديء 

نملؤهأف نمركم يرصوف فكيف كرْ، وعل إماض عل إلا الر؛'يء لم أحل• ما 
تاخدوه؟أأف تابول وأنتم الرديء، 

أليزصى لا لأيه يه؛ ونمرق يقر با ان الأنعل الاستدلال باب، من وهلءا 
إالطئّ_ا؟ عن بدلا الؤديء يعطي أف يرصى فكتم، الطست،، عن بل'لأ الرديء ياحد 

النصله الثبمي سمية أيصا ذلك ومن الرديء، بمعنى هنا فالخيث، 
مهاأكز إذا الإنسال إة حى كرب، ئبأ زديثه لأناا ا،ويثةرم وال٤ثارث، 

شرولا للصلاة لا المجد، يدخل أل عليه تجرم فإله هميه؛ ل رائحتها وبقيت 
والملائكهالملائكه، آذى المجد يحل فإذا بالملائكة، معمور المجد لأف الصلاة؛ 
دخلمث،فإذا والأعيان، الأعإل من الخيائث، ثكزه للهليايتح، والهلئ_ول طئور،، 
الملائكه.آذيمتج كر-رة رائحة ذو وأنث، الجد 

أكلوقد المجد، يحل إذا الرسول عهد ي الرجل وكان 
المجدوبين بينه المسافه يعرفوف والنميع آ، ر البقيع إل طزدا طزدوه بصلا أو كرائا 

حديثمن (، ٥٦٥)رنم أوكرائا، أوملأ ثوما أكل من نس باب الساجد، كتاب ت مسلم أحرجه ( ١ ) 
جيسالخيري معيد أن 

حديثمن (، ٥  ٦٧)رقم كرائا، أو يصلا أو توما أكل من نى باب اجد، المكتاب ملم؛ أحرجه ( ٢) 
هتئيبمته.عمر 
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المجد.يقزب ولا المح، إل يطرد بعيدة، واثبما الثوي، 
يثرباوالعهنمة~ الهدايه ولهم لنا اممه ~دال الناس بعص فإف وداتم_ا؛ 

ثيايه،أوعل همه ق والشيثة الدخان ورائحة المجد إل ؤياق أوالثمنه، الدحال 
يملأن يتتلح لا الناس __ إن حتى يكنهها، كل رائحة هده ن أح 

فيهم.الاكرءرة والثوا^ج المجد، يدخلوا أن عليهم بمرم وهولا؛ هولاع، ْثل جنب 
منموح أو إبطيه، من موح كرتهه رائحه والإصنان إصنان، به من وكدللئ، 

فته،الودية الرابمًة دامت ما يمل أن محوز لا فإثه وتؤذي؛ رامه من أوثفؤح أذنيه، 
١يسعد بل المجد يدخل أن محوز لا 

يهول،لا هن.ا بمثل اثل فإذا والبلأوى، الممانس، من هذه قاف فه؛ وامحد 
تؤذىولا الجد، مسلئ، فاحرم عغتْل، افه من فهدا المسجد، مسي أحرم كيف، 

إما؛التظيف-.،١^١^٠^؛ هده س سخلهس أن سطح ما بمدر وحاول والملائكه، الناس 
هل.هيعالج أو يمكن وبهذا الكرتهه، الرائحه يغل طئة رائحه مح أوبأو التام، 

الثة.اوائحه إلا منك بمأ فلا ١^، 
الخجام'كنسثح ٠١ه' ام هول الثديء الاكن.م_، عل ا-يثإ إطلأ3، ؤمن 

رديء،يعني حبيثح، كنسه هدا بالحجامة، الدم نحرج الذي الحجام ٠ ح«يثااُ 
الحجامكنب كان لو أيه؛ وعن )يفقه عباس ابن قال حرام، اثه المراد وليس 
،الحجامأجره وأعطى ه، الثى احثجم فقد أجريه، الئيأعطاه ما حراما 

(،٤ ١ / ١  ٥٦٨رقم)الكاهن، وحلوان ب، الكلثمن تحريم باب الماناة، كتاب، ت لم مأحرجه )١( 
محمحبمن•حدج بن رافع حديث من 

الماثاة،كتاب، ت وملم (، ٢٢٧٩رقم)الخجام، خراج باب الإجارة، كتاب الخاركا. أخرجه )٢( 
غءؤنفظ؛ا■عباس ابن حا.بث.ا من (، ١ ٢ • رقم)٢ الحجامة، أجرة حل بابؤ 



٢٨٢م>آ-باسالإساةضسيضاس 

ا-لثرام،عل يعير1، ولا الخرام، عل يقؤ لا \ؤرذ لأف أعطاه؛ ما حراما كانت ولو 
تحجموأف عته، يتنزه أف للأتان يبني ذفء رديء كسب ايه باب من هذا لكن 

وتطرها.تتإلما حجائثه إل احتاتحوا إذا الناز 

ئذالئذ وصفب و مال محوله المحرم عل امحب إطلاق ومن 
ا-قبائن،،عليهم نحئ؛ بمي ا، ١  ٥٧لالأعراف؛ه آلثمق عايهم وؤمزم آلقبمب لهن 
ذلك.أشتة وما ا-لثمر، الشقة، الخنزير، لخم الميتة، مثل الطناُت،، صد وهل 

تجرمه؛حيث كل أف معنا٠ا وليس الخ؛ائث، إلأ تجرم لا اله الأية ومعنى 
4ئألا ق أنه المش لكن ئممددة، أوصاف عل يللمن المئث أف المغروف لأف 

إلأا-أئاث•

به،فقصدى ماله من الثد.يء ان الأنيقصد أو نهمر ■قغيجل اممه أف ت فالحاصل 
هوجثر■وتحا تجب ئ ينفى أف عل وحئ 

أكؤطلحه وأبو رْءؤفيءثئ، آنس أم روج طلحه أي حديثأ المولمه ذكر ثم 
المجي.متقبل طيث، ماء فيه نتاف له وكان مرايغ، اك؛رهم يتم، حملا الأنصار 

ماءفيه وكان الثستان، هذا ملة ق المجد أف يعني وءد~ الرسول مجد "أي 
ويشزن،منه.; النئ;ؤ'يأتيه طثبعدب، 

ههق'.(بائر ه ؤمحى بثا نموأ ألإحئ ثازا 'ءل دعالت موله نرل، فلثا 
ئوله:أنزل ثعال اممه إف اممه، رّوو( يا وقال: ه النش إل وجاء ومانع ومابى 

اّملما -وهن. يثرجاة إئ أموال أحب ؤإف 4 محي بثا نموأ تق ألإ ازأ مج 
مريقهايعني ورسوك ار؛أه إل صدقه يديك بير1( يحني أصنهاI ؤإي البستان— ذللث، 
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!محم
ُمن دائر ان٠يزين وأولاده أخلة أمره 

وثأديهماثخألمة ص وميهم ثعال اف طاعة ث رل 
عكمنهي ارتكاُب من ومنعهم 

لعال؛وئاو لطه:أٌاا[، ه عي وآءنعلإ_ الصلؤؤ \؛و،؛ئ ثعال؛اف قال 
لاكمبم:ا"[.ه نارا ؛وبإؤ (دأُسؤ وأ  ١٣٠١^ألويذ 

منم، نمحهبمى عئ نن الخنن أحد قاو: يخمحقبمئ، ئريرْ ش عن " ٢٩٨
ائاعلمث أما تتا، ارم ئب، راكح ه•' اممه رسول مقال فيه، ق ئجعالها لصدمة ام 

لأن1ثوئأ؟«محشرُ
ائ((رآ/رزاة:»قلأمحوثاوو 

وهىالتنوين، ج كرها ومال! الخاء، بإسكان يقال! ثح(( ررٌكح ومولت! 
صبيا.ر.بمة الخس وكان انتمدرات،، عن رجرللصبي ُكلمه 

الثمحح
قمن وسائر المميرين وأولاده أهله أمره وجونم، بانم، ! ^١٥الولثن قال 

عآ•منحن انيكاب من ومنعهم وتأديبهم الخالقة عن ومهم تعال اممه بهلاعة رث 
ذكرالحم، غداء من للأهل نجب ٌا ذم لثا ، ^؛؛،^١٥الولم، أف الناسبة ووجه 

لم-ومرفم)ا؟أا(، ه، ألّك، الميتة ل ُايدم ثاب الزكاة، كتاب أحرجه )١( 
١(.٠ ٦ )٩ رنم هت، اممه رمحول عل الزكاة تحريم باب الزكاة، كتاب، 

١(.•  ٦٩)رقم افه.، رسول عل الزكاة تحريم باب الزكاة، كتاب مسلم؛ أحرجه )٢( 
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وأوجب؛ه  pjiما وأول علهم، ولأيه له ومن أمحهم، عل الروح ؤدا؛ ٌن نجب، ما لهم 
ؤآصتيإلصاوق ؤإمرأملك محمد لنبيي لعال الله قال ك،ا الصلاة، هي وأفصل 

بالصلاة.أئأه يأمز أذ فأمزة [،  ١٣٢نطع:ؤآكمه,لكمونح،ه محن ^٥١ مثهى ي ٥^١ 
وأم،وحالة، وعثة، وست، وابن، روحة، من اله،؛ 3، من كل والأهل 

بمنيعليهم بملإ أف وأمره بالصلاة، يأمرهم أف أمرْ أهل، الله، ل من كل 
العنيزيادة وفيها النية، زيادة فيها الى الئاء جاءت؛ ولهذا الصم؛ عل مسه محص 

عليها.اصتر أصلها لأف اصطر؛ 

ؤاذيأمرأنن،.ؤ اثه أجالاد0، أحد إيه إل ه، محمي. أي إس-،اءيل عن اش وذكر 
منزولأهله، عن منوول اف فالإنؤزقؤاذسرايمنيثاهلربمإ:هه[، 

بإيوص فإثه المس، عثر أما مميزين، كانوا إذا صغارا كانوا ولمح. حش ترمحهم، عن 

الصدقة،من مْ أحد اJه دْئثؤغمح طالب، أبن بن عل بن الحض حديث، يكر ثم 
أذأنزة لإ لك،، تحلح لا أنبما يمي كح،، >ركح ه: الض فقال فيه، ل فجنلها 
الصدقه.لما محل لا إمتا وقال؛ فيه، من محرجها 

والزكواتوالصدقات الناس، أنزف لأمم وذللث، محثد؛ لألب محل لا فالصدقه 
الئلقال كإ الناس، أوماغ ياحن.وا أذ الناس لأقران، ولايتنابم، الناس، أنمحاخ 
هلإيإ الص1.قه، لما محل لا محمد آل، ارإثا ننحقلفيتئ: المطلبح ■مي الباس.yC عمؤ يه 

أن-اخالثاس،اُا'.

من(، ١ ٠ رقم)٢٧ الصدفة، عل ه الثني آل، اسمال، ترك بابح الزكاة، كتاب لم• مأحرجه آ ١ ل 
ختءمحه؛ممنه.ربيعة بن الطلب عبد حديث 



٢٨٨

الحرم،بمل عن أولاذْ يؤدب أف عليه محب الأناو أف عل دليل هدا ففي 
•المرهق وافه الواحنم—،، فعل عل ^؛٦٠؛ أف عليه نجب ك،ا 

رييبالأسد عيب• بن افه عبد سلمه ر بن عثر حفهس أبير وعن " ٢٩٩
لليس يدي وكاين اطب. رموو ججر ز علاما محت داو،ت اطه.، رسول 

يؤنيمحك، يؤن ثعال، اطه نم علام، *يا س: اطه رسول ل مماو الصخمة، 
؛.^١١متقى أأ3 زانغ قإ يدلئ،اا 

•الشحمة ويواحي يدور راوييئوارت 
المحح

وكانتلمه.بمد، أبير نن عنز عن نقاله فيإ نعال اطه رخمة \.ؤئنث ذكز 
طعامق الئي. مع كان ايه لأ.بمها، سلمه أم زوجته ابن لأثه ء، الني ربيب 
السله فقال وثإلأ، يمينا ثدهب بمي المحفة، ي ثهليس يده فجعلش يأكل، 
 .« u ،شها-ثلاثةآداس فهدم ئبجاك« زم نمك،، زم افَنعال، ثم علام

وهل:الغلام 

الأكل.محي وهدا اط4َ« »تم قاو: ولا: 
ثلاكها؛أذ له تحل ولا اطه، بم ائ: الإنثقول أذ نجن، آلأكل ١^١؛ نمد 

مللم إذا الأكل ل لهَثثاركئ هدئ أندى أكبه؛ ق الثي،طائ شازكئ تزكها ذا إه 
(،٥٣٧٦رقم)بالمن، والأكل الشام عل السن باب الأس، ىاب الخاري: أحرجه )١( 

٢<.٠  ٢٢رقم)وأحكامها، والشراب الشام بابآداب الأشرة، كثاب وسلم: 



٣٨٩امحيزارuمنينير٠بماذامصله.. 

يعنىاف*ت *بنم الرسول:٠ مول لأف بأس؛ ملأ الرحيم الرض ولوزاد• النب، بم 
;>امام.

افئابتدأ S[ الأبم الرض اللب بم ال؛ الإنمول أف هي اللكمله والتنمه 
د1وِأشأؤتشويتث> ثثس ين سليإن -يا أرمل وكإ كتابه، 7ءا 

زدتؤإف حرج، فلا اللي بم مول عل اقثصرثر فإن '٣[، تالمل؛ ه ألنجي 
وامع.الأموهذا الئحيم(فلأمج،

علنتأ لم إذا التدكية، شروط من ثرط فهي الدييحة عل التسمية وأما 
لبح.بعثر ماتت كايإ ميتة، حرام مهي اللبي*ءة 

الأللأيه الثحيم؛ الرحمن اف؛ ثم يقول• أف ينبغي لا يقولون• العنإء ولكي 
هكدامتيح. لأما الدبيحة؛ لهاوْ باشة القول ينافي فالفعل يذ"بحه-ا، أف يريئ• 
حرج•ملأ أيما مالها لو ولكذ العلاء، بعمى علل 

شحبالوجويت،، مسيل عل أم وهذا سويتلث،ء! ٠لوكل ت محوله اكابيت الأدبه 
الأنافياكو أف ش س الني لأف بيمنه؛ يثرب وأف بيمنه، يام أف الإنسان عل 

شربؤإذا _، ميمحل أخدثم أثل »إذا ومحال: بشإله، تشزبج أف أو بشإله، 
اساععن ينا ومحي ا، إشإله*ر يسرب بشاله يأؤل الش4لال مإف يم؛ي؛ ملينرب 
ؤين؛^ -ئثلؤه٢١٤٧يسعإ لا »اموأ أنين جؤآ ثعال: ايثه قال الئيهلان، ^٥^١'-؛>، 

٢[.١ ]الزر: رألتُه بحنتة امث ؤث ألسا1تي ك حى 

من(، ٢٠٢٠)رنم وأحلكمهإ، والشراب الطعام آداب باب الأشربة، كتاب مسلمت أحرجه ( ١ ) 
ق.بمأئا.عمر ابن حديث 



سدالر1طتيهلام اسسزاض ر0ض قؤح 

يانمين،الشرُت، ووجوب الأكل وجوب اواجح القول كان ولهذا 
و\ووجا\وو\ووأةالأمبالش،الأو 

ياكاولالكمار لأف الكمار؛ هدي من أيصا فهو الشيهلان؛ هدي من كونه ؛ع 
محامحم-بنائلهم 
 Pالكأزيسك فإنه بمزب؛ أذ وأراذ الأم عل كان إذا الناس بعض ة إ
تفنقول باليمين، ثربتج إذا الكأس ثتالوث أن أخشى ويمول! ؤيثزب، بالهار 

ثلوثتغائط، ولا ببول ثتلوث ولم بطعام، يتلوث فاثإ ثالوست، إذا فإما لتتلوث<؛ 
ثمتغنل.بطعام 

وثمعلهاوالثثاية، إحامك بين الأ١امل س العأس ينذ أف و؛إمكانك 
أجلمن بالشإل لأحد؛النرُس، عذر ولا ير، قيء إلا منه يتلوث ولا كا-لثلقة 

والضرورةالضرورة، محي محوزإلأ لا وا>ام افريم، شل عل النالة لأف مدا؛ 
أفلايكن أومكسورة فيه، إل يرئعها أف لاتجكن نلأء، ١^٠٠^٠٠ اللي تكوف أف مثل 

أوبمرب•ما ياكل أل يكن لا متجرحه تكوف أو صرورة، فهذْ فيه، إل يرمعها 

يأكلأف للمسلم محل فلا ؤإلأ بالنار، باس فلا صرورة كان إذا ابإ•' 
بالهسار.يثزب أذ ولا بالنار، 

بللجرك، حافة ص ئأكل لا يعي £[ ررزم قولة: 
منظذ أذك،، نوء فهذا لجرك، حافة عل إذا لأيالث، يليلأج؛ الذي من كل 

^،.Ijالذي 

ثليلث،،الذي عبر ل لحأ ئناك أذ;كوف مثل أنوائا، الطعام كان إذا إلا 



٣٩١هاش... اس  liU؛L،uرهم ض وسائر»j وأولادءاسنيث اس أمر' وجوب باب ' ٢٨

ثأكلأف بأس فلا يقصد، مما ذلك أشنه أوم! مغ، ئناك أويكوف ثأكل، أف بأس فلا 
فكانه الثني ْع ُرألكث قال• ؤهبمئ ماك بى أص لأو يليك؛ لا الذي من 

٠.المص>اُةاار حوال من الدباء ينتح 
به.بأّز لا هذا لياكلة، الصحفة عل من لقطه يغني يتتثعه ١^؛، الدباءت 

علأولاده يؤدب أن الإنسان عل يتتغي أن الموائد من الخديب هذا وق 
بجأز>لفىالأمض،يلكام

العلامهذا ثزحن لم لأنه ونعليئه؛ س ائل حلق حن هذا وق ربيبه، ق . 
علام،ءايا بريق• وناداه ُرءق، علمه ولكن الصحفة، ق ثهليش يده جعلن ح؛ن 
ر،.يمينك وكل ثعال، افه نم 

لأييالطفل أو بمي لايس، الأداب هذه لنل الشنار ني أف وي^ا 
بعصعليك يت٠،زد وربإ عثمثه، إذا يخس رثا كر إذا لكن صبمر، وهو علمته إذا 

أولاده؛اشَل اممى ونتن إنالأ، أكي وءكئ؟كوئ نغوا دام ما لكذ ي، إذا اشء 
إليهم.احتاغ إذا حمه صثعوا أولاده؛ حن صح ومن فيه، افه اموا 

ار'كلتكلميقوو،ت ه، افه رنول، سمنت، ماوت ;ْ؛هعنمح، عمن ابن دعن ٣" ٠  ٠
لربع والرجل رعقه، ص ومنوول رلع الإمام رعيه؛ عن منوول وظغم رلع، 
رعشها،عى ومنووله روجها ين، ل راعيه دالنأْ زعقؤ، عى ومتزول أهلؤ 

(،٥٣٧٩)رنم صاحبه، مع القصعة حوال نتع من باب الأطعمة، كتاب البخارىت حرجه أا 
الرق،رفم)ا؛•؟(.جوازأكل باب الأشربة، كتاب وسلم: 



ءتإإلةتءك4ثثؤسدامس،تي ؛لأم y، اسسز( ئاض ش  ٣٩٢

رعيه®ص وثنوول ولع ظص رمحؤ، عذ دةسؤدل نيدة مال j ربع والخادم 

قاوهاو! ننحهيبمتة، جد؛ عن أيه، عن شنس،، عمرونن وعن - ٣ ٠ ١ 
علتها،واصربوئم متن، شع أتناء ذئأ بالصلاة أولأد'ئلم ^^ ٠٠افب.؛ رٌوو، 

بإننادداود أبو رواْ حس حديئ ااصام<، j يخب ديريوا عشر، أبناء دهم 
 َ ِ)٢(

•حن 

افرسول، يال، ،؛ Jiiرْءلبمته، الخهص معبد بن مزْ ريه ر وعن ٣" ٠ ٢ 
حديثمتن١٠ عنر ابن علتها واصربوه بتن، لسع الصلأْ النص ررعلئوا .؛ 

ا.حننا<ُ ءرحديثه ؛ وهاو والرمدي، ابوداود رواه حنن 
•بخن® نع إداؤخ بالصلاة الصص *ثروا داود! أيير ولمظ 

التبح

جدةعن أمحي عن قعتب بن عمرو عن نقله فنا تعال اشُ رخمه ، Ljjjiiذكز 
واصربوهممتن، نع أبناء وئب بالصلاة أو!١٥^ الموا قال،: س اف نمول، أو 

معبدبن تزة حدث من شاهد له حنن حديث، وهو عشر،ا أبناء وهم علتها، 

كتابت وملم (، ٨٩٣)رقم والدن، القرى ل الحمعة باب الحمهة، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
الإش،بابشلأالإطمالخادل،رقم)بمآها(.

(.٢٣٢)آ/ تعال اف رخمه الشارح شحا لفضيلة مسلم صحح عل التعليق وانظرت 
٤(.٩ رقم)٥ يالخلأة، الغلام يزمر متى باب الصلاة، كتاب داود: وأبو (، ١٨أحمد)آ/• أحرجه )٢( 
كتابوالارمدىت (، ٤ ٩ )٤ رقم بالصلاة، الغلام يؤمر مش باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه )٣( 

٤(.٠ رنم)٧ بالصلاة، الصيي يؤمر متى جاء ما باب الصلاة، 



٣٩٣. محيز،وطمنيهمرجط1ئاست1اش.

بلغواإذا بالصلاة يأمروهم أو آبائهم؛ عل الأولاد حقوق من وهزا اُلإهى 
عئزبلغوا إذا ؤإصاعتها فيها الممريط عل أي* عليها يفربوهم وأن سنوات، ذسع 

عمل.ذوي يكونوا أف يشرط ولكن يتى، 

فإنمجنوف؛ فيهم بمي يعقلول، لا وهم سن؛و( عثر أو مئ سع هوا فإل 
اللتق مواء اد؛ الإهمن يمنعو0 بمي ميء، عل يضزبول ولا بثيء، يومروف لا 

الست•أوخارج 

بهمحصل الذي الصرب المراد ءنر«: أتناء وهم علتها، ارواصربوئم ومولئ• 
أذمحور ولا مبمرحا، صربا أولاده يضرب أذ للأنم، محوز فلا صرر، بلا التاديبح 

للفلاةالزلد ألاتقوم مثل إليه امحاج إذا بل إليه، حاجة لا ئكئتا ضرتا 
أمرإد،ا الئي. لأف معتادا؛ صربا بل مترح، عثر صرتا بمربئ فإله بالحرص،؛ إلا 

•ومويجهم لتأديبهم ولكن لإيلامهم، لا بمرتم 
أنميدعون ص الناحرين بعض إليه يهب ما أ0 إل إثارة ا-ثديث، هذا وق 
الخديثهزا فمي أمحلوا، إذا المدارس ق يفريوف لا الصغار أف س ثربية أصحاب 

الصغاربحص لأف صحيحة؛ عر وأما فكربمم، بطلان عل ذليل وهو عليهم، الرد 
بدونتر■كوا أنم فلو أكثز، ينمعهم القرب ولكن الغابم،، ق الكلام ثنثعهم لا 

صركممن بد فلا وأمحلوا، الدروس j( وفرطوا عليهم، الواجب لصيوا صرب؛ 
يزضى.التأله لصارت ؤإلأ به، يقوموا أذ يبني با ويقوموا اثئام، لبمتادوا 

فتحزنوالإمحاع، للأيلأم لا للقادبح اشرب، أذبموف د لا ظنا ي أنه إلا 
الئابق؛الرمز ق المعلس بعفن معل ك،ا يفعل لا مثرح، عر صننا بحاله، يلين صربا 



سيدالرساتيض؛لأم اساسي رياس قؤح  ٢٩٤

منهم الذين المرقوف هؤلاء يدعي كا ييل ولا الموجع، العفلم القرب، يمبوت 
ايلأ:خولأضف،صلأن محضءنمح،لأمموضشأ، 

واغُاأوني.\حوبكه 





ه؛إإقتيظسدالوسيي للأم اساسذض ري1ض شمح  ٣٩٦

؛•بواممك"رجاره لابأس س ابثث يدحز ُلأ إسبم• روايق دو 
والئزوث.الغرائز ارالتوايؤ": 

جارةلا"نقرة ايتيات، نثاء رايا ه! الله رمحول قال ت قال وعنه، ٣" ٠ ٦ 
.٠ ^ مممؤ شاة،< فنمس ولو باربما 

خشنهيغرر أذ جارة جار ينح ااَلأ محال؛ ه، افب رسول أة وعنك: ٣- ٠ ٧ 
يهنبما لاوض/؛ وافب إ معرصتن عئها أراثم ي ما ئريرْ: أبو يمول م نارْ*ا، جل 

أكثافئلم.ققشرم.
وقوله:الإئراد. عل بالكؤين ااحن؛ه* وروي والخمع• بالإصاقة *حئتهء روي 

الثق.ئليأنائاءاممح::ضضسْ 
الأخر،والوم بافب يومي كاو ®_ مال،ت اممه.، رثول أة وعنه: ٣" ٠ ٨ 
 ^iباقومذ'كاذثييئ الآجر،دمحمصمث، والنوم باق محث كاف دس جارة، قلا؛

تجاأنبمكئ،«محشر؛'.

عناروايمح، الخاري وأ-مج _؛، أب عن ومل؛ نربح، أب عن فقل؛ ذب، أن ابن عن 
معلما.خ.ةثن هريرة ش وعن موصولا، نهبمتن ثريح أي؛ 

٤(.رقم)٦ الحار، إيذاء تحريم باب الإبان، كاب سلم: أخرجه )١( 
انمدقةعل الحث، باب الزكاة، كاب لم: وم(، ٢٥٦٦)رقم اية، كاب المخاري: أخرجه )٢( 

ولو؛اسل،رذم0'آ«ا(.
لم:وم٢(،  ٤٦٣رنم)خنبة، يغرز أن جارْ جار يمغ لا باب ا،لظالم، كاب البخاري: أخرجه )٣( 

(.١٦٠)٩ ريم الحار، جدار ل الخثب غرر باب الساقاة، كتاب 
(،٦٠١٨رنم)جارْ، يؤذ فلا الأخر والنوم بالله يؤمن كان من باب الأدب، كتاب الخاري؛ أخرجه ا )٤ 

(.٤٧رقم)والضم،، الحار إكرام عل الحث، باب الإي،ان، كاب لم: وم
تعال)ما/هاا(.اش رحمه الثارح شيخنالففيلة البخاري صحيح عل التعليق وانفلر: 



٢٩٧^-بإبماسرُامسياتبم 

يؤبى'قاف *_ مادت افي. أف هؤقمحق؛ الخراعذ ئرح ش دعذ ٣" ٠ ٩
للومام، ياي باض يؤ؛س دس'قاف جارْ، ثلبمذإل الأخر، ياي ثاقب 

-يدالم مزوا0 أوكنئت،« ^١ 3لمل الأخر، واي باق يؤمى كاو وس صمه، 
اعصهرُاشمحاري وروى اللفظ، 

فإلل إو افب، رثوو يا يلئ! ت يالت ظ^بمها، عائئه وص ٣" ١ ٠ 
رواةاشخاريرى.»إلأم:؛ةابمبمه ماو: 

ءحيثالني.ت رموو مال مال! رمح.بمعا، عمر بن الني عبد وعن ٣" ١ ١ 
حيمُهلمثعال اف عند ايي؛زان وحثر لصاحبه، ح؛ثئم ثعال اف عند الاصحامسر 

حنن.حديث وقال! ٠، الرمديا رواه يارْ؛* 

الثثى
يه،ا.والوصه الحار لحى رربابؤ لعال! الله رخمه المؤلف-إ قال 

الاثاريعص وردت وقد ذللئ،، من والقريب بنتك، ق لك هوالملاصق الحار• 
حار،للين، الملاصق أف ثلث، ولا حاذ_إ، كل من دارا أربعوف الحار أف عل يدل، بعا 

(،٦٠١٩)رقم جاره، يؤذ فلا الأخر والثوم باق يوٌن كان س باب الأدب، كتاب الخاوي• أخرجه ا ١ ١ 
(.٤٨رقم)والضيف، الحار إكرام عل الحث، باب، الإبجان، محاب، وملم: 

(.١١٥/ ١٣تعال)اف رحمه الشارح ثيخنا لفضيلة البخاري صحيح عل التعليق وانفلرت 
٦(. ٠٢٠رمم)الأبوابظ، قربؤ ق الحوار حق باب الأدب،، كابح البخاري; أخرجه )٢١( 

(.١١٦/ ١٣تعال)اش رحمه الشارح شيخنا لفضيلة البخاري صحح عل التعليق وانظر; 
(،١٩٤٤رنم)الحوار، حق ق جاء ما باب الروالملة، كاب، والترمذي; (، ١ ماآ أمد)؟/ أخرجه )٣( 

ة.بممحاّالعاص عمروبن بن افه ب- حدينا من 



سدا،رسلتيتلام اساسقض >b_ قؤح  ٣٩٨

به،جاءت ما فالخق الئتي.؛ عن بذلك الأحاو صحت قاف ذلك وراء ما وأما 
فهوجوار•جوارا الثاس عدْ يا الئرب، إل ذلك ف يرجع فإل محإلأ 

ُمح،ذضؤ\ ;لأ أة ؤث\غثثوا اشاء: نورة اضُوعالآيه رحمة \ؤد ذم نأ 
المرنزى وأ-ثار ؤألمسنكم ؤآلتش ألمرق ويذى ل-حثنا وألو؛إدشا نيئا 

[.٣٦ن^يارآ'شه]اسم:

المربب•الجار بمي القربى؛ ذى الجار 

منك.الأحنى البمد الجار بمي الجب• والجار 
ثلاثة!والحثران العلم؛ أنل قال 

والإسلام.والقرابة، ايوار، حق هله مل.لم؛ مريب جار ~ ١ 

والإسلام.الخوار، حى فله دريّ_،؛ عريس، مسلم وجار ٢" 

أيقا.القرابة حق فله قرنا كان ؤإذ ابوار، خق فله كام؛ وجان ٣- 

ثركها.محب وحقوى واحمه، حموي حقوق؛ لهم الجنرال فهولأ؛ 
وعندر، \لي وعن عمر، ابن عن أحادث، حمه يح،ه' اأؤلم، ذم ثم 

محْ•أب 
بالجاريوصبي جنيل رال، ارما قال! ه الثني أل فقني عمر، ابن حديث أما 

يثرغجمّل أل ابمى وليس الوحن؛^٧٠؛، -تزل أي؛ ثئورثك«، ة ظنئت، حى 
ياق١^^٠٠ الوحل منزل أيه المعنى لكن ذلك<، ق حن له ليس حريل لأف ثوريئة؛ 

و.الثي به جزيل إبما؛ شدة من وذللث، الجار، جزيل؛>J_، به 





٠^١٥^^سيئالوسيق اسسذ*>ا؛لأم رد1س قيح 

ألجاوْ جار ينع ررلأ ت قال ه الئي أل هميرْ أي حديث ق يكرم ما وأما 
ائبووصع بيته، يسقف أل يريد جارك كان إذا بمي• جداؤْ® ل حسبه ينرر 
يزيدهبل يصؤ، لا ابدار عل اظ_، وصع لأف منعة؛ لك محل لا فائه ابدار، عل 

اظبفال اللبن؛ من البناء كاف حيث نبي فيإ ميإ ولا منه، السيل ونجع قوْ، 
لالجار،مصشه ففيه ويقويه، يشده وهوأيقا فتحميه، ابدار عل ا٤طر هطول يمح 
حدار٥،عل اقّ_، وصع من جاره يمغ للجاوأل محل فلا للجدار، مصلحه وفيه 
أنفه.عن رما افم-، يوضع أف محرعل فائه ونح؛ محعل ؤإل 

ث؛رابما لأرم-؛و( وافه منرمزا عنها أراثم ل ارما ئريره؛ أبو قال ولهذا 
نتنعل وصناة جدارة، عل اض، وضع من ئتقة لم من بمي أكتافخلم«، 

بنمروال رُن ق المدينة عل أمثرا كان حسءا ^؛^٥^٥ هذا وقال أكتافه، بئ جثي؛ 
امحم.

التيالثاجرة ق رْجيبمئق ا-اقطاُس، بن عتل الومنين أمبمئ قاله ما ثظر وهذا 
بينهوحال، بستانه، إل الماء محرى أل أراد حيحا وجارة، مسلمه بن محمد جرئتا؛؛ن 

فقالتعمن، إل فتراهعا أرضه، عل محري أل من الحار فمتعه جاي؛، يمتال وبينه 
ليسا،لاء إجراء لأف الماء؛ محري أل وألرمه ٠، بهلنائ،ُ عل لأجرينه منعته لس وافه 

ماوانتفع الأرض ارتفعتا الثاقي؛ الماء جرى فإذا رؤغ، بتال كل لأف صرر؛ فيه 
وقالتيناء، يبنيها أف يريد الحار لوكاف لعم الحار، وانتمع الريع من الئاقي حول، 

أثاإذاكالزدأل;ززنيا،فالأةلأبممحري لاردأف 
إلاخرا•

(.٣٣رقم ، ٦٧٤ الوطأ)أ/ ل م الإمام :١(أخرجه 





ا1ر1،ط؛زاسد كلام اس}،ض«ن ري1ض ثؤح 

^^رحامََََََّ^^
ويذىإحننا وإلو؛إادى نبما ح، يئكأ وثُ آلثت عبدوا ؤد\ ثعال• اف مال 

ؤآلصتاحبألجئب وآ-ثار آنمرن زى وأ-ثافي وألق»ئ آلم_وق 
أقنثنال! وقاو [، ٣٦تالLء:ه ايمثكم مثكت وما ألتحيز وأنن يأل؛ض__> 

يؤصلهأن ة يم أقن أنر تأ يملحث رأل؛ن ُؤ ثعال؛ وقال آ، ١ تاك~اء؛ ه دآلآذْام ماءززيبء أدى 
مال!وقال ]اكك؛وت:خ[، ■صئا4 بؤلديم الإمى ؤوءبمدتا ثعال؛ وقال لالرءال:امآ[، 

ألبمكرعندك ينقمن إما إحثنأ وإلؤهين إي١ه إلا غبدوأ ألا ره 
ناغنفنملأٍْتجدثا. وث1ا ه نلأت؛رث1ا محآم م ق ١^^١ تدثآ 

لالإماء:'اآ'-أآ[،صغةل4 يتاف، آنهمهثاَة رث وض أنبمه ين أذل جنح ^^١ 
عامثنز وفصن>زه» ؤنى عق ؤهنا أمه> خمثنه يؤلديد ألإمنن رؤبمتا ؤ ثعال؛ وقال 

[.١ للة،ان:٤ 4 هلدك ل أنمو أن 

الثيىسالت محال• لآوه.;عنه، صسم^د بن افه همد اوحمن هم^اء ال( وتمي ٣" ١ ٢ 

ينبم،ئلغ:ثمأي؟النم ه:أي 
عاوهرُمممؤ افه« نبيل ق ارا-بمهاد :  Jliأي؟ م ٥،^؛ الوالدين®، ُابر 

والداولد عئزي لا  M٠٠' اف رثول مال مال؛ ههثنبمئ، ش وعن ٣-  ١٣
كتابت لم وم(، ٥٢٧رقم)لوتها، الصلاة فضل باب الصلاة، موافت، محاب البخاري: أحرجه )١( 

(.)٥٨رنم الأتمال،، أقفل تعال باممه الإي،ان كون بيان باب الإي،ان، 



-باد،اوااو(اديذمجالأرحام

ئ«زواةبإ؛را'.
باقيؤمن 'كاف ررمن ت مال ه، الئث رسول أل ننحهبمثن! أيصا وعنه —  ٤٣١

رخمت،محمل الآحر، واليوم باق يومئ كاو ومذ صمه، ثقكرم الأجر، واليوم 
ا.-؛' ipمممى أوكصشقا< ا حيت مليمل الأخر، واليوم باق يومئ ومذكال 

الحج
.الأرحام١١وصلة الوالدين بئ راباب ثعال؛ افه رحمه المؤلف—، قال 

\شو حاءَ ج ات؛ائا بالإ الواِلدين بمص وعي والأم، الأث هما الوالدان: 
هموالأرحام بالنص، أيقا حاء هكذا لأيه بالصلمة؛ الأرحام صلة عن وعي 

القرابة.

ورّولخ*الله حي، بعد الئاف الحو هو بل الأعال؛ أقفل من الوالدين وبر 
أستؤو\عقدوا ثعال: كقوله المعنى هدا ق كثيرة آيات المؤلف وذكر 

آلا;ه، ثعال: وموله لالاء؛أ"'م[، وإلر؛إدسإ-ندنابأ ش-يثا ؤوء ذثرؤ_أ ولأ 
ؤؤعبمدئاالإلتسثعال: وموله ثشناهلالإماء:مآ[، -ئو;إلدإدما إلاءاياه فدوا 

وذسعز نننا أمة. خمثنه يؤلديه آلإمنن وؤبمثثا ؤ ثعال: ومحوله لالستموت:م[، ه -صنا 
ثعال:وموله للق،ان:؛ا[، ه أدمبمير إل ل آتهتفز أن عامهن 1، وضثثق! 

وضتخنئث\ ولا أي ث1آ مر ٥^٠ أو'بج'هثا لنونئ\ ألآ==كار عندك تئش ؤإما 

(.١٥١٠)رنم الوالد، عتق قفل باب العتق، كتاب لم؛ مأحرجه آ ١ ر 
بابالإي،ان، كتاب وسالم: ٦(، رنم)٨م١١ الضفح، إكرام باب الأدب، كتاب الخاوي: أخرجه )٢( 

(.رقم)^١٤الحث،ءلإكرامالخار، 
٢(.٠ ١ / ا ) تعال اش رحمه الشارح شيخنا لفضيلة مسلم صحح عل التعليق وانظرت 



سداإ>|ط؛ق•زهدم اسسيى رداس ش

انتهثاكرن رش آلبمثة ثى ■؛؛٤ لهثامحآحفص مرلأيفييما. لهئا 
لالإماء:مآمأ-أآ[.

نت«ءاةئرمقافه وير؛اوقد الوانيين، حى عظم عل وعترهاتدن، الأبان هده وكل 
أف•ض من صعف_<، عل صنما أي! وهن! عل وهنا ولدها محمل وأما الأم، حال 

قالكإ الوضع، عند وكدللئ، وعناء، ومشمة ضعمؤ ق وهي يضعه أن إل به محمل 
حمهانبب البيان هدا كل ]الأحقافتْا[، لثذ>َئ؛ها بهثتئ ثعال! 

العفليم.

عندكملض وما يعال! فقال الوالدان، عليها يكون حال أثد النه ذكر ثم 
صعقن،الكل؛ بلثا إذا الوالدين لأف بٌ؛ قمآأم، مل ثلأ فهثك لدنثآ ألبمكنر 
مل!لا يعي• ه أم، ث«ا ئئل ^٠١١ يقول،ت ذللث، ومع الولد، عل عالة وصارا ئفوئهإ، 

تكثإ،إذا 5ثةنؤ\ ولا والرئق، والإحسان بالأهلم، عاملهإ بل منكإ؛ مضجر إي 
الخؤ•لعظم حمثلأ ردا عليها رد ت يغني ه ملإًضثا لهئا ؤوؤ 

بناف عبد سأله حين قال الئى. أل كهمتئ مسعود ابن حديث، ذكر ثم 
وارضةعلؤبم،دألئ،:لإأي؟اصأئ،إلالهِممال؟ )رأي نعود: 

»ابهائلشيلاف«.هاَل; ئأأي؟ ؛لث،: »يرالزالدثن*، محال: 
اممه،سبيل ق ابهاد مرثبة عل مقدمه بالوالدين الإ مرسه الئي. فلجتذ 

الوالدين.بث ممل عل دليل هدا وق لزادي، استزدته ولو قال: 

والمال،والفعل بالقول إليهإ؛ الإحاف هو مما: الو؟ م U قائل: تال فإن 
العقوؤ،.ذللث، وضد استطعتم، ما اف اموا المست3لاع، بمدر 



بااإ،بواماسو3،دالأرء،م- ٤٠

نجدهأو والداإلا ولد *لاعتري س• الرسول وهوقول اكايخ الخدث ذكر يم 
للأسان،العبودية رى من أيام فك لأيه شرائه؛ يعتقه يعنى كنتمه« قئرته مملوؤا، 
أذإلا معناه إف نقول! بل عليه؛ يعتق لا أباه ملك من أن عل يدل لا ا-قدس وهدا 

بمجزدعليه عتؤر أباه ملك إذا ال الإنلأن بشرائه؛ فيحتمه أي! ييعتثه، يشريه 
١^،،س نعثق ك نلك إذا وكدك أعئك، يقول: أذ إل محاج ولأ الملك، 

عتمتها.يقول: أو إل نحتاج ولا 

إداحى الخنى حلى ثتال افن *إث ه• افي وسول مال مال! وعنه، ٣" ١ ٥ 
أمالعم، يال! المطٍعة، من بك النائي ممام هدا محمالئ: اوحم، هامت، متهم مع 

دالئ:ثل،داو:هدبمس،«،لإؤأهطغةنس،؟ ;زصأنأنأطتيس، 
قممدوأ آن مكم ؤ *امروواإذشئتم؛ ج.' رسول، مال 

؛[]^JlYYTه آبمبمّمهلم دتهلمصهنخنهن1غ ١^ ^؟٢،؛، "©؟ ؤبمظعوا١د؛٠اقؤ١إ 
ثورا؛

متسس 

يطعك،وثن وصض، صانك، ارتن ئعال! افه يمال رواية وق 
ممخ«م.

افه،رسول يا ممال! هؤ، اممه رسول إل رجل جاء مال! خ؛هبمنه، وعنه ٣"" ١ ٦ 
قال!ررأمك(((، قال: من؟ م قال: ررأتالث،(( قال: صحاسي؟ بحنن الناس أحي مى 
الثرئاب ت لم وع(، ٥  ٩٨٧رنم)اف، وصله وصل من باب الأدب، كتاب البخارىت أحرجه )١( 

(.٢٥٥٤)رقم الرحم، صلة باب والصلة، 
٥(. ٩٨٨)رثم افه، وصله وصل من باب الأدب، كتاب أخرجه )٢( 



سدالو،طتيتلام 4ن سق المط رياس شرح 

 Pعي'ُقق »همك« د1و: نأثن؟ قاو: ررأقك«، قال: ن؟ ث
أمك،ثم ررأمالئ،، قال: الصحيه؟ بحسن أحي ْن افب، رئول يا رواية♦ وق 

لأاك«رأا.ثأأثكاممحك\مممك 
بفعلهوقتصوي، هكذا ^١٠ ١١^؛ررم وقوله: الصح.ة. بمعنى: رروالصحابة١١ 

واصم•وهذا ، ٠٠٧ررتنرواية: وق أتاك. بث ئث أى: محذوف، 
الثثح

الأقارب،هم أمم لما سق والثحلم اوجم، صلة ممل يان ق الحديثان هدان 
يوعها،والسنة الكتانم، ق ط؛ لم لأيه الناس؛ واسعة العرف به جرى بإ وصلتهم 

يأكلواباق يقبمْ فلم مم؛ ء بثي يقيدْ لم ه امح، لأل مقدارها؛ ولا جنسها، ولا 
يرجعولذللثج أطلق، بل معك؛، أوينئنوا معلن،؛ أويكتئوا معالث،، أويشزبوا معك، 

أثهالناص عليه تعاوف وما الصله، فهو صله او4 العرف، به جرى فإ للعرف، فيها 
الأصل.هو هذا فهوقهليعة، قهليحة 

وصارُبلايبالوف؛المطيعة، الناس وصار مدلمؤ الأعرافذ أف قرض لن لكن 
إسلامنا؛عرمحا ليس العرف هذا لأف العرب،؛ حذا عترة فلا صله، عندهم المطيعه 

الالأنإل حتى بشا، بعضهم يعرف ولا أنزها، لاثتلأءم الأو اتكافره الدول فإو 
لأقهمابا؛ له أف يعرف لا الذي الأحنى اوجل مثل مثله صار وكر ولده سنؤ إذا 
فامده؛موصى أمورهم وكل ابوار، حس يعرفول ولا الأرحام، صله يعرفوف لا 

كتابلم• وم٥(،  ١٩٧ ١ رنم يالصحبة، الناص أحق من باب الأدب، كتاب، البخاري؛ أحرجه ( ١ ) 
(.٢٥ ٤٨)رقم به، أحق وأبأ الوالدين بر باب والصلة، البر 

٢(.Y/ ٥  ٤٨رقم)به، أحق وأمما الوالدين بر باب والصلة، البر محاب لم: مأحرحه )٢( 



t—باببواثموادديخ،وظالآرنيم

المحافظ،المسلم الجثمع عن كلامنا لكن داض~. —والعياد ثدمثرا دمنهم المحز لأن 
فهويطيعه.قطيعه عدوه وما صله، فهو صله الناس عده فإ 

بال^-^٠٢ ثكمل نبماهدؤهئاك اممه أن الأول خ.بمثق هزيزم \لي حدث وق 
فإذااوحم، صلة ق وثنغيب حث، هدا وق قطعها، من ويقطع وصلها من يصل 

أنديت،ؤإذا زحمالئ،، فصل ربه~ ماله أن يريد ان إن~وكل افه يمللث، أن أزدث، 
اممهكان أوصل؛ لزخمه الإنسان كان وكلمإ وفاقا، جزاء زحملث،، قافيي اممه يهطعلث، أف 
أحدا.، ٧٥١يظلم لا عمل، ما بمدر اكوايت، من حاءْ قصز وكل،ا أوصل، له 

مسبمدوأآن مكم •ميئرك مهل ؤ سحاده! قوله دعال النه رحمه الولف، وذكز 
هآبم.نتهلم وآنم؛؛ هبمنخز ؛" ١٥١يتهم اؤي( ؤهن . ؛^؛ ١٠١٠^محيمطمأ آيريإوأ ؤ، 

أرحامهمويقطعول الأرض، ق يفسدول الذين أل نبم١ةؤثال يئ؛ لمحمد:آآ-'؛آ[، 
أصم_هلموقد اممه، زحمة عن ومبعدوف مطرودوف أي; — باق —والعياد ملعونوف 

أبصارهم؛وأعمى به، انتفعوا ما نمعوا ولو الحي، يسمعون لا جعلهم أي• الاله 
الثمعلأف اير؛ طرى عنهم فند به، يممحوا لم راؤه ولو الحي، يزوق فلا 

حبرالهاو_، إل يمل لم الطريق انند فإذا الملح، إل ا1علوماتا يوصل والمبمز 
.— بالله —والعيال 

افالإنإف فقالوا: الأءارد_،، عل النفقة الصالة حملة س العل، أهل ذكز وقد 
كالأخعليهم؛ النفقه يلزمه فإثه لهم؛ وهوواريثج وهوعني ممراء أقارب، له كان إذا 

الوارثعل نجب، فإيه ماُتح؛ لو يرثه هذا الأخ كان إذا الئقيق، أحيه مع الئقيق 
حملةس هدا فإف النحثمت،؛ عن عاجزا ئهجزا وأحوْ غنثا، دام ما أحيه عل ينفى أل 

الئلة.



ام،مزاسد •ز؛لأم اسسبي ضح)ياض 

لأو؛ U-Uفإو المحاح إل احتاغ إذا أنه الإنفاق خلة س إو أيما: ومالوا 
الحاجات.أشد من ان الإنإعفاف 

وهوعني وأحرم أحوه، إلا يرثه ولا ثقيق، أخ للإنسان كان فإذا هدا وعل 
ومتكناوكنوة وثراتا طعاما عليه ينفى أف عاليه وجب تؤ، اليخثّعن عاجز مقتر 

منالإعفاف لأف الأكاح، إل امحاج إذا أيصا وأذ محاية، كان إذا ونزكوثا 
\لثجم.صلة ل فتيحل الحاجات، أقد 

م jLأل؛كانلأيم^اتجاإذا الإنسان عر نجن، ١^ وهدم 
هلا أنل معال: لموله الحي؛ عل يدلوه حتى العلم 

.[U:،LjVi]

الئي.ذيرس( الإنسان، صحبة يحن ااثاس أحهم، يان 3، اكاف والحديث 
ذلاث،كنز ءاتية، زة أنف، فقال: عيه فأعيد ١^، الناس أخق أئ 

للولدوالقمة العناء من عليها حصل الأم لأف الأب،؛ ذللئ، بحد ثم منان؛، ولأُثف 
وقكنها، ووصعته كنها حمقه وهن، عف وهنا أمة حمقه شوها؛ تجنن لم ما 

ينام.حتى الئيله ثم لم يؤلمه ما أتام ؤإذا ينام، حتى ومدنه تمهده الليل 
فهيذلك،، وعثر الحر عند واقرئي الود، عند بالتيفئة بنفسها مديه إما ثم 

حىعل -؛، ١١٧ثلايقؤ مفاعما لحمها كان ولللائv بالطنل، الأب من عنائه أند 
١^٠

الض.ثلاثما أزصى فلهيا بلحمها، ٍاخد لا أنثى صحيفة أما إما ثأ 
أمه،صخبه الإنسان تجسى أل عل الخن، هدا وق واحده، مث، بالأب وأوصى ؛،، ١١٧



٠^٣برالواثمديذءسلأت باب -

ذلك.عل واثسلمان اممه أعاثط اك3لاع. مدو أيقا أبيه وصنه 
ؤإحسانه.مضله واثسلم؛ن ووصلنا والصلاح، اجر فيه نقا اجمع الله ومح( 

انم،رغم ئم أم،، زغم تمم أنم،، اررغم ت ماو الني.، عن وعنه، ٣" ١ ٧ 
. ٠١مسلم زواة ء الحك يدحل ثلم كلبجا أن أحدهما الكف، عند أتينه أذرك مذ 

أصلهمئرابه ل إن اف، رسول، يا هال،! رجلا أل خ؛ءوبمنه! وعنه ٣" ١ ٨ 
ررلئذقثاوت عو، وؤبهلوذ عنهم وأحلم إة، دبيسوو إلبجم دأجمتس دبمطئوف، 

عقدمث، ما علبجم ظهثر اف مذ منكؤ  J'3iولا١^؛، سمهم إكث،ا محك، محا محتإ 
،.مسلمل رواْ ذلالث،« 

بقعرروالزٌ الفاء، وثنييد الهماة، السين وكنر الئاء، بضم راوتممهم،؛ 
سبيهوئؤ ١^١^، الؤماد يطعمهم ثأتما أي الخاث: الثماد وص اللام، وسديب. اليم، 

ابيآئولإممائئينام،نلأنى،ممما
أطم.واه ظي، الأذى ؤإذغابجم ذط، سوم ئلم إم بمالهم لكث إنهم، 

لهيبمط أل أحث، ارمن ماو! ه، اف رسول، أف انس وعن ٣" ١ ٩ 
•؛ عل؛هرمممهم، رخمه" ثليصل أرم، 3، له ويئأ ررؤه، 3، 

(.٢٥٥١رقم)عدامر، أوأحدهما أبويه أدرك من أف رغم باب الروالصلة، كاب ت لم مأحرجه )١( 
(.٢٥ ٥٨رقم)نطيعتها، وتحريم الرحم صلة باب والصلة، الر كتاب مسلمت أحرجه )٢( 
لم:وم٥(،  ٩٨٦رثم)الرحم، بملة الرزق ل له بط من باب الأدب، كاب الخاري: أحرجه )٣( 

(.٢٥٥٧رنم)قطيعتها، وتحريم الرحم صلة باب والملة، الر كتاب 







سدالرطها،_؛لأم اس،س{، رداس قؤح  ٤١٢

الناس،عند مدحا ؛، UJuأذينال أجل من ولا افب، لعثاد مكاهاة لا فه صلتة فكون 
نذمأناة 3_' إذا بالذي بمي ما>هل؛امحاى• 'كز الض. نال 

وصلها.وحمه ففن إذا الذي الواصل ؤإثإ لهم، مكافأة 
®منت مول يالعرش، متعلقة \أرءجز أف الأحاديث هذه ق أيثا وكدللث، 

ثكوووأف ^؛١، تكوو أف محمل وهذا اممهء، ممق ممني؛ وش اطه، وصلة وصلتي؛ 
فهوحال كل وعل به، عئقهل أويدعوافه 7اذا تحير الرحم أف نجتمل بمي، دعاء، 

محرأو الدعاء، يدعوتيذا العرش محنا وأما وصكها، الرحم ثان عفلم عل ذليل 
او.حذا 

إليه،فثيئوو زايه إل نحسن كال الذي الرجل حدث ١،^^، ذكز ثم 
سمهم®ئكأثإ يقول كإ بمي كئغ®؛ ®إذ :٠ الئى فقال فيقشوثه، ويصلهم 

أيكواكمح،• أئواههم، 3، نحعلة يمي، وسمهم؛ الخار، ١^^ هو والمل؛ النل*، 
يغني:فلهر، عليهم اطه من ك يزال ولا لهم، عقوبه الحار ازماد حذا يرغمهم كاثا 

وهلميقشوثلثح.ملهم أي; علذللث،، ماذمت، عليهم عوين 
يصلأن الإنسان عل نجس، اثه عل يدل شامها وما الأحاديث، هذه مكل 

مطيعةمن وتجدر العرف،، به حرى ما ومدر يتهلح، ما بمدر وأقاربه رحمه 
الرحم•

مةقءلآثأ<

العروس)عون(•تاج الأعوائ. لنوين: اا 



٤١٢

أميعلمآ محدمن ؛،; Jliخ.بممح، الصديق بكر ش بتت أنإء وص " ٥٣٢ 
٤^قدمته قلت؛ افي.، رسول فاسممست اف رسول عهد ق مشركة وهي 

»رم،نيأسعشرأ/قاوثأرومح، 
مفئا،ظ:ىكمحاسي،

الأوو.والصحيح الئصاعة، من وموت 
قاثئ!وعنها، خ.بمنق عود من بن اض عبي امرأة الئقفق ريب وض " ٦٣٢

قزجنت،: ٧١٥ح1ة5ن«، ولومن اشاء منئز يا ارثصدقن ١^ رسول قاو 
ساف رسول ؤإو التي، دائن، حفيفج رجل إثك له؛ فملئ، منعود، بن اف عيد إل 

ذبمتجئنيئلأ>محاإلمتم.فانه، قنأَ>نابالئدلإمح، 
سافب رسول بباب، الأئصار مى امرأْ قإذا فاطلمت، أنت،، اسه بل اش؛ عيد !، ١٥٥

يلأل،علتنا يمج الهاه، عليه ألمت، قد ه اممب رسول وثاو حاجتها، حاجتي 
الصد؛هأثنزئ سألانك،: بالباُب، انرأيم أ0 مأحثرْ ه، اض رسول، امن، له؛ هملثا 
علبلال مدخل حن، من ولامنة حبورهما؟، ل أيتام وعل أرواجهها عل عنمحا 

الأنصارمى امزاة ثاو،ت محا؟* ءس ه! اف رسول، له ققال، قنأله، ء، افي رسول 
ممالافه، عبد امزأه قال: همآ؟اا، الريامبه ررأي ه: افه نمول قمال ورش،. 

عل؛هلآا.متقى الصدقة* وأجث أجرالمرابة أجران؛ ®محا اف.؛ رسول 

بابالزكاة، كاب وسلم: (، ٢٦٢رغم)٠ الهدين باب الهبة، كاب الخاوي: أ-م-بم« )١( 
١(.• ٠ ولهم)٣ الأنويى، عل والمدية الممقة قفل 

وسلم:(،  ١٤٦٦رقم)الحجر، ق والأيام الزوج عل الزكاة باب الزكاة، كاب الخاوي: أخرجه )٢( 
(.١٠•ريم)•والزوج، الأءر؛ين عل والمدية الفقة يمل باب الزكاة، كتاب 



الدطصسد ض؛لأم اساسو ^٠)، قؤح  ٤١٤

الترح
أمهاأف أبيهاث وعى هكؤثنجما بكر أبي( بتت أنإء عن ملة فيإ الولف قال 

وقاك:لا؟ أم ثصلها هل ه النس فانثمب راغبه وهي الدينه، عليها محيمش 
ملها.أن، فامزها أمحاصلها؟ راغبة وهي محدمت أمي، إل الألب، رمول يا 

مكونالإسلام؛ ق راغبة وهي معناْ؛ العلياء بعص قال راغبه٠٠ وهي ٠٠وقولها• 
راظ،^ ٠١مولهات ض بل وقل؛ الإسلام، عل تألمها أجل( م>، بصلتها الأم 

هووهدا ملها، أف ه الثني مامرها دللف، إل ومتطلعة أصلها، أل( ؤ، راغبة أؤ(ت 
الله.ثاء ما ابنتها تعطيها أف إل وثتطي سنوق، حاءرتج أنبما الأمرّ_، 

لأوالإسلام، غم عل ولوكانوا أقارثة، اومل الإنأو عل  jjsهذا ففي 
ويثمكهق المرابة،ؤيدللهذ>امحولةدعال3،محورةلماذتؤوكحنهدائ >>،لهم 

يعنيا، ١ للمإن:ه معرؤداه ١^^١ ق، وصا-ذهعا ظنهما هلا طتأ يدء لك< ثس ما ب، 
بملوقلاطاعه لأم فلاتطنه،ا؛ باض تحرك أذ عل الطن، وأ1ا3، والداك إذأتنك 

نجث،ما الدنيا من أعطهم أي! معرومحا، الدنيا 3( صاحبه،ا ولكي الخالؤ،، معصية 3، 
القرابة.حق لهإ لأو أوفاسمين، كافزين ولوكانا الصلة، من لهم 

نثؤأنإء أمز ه ام وهوأو الأيه، عليه دبJنا ما عل يدث، ا-قديثا وهذا 
كاؤرْ•ألما ْع أثها جو أذ أبتها وعن، عنها اهئه رمحي بكر أي 

الئالة،وأخز الندقة، أخز أخران: حا تحئل بالضيقة الأقارب صلة إو نأ 
أذغوؤه؛ءنن معود بن افه عبد امرأة اكقفغ معود بُب ثننبج خدث ذللت، ودليل 
منعودبن افه عبد زوجها وكان بيتها، إل فرخعثؤ بالصدقة، التاء أمز ه النئ 









ص ٤١٨

الثثخ
صلةأمئه عل  Jjuكلها ذبن'\ق الموثفن ّمايها التي الأحادث هذْ 

ومعهومحي ح؛ن حزي، بن صحر منيال \لي بحدسثإ وصدرها القرابة، صلة أي! 
لأنهثمحهته؛ يسللم أف قتل هزم عل وقد قد ولكن هرم، عل ئريش من ثوم 

الفتح.عام  ٣١

وكانهزم مم نبع ول، اُثدسة، صلح بعد لكن فإله هزم؛ إل قدومه وأما 
يدعوإليه؛وبإ الّيى ببب علم وعنده الكتاصح، من علم عنده عاقلا، رجلا 

وؤأتازقؤد\كت اممه قال كإ والإجيل، التوراة ق موحوده الني. صفه لأف 
]الأءراف:ِاه؛ُ[،4 نألإنجسفي آتين>نث ؤ، هنديم عولا محدوثة. أؤك، آ'لأمم 
•فته يثتكول لا أبناءهم يعرفوف كإ يعرفوثه إنبمم حتى ومعروئا، بصمته مكتوبا 

دعاهمالحجاز من ائي.، شعب من العرب من الحاعه هولا؛ قدم فل، 
أصحابه،لكفيه وعن عنه، بمهى وع، ته، يأمر وع، ه، الئي حال عن يالهم 

صححه،ق مغلولا الثخاري يكنه وقد عنه، نالهم تما ذللث، عر إل له، ومعاماتهم 
والئدق،بالئلة، كاو;ائزأ قالوا: به؟ زذا:أئئ عنه: نالهم ما حملة من وكان 

والعفاف،.

والعفاف:للواؤع، المهلادر^ الصحيح لقمث ا-والصدى: الزحم، صلة بمي الصلة: 
الأعراض.وكن.للث، الأموال، من التاس أندى ل وع، الزنا، عن 

قدملنحث، ما فنثملك، حما ثقوله ما كاف إذ له: قال ذكز ما لهم ذكز ل، إيه ثم 
والعرس.الروم الكب،بحني: الدوكن ق الؤئيسين وهوأحد ذللث، ، J_^jهاث؛ن، 

هالثي ته جاء ما أف يعلم لكئه عفليمه، كره تملكه له وهومللئ، ذللث، مول، 





ءتإإنثئق،4ظسدالرس،ءا اسسزا•ز؛لأم قيح;ياض  ٤٢٠

سفثحووبأنم الصحاث أنم . الثني أل الأحاديث من أيما ذكر يم 
إماعلأم هاجز أل وذلك رحما لهم إل وقاوت نتثرا، باخلها وأوصى مفر، 
صهرالهم *إل ؛ Juولهذا مفر؛ من كاث ءثوألصلأْؤئيم ا-قليل إبرامم مريه 

كلمها.اكرة أبو١^;^ ص ؤإنإعل إساعل، أخواو لأمم ونخما«؛ 
هؤلاءأن ثعرف دمث ما بميم. كانت ولو صالة لها ١^->^ أف عل ذلك فدل 

الأُب•جهة من المرابة كملة الأم جهة من القرابة صله أف عل أيئا ودل 

مال:زجلا أو الأنصاري زيي بن خالد أيوب ش وص - ١٣٣
ررثنثدالشي.؛ هقال الئار• من وياءدل الحك، يدحيي بعمل أمزق افي، رئول، يا 

٠.عل؛هر متقى الرجم" ونمل الرمكاة، ويوف الصلاة، وتحم نثا، به ولاتترك افن، 
١^،ارإذاأمطن ئاَل:.، -^ ٣٣٢

ررالثاJقوقال: طيوث((، ئإة فالا٤، ^١، تجد ني قان قإة:نكه، م؛ عل قلمطز 
وئاو،تايأرمذي، رواْ وصله" صدقه نمازت الرجم ذي وعل صدئه، المنكئن عل 

٠.حس<،ر ارحديثر 

الإيإن،كاب ت لم وم(، ١٣٩٦)رنم الزكاة، وحرب باب الزكاة، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
(.١٣رنم)الحنة، به يدخل الذي الإي،ان يان باب 

رقمالقرابة، ذي عل الميتة ق جاء ما باب الزكاة، كتاب والترمذي؛ ٢(، ١ ٤ أحمد)أ/ أخرجه )٢( 
كتابوابن (، ٢٥٨٢رنم)الأتارب، عل المدئ باب الزكاة، كتاب واشاش: (، ٦٥٨)

(.١٨٤٤رنم)نة، المطل قفل باب الزكاة، 



٤٢١—باببراثو1ووتيوضاتالأدءام ٤٠

أحثها،وكنت امزاة، محي كائت، هال! ;ْ.بممح، عمر ابن وعن " ٣٣٣
مدو. عم مش هأيت، طمحا، ل: مقال يومأ، عم وكان 
حثن®^؛؛٠٠؛، وهال! والرمدي، أبوداود رواْ ارطءا« ه.' الثي ممال له، ذلك، 

طحخ«رُ

أميؤإو امأ0 ل إة : _lJ أتاْ، زجلأ أو ننحهبمئئ: الننداء ش وعن - ٤٣٣
الخؤ،أبواك، أونط ررالوالد يقول،؛ ه، الله رسول سمعت ممال! بطلاقها؟ يآمرق 

حننااحالي<ث، وهال! البيذي، رواه احثظه،< أو الناب، ذلك، مأصع شئت،، هإف 
ضححءرم.

))الخالههال! ام. عن ، ١٠عازك، الإداء زعن - ٣٣٠
٠.صحيح،<ر حس راحاوي<ث، وهال! الرمذي، رواْ الأم® 

،الغار أصحالت، مئهاحديثج مشهورة؛ زالصحيح كشرة النامحتاأحايين( وق 

والزُذي:٥(،  ١٣٨رقم)الوالدين، ير j باب الأدب، محاب وأبوداود: ٤(، ٢ أحد)Y/ أخرح4 )١( 
ماجه؛وابن (، ١١٨٩رنم)زوجته، بمللق أن أبوه سأله اوجل ق جاء ما باب الهللاق، كاب 
(.٢٠ريم)٨٨ امرأته، بطلا3، أ؛وْ يأمره الرجل باب الطلاق، كاب 

الوالدين،رصا ق الفضل من جاء ما باب والصالة، الر كاب والرمذى؛ ٤(، ٤ ٥ أحمد)اُ/ أحرجه )٢( 
(.٣٦٦٣رنم)الوالدين، بر باب الأدب، كاب ماجه: وابن (، ١ ٩ ٠ رقم)٠ 

١(.٩ ٠ رقم)٤ الخالة، بر ق جاء ما باب والملة، الر كاب الترمذي: أحرجه )٣( 
فلأن،بن فلأن صالح ما هذا يكتب( ( كفباب الصلح، كاب حلويلة: قصة ق البخاري وأحرجه 

(ب٢٦٩٩وفلأن؛نفلأن،رقم)
(،٢٢١)٢^رقم أجره، الأجر فترك أجرا امحتاجر محن باب الإجارة، كاب البخاري؛ أخرجه )٤( 

بنافه عيد حدين( من (، ^٤٣١٢رقم)الثلاثة، الغار أصحاب نمة باب الرقاق، كاب ومسلم: 
ئهبمعا.عمر 



الرساا؛يىسيد تلام ض اساسق 1ثوح  ٤٢٢

ؤمىاختصارا، حدقتها الصحيح ق مشهورة وأحاديث سما، ومحل حزج وحديث 
يدامحّتى يرة بم ءل الئشل اكلؤل هممنبمئ عبمه بن عنرو حديث، أمحها 

ه؛هتهال، ١^^١•؛، يامسا ق ثعال اف ثاء إذ يمامه وتأدوْ وآدابه، الإنلأم 
اقئة-هئاوث،ق:ظأنث،؟هال:ئظئ،علاتيهظ-:ض:وأئو 

،!Jliأرس1لث،؟ ثيء بأي محقلت؛ ^«، Iajاممه ^٢^ ١١١هال،؛ مي"؟ وما هئنتؤ؛ ررمي®، 
ويكز ٠٠ثيء...به لأتئزك افه يوحد وأذ الأوثان، وكنر الأرحام بصلة رُأرسلني 

تماماسإر'ر.
الثثحح

الوالدين.وبز الؤحم صلة بيان ق الأحاديث، هده 
يدحلةعمل عن ه الئي سال، اثه الأئصاري، زيد بن حالي حديث، منها 

الصلاة،وتقيم فيئا، بؤ تشرك ولا افه، اردمد له؛ فقاله النار، من وساعده ا-اثتة 
النيفجعل الرحم، ثمل قال؛ حيث هنا والشاهد الزحماا. وثصل الركام، ويوق 

النار.عن وثباعدة ا-بمثة ا)1( الأنيدخل التي الأنبانم، من الزحم صلة 
النار،من بمبز أذ النظيم؛ اش، ٥^١ )ل بمص \نا0 كل أو فاق، ولا 

ينهم،ئلم وؤ نار، فقد اؤه وأدحل( النار، عن رحزخ من قاف اؤة؛ ويدحل 
الأربعة؛الأمور -يده تحصل وهدا دللثه، إل 

لم•وم٢(،  ٤٨٢)رنم عتله، فليض حامملأ هدم إذا باب والغم،، ا،لظالر كتاب اJخارىت أ-محرجه ( ١ ) 
حديثمن رةم)ُههأ(، بالصلاة، التطؤع عل الوالدين ير تقديم باب والخالة، الر كتاب 

ننحهبمن.هريرة أي 
(.٨٣٢)رنم ة، عبعمروبن إسلام باب المسافرين، صلاة كتاب ت لم مأحرحه )٢( 





ء؛إافنهوثزنسدالرس،ي( اساسيرض؛لأم يياض شمح  ٤٢٤

نألزجلا فإف طاعته؛ نجب زوجته بطلاق ابنه يأمر والد كل ليس ولكن 
تال!أحئها، وأنا امزاتك. طلق يقول• أي إف قالت يحمذآنئئ، حنثل بى أخمد الإمام 

عمن،أنزه ل، زوجته يطلى أف عمن ابن أمز قد ه الثي أليس قال؛ ثهللمها، لا 
لنأيه المن علم دااأم نممحن عمن لأو ٠ عمن؟' أبوك وهل أحمد؛ الإمام له فقال 
لأيهيعلمه؛ لم عمر ابن يكون وقد ثزعي، لنس-، إلا زوجته بطلاق اف عبد يأمز 
تجببدون زوجته وبئ بينه لبجرى زوجته بطلاق ابنن يأمر عمن أف المنتحل من 

تعيد.فهدا ثزض، 

محيولم محبها وأنث امزاتكا، وهل1يى بأل أمك أو أبوك أمنك فإذا ^٠١ وعؤ؛ 
يتدحللا التي الخاصة الحاجايت، من هذه لأو ٠؛ يتللمهار محلا ثزعثا، مأحذا عليها 
•٠ ر زوجته وبير1< الإنسان بهذ فيها أحد 

:٤ ٤ ٧ / ُفلح)١ لأبن الترعة والاداب (، ١ ٧ ١ / يعل)١ ش لأبن الخابلة طقات انظر: )١( 
١—٨ ١ ٠ ٧ / ١ ٠ ) الشارح شيخا لفضيلة الدرب عل نرر فتاوى رانخلرت ( ٢ )  ٠.)

اكارحنح)'ا/هإم-ههمكسمشخاوانذلر:فاوى )٣( 



٤٢٥

الئجمََِكن^ونمة النقوق ي باب 
I وصء م

إ؛،ذلإ'تمموا أزتح• ؤ، مسدوأ آن مكم يهزعتيتر,!ن ءؤ دعالت افه هاو 
ماز:زهاو [، YrYY]؛_:ه ؛ U^lزآننغ نلني تتيأأشُ أئ؛ن اوكك و

ي،رنسدؤن لوصل أل يم، أق، أنر ماؤبملميث بمدمثغو، ين عهدأش نقضون ^?٢^؛:< 
ألاثتك >نص تئال: زقاَل ]ابمْ؟[، \i/2 ون ثثم اقَه ئ؛ ي ٢'^؛، 
ثلأآو'كلآهعا لحدهعا ألتكتر عندك مئض إحسنئاجإما وإلوإد؛بي( إياْ إلا نعبدوأ 

منأندؤر ؤآحف؛سلهعاجناح زيحقييما له-ما وض سنرث-ما ولا قمآأي من، 
Y[.]الإماء:'أآ-أ ه صغمل رتاق، أثهمهعاَة رب وء3، آلنحمؤ 

ه؛افث رئوو قاو ؛ ماو رْءئنبمنق، الحارث بن مع بكره أي وعى " ٣٣٦
باف،ماَل: الهِ، زئول نز،:ا محا: -ثلائ- الءائر؟« أمح محي «ألأ 

الزور١٠ونهاية الرور وقول ألا  ٠٠قئال: قجلس، ممحئا وكان '، ^١^^١١٠٠وعقوى 
عثهاخنىك:وتش.ققشرا'.

الثثى
الأرحام،ا.وهطيعة العقوق محريم ارباب لعال: الله رحمه الولث قال 

الوالدين.عثر للأقارب باشة الأرحام ونمه للوالدين، باشة الثموى 

كتابت ومسالم ٥(،  ٩٧٦رقم)الكبائر، من الوالدين عةووا باب الأدب، كتاب ت البخاري حرجه أ( 
)٧٨(.ريم وأيرها، الكبائر بيان باب الإيإن، 



سداإرس،ازا0؛]أش'قوتإائلأم 4ى اساسق }ي\ش ضح  ٤٢٦

عنتذبح التي العقيمة سئيت ومنه ^، ٥٥١١وهو الص من ماحوذ والعقوق 
١^؛^.عند وثئها ئتبأ يحني ثص• لأما السابع؛ اليوم ق المولود 

وكذلكوالتق، الكتايت، من عليه الوعيد كوت الدنويت، كبائر من والحقوق 
ؤمطوا\يريبى ق ممدوأ آن مكم يهزثثجترإن ؤ اطة قال اوحم. قهليعه 

بميه ه تثأأشُآظن أقن أوكك 0أ ١^١^ 
اللمغنه،عليكم وحمث اوحم، ومملمعتم الأرض، ي أميتم ثوليتم إذا أيكم 

أبصاركم.اممه وأعمى 

والمرادالض، بثر وليس الميره، هنا بالأبصار اأراد 4 أبمتنبجم 4وأعم2 
والحيحما الباطل يزى حتى - باغ -والعياد ان الإنبصرة يعمى ثعال افه أن 

باه.

ودئيوثةتأحروثة عقوبة وهذه 

ت،زأقن 4 فمولهت الأحروية؛ أما 
والأماعا.وق بع عن \َِ\م بمي: سنه، محولة: ١^: وأثا 

به.والانتفاع الحق زوية عن 4، ؤتزم 4دمح به، 
آقثأنر ما رشلمق مثغي، بمد ئ آم عهد يشوف 4وآئتي ثعال؛ اض وقال 

ميثامحاتالرءدته'؛ا، آلدار4 ّوآ يلم أثيه لم أمكك ألوبو ي ؤنمدث يوصر أو يهء 
المراباتمن يوصل أف به اممه أمز ما ويقطعون العهد، منمقون وكيده، العهدت 

يحنيواللعنة آلشه4 لم المعابى بجرة الأرصن ق ؤيميدون وعثرهم، 
العاقبة.نوء أي: آلدار4،  4٠٣ولثم افب رحمة عن والإبعاد الطرد 





اأرساا؛قسد علام اساسذض رياس قيح  ٤٢٨

جننته،ق واستقام فجلز يدم، عل معتمدا أي؛ فجامل، ممحئا وكان. 
•الردر٠٠ وثهادْ الرور وقول *ألا وقال؛ 

صزرههذا لأن هذا؛ عند الثى. جلس ؤإيا ادكائر، أم ٌن أينا هذا 
,ِمُ وخيمة.وعانته عظيم، 

—والعياذوالكذد_ا يشهد الذي الرووأي؛ وشهادة الكدبج، الزوويحني؛ وهول 
أحساثه الناهد يظن الناس، ص كشر عند اليوم الرور نهاية أرحص وما بافه— 

نهدمن إل وأمحماء له، نهد من إل ء وأما ه، ثفإل أماء ولكثه له، نهد من إل 
عليه.

سبل باق— —والعياذ الدنوك، من يرْ اتى فلأيه مسه؛ إل اءته إسأما 
وأكلهنمحق لا U عف سممه فلأنه له؛ ١^ إل أسا؛ كونت وأئا الكباِئر، أم 

ولهذا،،؛ Jlpواعتدى ظ1نه فاثه فظاهرة؛ عليه المشهود إل إماءئه وأما الباطل، 
يافه—.—والعياد الكبائر أكتر الزووس نهاية كانت، 

ءمي أسن، بل وافه لا إليه، محيس ايك رورا لأحل نهدت إذا ايك ثقلن ولا 
هوفلأثا بأف المسائل ق الحكومة عند يشهد الأف الثامن من فكثير وللأنم، إليه، 

هذاكل وصأ>احأحه، ؤ لامإء ويستع\رون الحكومة، عل ويلون المحن، 

الكذد_،بهذا والآحرة الدنيا حسروا لكن_هم الدنيا، من نيئا ينالوا أذ أجل من 
باطه—.—والعياذ 

باطه،الإشراك الأربعة: الأمور هذْ ص الحيز لياقل الحدلم،توجي وهذا 
الرور•ونهاية الزور، وقول الوالدين، وعقوق 

ئجًٍةقجم—



٤٢٩سض|ااسرقوس|اتامم ١،- 

تماو الني.، عن العاص ش عنرو نن اف همد وض - ٣٣٧
رواةالغئوز« والبجت القى، وقز النالنين، وعموى باق، الإئزاك >االكاير: 

البماريُ
ثغمىلأما عمونا؛ ممتت عامدا، كاذبا محلفها الي اش>و>اساات 'رواليم؛ن، 

الحالمفيالإنم.

والداها٠ا،الرجل ثئم الكبائر ارمي ماوت افه.، رسوو أل وعنه — ٣٣٨
الرجل،آبا تثلم، *نتم، قال،ت واييي؟إ الرجل بفم لقل اف، رّول يا محالوات 

اف،زئول يا محل؛ والديهأ<ا، اوجل يلس أف الكبائر أكم مذ ارإو رولإت ول 
هبمئأقه، رذ أ؛اة، يبمئ اوجل، أبا رربمب ٌ وص؟إ اوجل ينس محم 

مح((رم

ئاو؛ه، افي رمحوو أف هقؤيقنئ.' مهلعم بن جثم محمد ر وعى - ٣٣٩
٠•عل؛هُ مممئ رجم■ ماني بننح،■ ردامحث• ل نفثاف يال، ىؤُ اية ®لايدحل 

ارإئ؛ ماو ه■( البذ عن رمحهئن، شنه بن الممية همثى أي وعن - ٠٣٤
وكرةالثات، ووأد وهاُتا، ومنعا الامهامت،، عقوى غ1؟ولمأ حؤ؛ ئمال اف، 

(.٦٦٧٥رنم)الغموص، المن باب وايذدر، الأيان كتاب الخاري• أحرجه )١، 
(.٩٠رنم)الكبائرواكرها، بيان باب الإيإن، كتاب ملم؛ أحرجه )٢( 
(.٠٩٧٣رقم)اويلوالديه، م، لا باب كابالأدب، الخاري: أخرجه )٣( 
والصالة،الر كتاب ت وملم (، ٥٩٨٤رقم)القاؤلمر، إثم باب الأدب، كتاب الثخارىت أخرجه )٤( 

٢(.٥ ٥ رقم)٦ قليعتها، وتحريم الرحم صلة باب 



ا1را|التيسد ض؛لأم اسسض ري1ض قمح  ٤٢٠

الأو«ةققشرُالثؤاو،ئصاعه نوزئاو، 
واروأدله. ثس ما طلب ث وارهات(( عليه، وجب ما مئع معناْت اامنئا،ا هوله؛ 

نمته،ما بآكل انديث معناْ؛ وقاو(( وررقيل الخياة، ل دفتهر٠ معناه؛ الثات(( 
كذ.ثاح؛ وكمي بملنها، ولا صحه، يننم لا محا هلأة وقاو ئ.!، يل ؛ فيموو 

شخ.ما بكل ثثدث أف 

الآحرْمقاصد مى مها المأدون الوجؤة عتر ل وصرهن ئديرْ ؛ 1_(( وررإصاعه 
حاجةلا هي،ا الإلخاح الئوال((؛ وراٌكئزه الحفظ. امكان ْغ حفظه ويرك والدنيا، 

إي-

٠،دطنكااُ من لاذاممؤإ 'كحاليث،ث ٥^ اتاد_، ق نمث، أح١ددث، الثاد-ح وق 
٠.افاار ^ ٥٥يطعتى ررمى وحالJثاث 

الثثخ

وقدالوالدين، وعفوق الرجم، هتليعة نحريم عل ثدل كلها الأحايين، هذه 
غغيقبمنمحاالعامي عمروبن بن اللب عبد حديث نبي ما نيادة فيه ومما دذلائر، لها نبق 

جاءي ومحا محا بمي  ٠٠الزجلشتم ١^١^ رامي قالات الئن. أف 
كتابلم'■ وم٥(،  ٩٧٥رنم)الكبائر، عن الوالدين عقوق باب الأدب، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 

(١١ ٢ ه/  ٩٣رنم)حاجة، ضر من ائل المكثرة عن الهي باب الأقضية، 
المكتاب ت لم وم(، ٥٩٨٧رنم)افه، وصله وصل من باب الأدب، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 

زْءمحفيس.هريرة أي حديث، من (، ٢٥٥٤رقم)الرحم، صالة باب والصالة، 
المكتاب ت لم وم(، ٥٩٨٩رقم)اننه، وصله وصل من باب الأدب، كتاب ١لخارىت أحرجه )٣( 

رْ؛ءيفيءنها.عاسة حديثا من رقم)هههأ(، هطعتها، وتحريم الرحم صلة باب والصالة، 



٤٣١ض«ااّةزتستامء|ا 

يشمكيف اممب، ونول يا هالوات والديه® لعن من افه ررلمن ت أحرى وواية ل ذلك 
ئثمب،وأموبد.أص هدا لأف والديه؟ ويل 

أمه®.مئب أمه، ويثب اباْ، منث، الرجل، آبا يب "يمم، ت هال 
ثختسإل ياق بان والديه ثتم ل نسبا الإنسان يكوف أن من محيير ودللث، 

يعنيولا والديه، ويشم بالمثل الأحر الشخص فيمابله الشخص، والدي فيشتم 
ولكثهأحرى، وزر وازرْ يزر لا لاثه الرجل؛ والدي يثئم أف للمثاف محور أيه ذلك 

سه.سه فإذا به، هعل ما بمثل عثرْ محاني الإناف أف والطبيعة لعادة ال 

عئّواأئث سثتوأ آثه دون ين دم0 آؤمك< ثثأوأ ولا ؤ دعالت هال ك،ا ودللمثج 
ذلك.إثم عليه كان والديه؛ ست، ق نسبا كان لثا لدللئح ١[، ]الأنعام;خ' ثرعلو؟® 

افه"إن قال; y. الئي أف ئقؤقهنئ سنيه بن ١^٥ حديث، الولم٠ ذكز ثم 
ووأذالثامت،®.وهايت،، وتئنا الأمهامت،، عقوق، علمخم؛ دُاإاحرم 

منقن نجب، ما دْير وهو الامهايت،® ررعقوى ا-لمثدينؤ هدا من الشاهد 
ءنمد1'كاوا الخاهث ق لأمم وذللث، أحياء؛ ذقنهن فهو البنايتح وأد أما الإ، 

له.منته الرجل عند البنت، بقاء إف ويقولوف• البنامتج، 
حية*وهى ؤيدفنوما حمره لها فتحفروف بالبنت، ياتون رالأوه~ "والعياذ فكانوا 

ذلال؛ج،؛ ٥١فحزم ]اككوير:خ-ه[، ه مبلغ دن، ننغ دعالت اممه قال 
ضتجاسلودفيالأاِريوهولأثلث،سأكإرصتر، 

فت؛ثاحنإثا جهئن دجزآوص متمنيا سا مومنيمثل ومن ءؤ دعالث قال 
وأشد.أشد فاكراُه ]اواء:"؛ا،[، 4 عظيثا عدابا ك وأعد وتنه' عشه 













٤٣٧آ،-باسهلبجسه«الآسيالآموالآهرسراص 

الثاعديريعه بن مالك السين~ وثع الهنزة ~بضم أتيي أيير وعى ٣"  ٤٣
ثلمه،ثى مى رجل جاءه إذ ه افه رموو عند جلوس يحن بثا يال؛ ;يؤمقنئ، 

ررينم،سال،ت ٌوبما؟ بمن بؤ ابرهما ثيء أبوي بر ين بؤي قل ادنب، رسول يا همال،؛ 
الياوجم وصله بمدهما، مس عهدهمنا وإماد لهإ، والاستعمار عتنهها، الصلاة 

.١؛ محوداود نواة صديقهةا« ؤإكرام بم؛ا، إلا توصل لا 
هالني نثاء من أحد عل غرت ما مالن؛ هحقبمتأ، عائشه وعى " ٤٣٤

دحدرب،ا يكثرذكرها، ثاو ولكن مط، رأيثها وما هئقبمتا، حدثته غل غرت ما 
مئ،وىئنغق:كأنمبجفي

بمتؤكانفيبجاوث«عشرم.^-١ 
. ٠٢يثنهنرما منها حلائلها j مهدى الشاة، ^•؛٤ كاف وإذ ودلإت ول 
آ.حدنحه<،ُ أصدقاء بماإل رءأرسلوا يقول،ث الشاة، إداذح كان رواية• ول 
افيزثول عل خدبجه أخت خننلد يت، ط انتأذث قالت: رزلإ: ول 

■محلد«رْأ.بت ط ءاللهأ ققال: لدللث،، ئارئاخ خدكئه، انتئدان قرف .، 
ماجه:وابن ٥(، ١ ٤ رق؛)٢ الوالدين، بر اب، الأدب،، كتاب، داود: وأبو ٤(،  ٩٧)٣! أحمد أخرجه )١( 

(.٣٦٦٤رقم)يمل، أبوك كان من صل باب، الأدب،، محاب، 
(.١٣٨ رنم)٨ حدمحة، الش. تزؤيح باب، الأمار، منان، كتاب، البخاري: أخرجه )٢( 
لم:وم(، ٣٨١رنم)٦ خدثبة، انياه تزؤيح باب، الأمار، متانّبؤ كتاب، البخاري: أخرجه )٣( 

٧(.٤ y/  ٤٣٥رقم)خئثنبمها، خدبجة فقاتل بابح الصحابة، فقائل كتاب، 
(.Y٧٥/  ٤٣٥رقم)قئثنبمها، خديجة فقاتل بابح الصحابة، فضائل كتاب، لم: مأخرجه )٤( 
ومسلم:(، ١٣٨٢ ر رقم خويجة، الئىه تزويج باب الأنصار، مانح كتاب، الخارؤ،: أخرجه  ٢٥١

٢(. ٤٣٧رقم)خديجةلج.بمها، ؛اب،فضائل الصحابة، فضائل كتاب، 









٤٤١آ،-داسه،لبماسداءالأسرالآموالأهرسواشه 

اممبصد نن جرير تغ حرجث يال؛ )؛^■_، مالك بن أنى وض ٣" ٤ ٥
رأتئد إو ققال؛ تسذ، لا ق: قئك نحدض، هان نمر، و ي التجو 

إلاينهم ١^١ أصحب أي مي عق نتناآثئ ه  ٠٧٥١دنئ-وو مج الأئصاز 
شُا/شؤ حدئته. 

الثتج
ودأهل الرجل يكرم أف الإ أف؛_ أحادث بقية ~في ِتمهآس المولث ذكر 

رممتهيدم فجعل نمر، ق كان أيه هعنقثن البجن افب عبي بن جرير حديث أبيه~ 
اشرموو صاحب وأنث، نحدمهم كيف ت يعني دللئف، ق له مميل الأئصار، من وهم 

صإأقئصغ؟أ

أبمتى عز آلث م1ئا؛  ٠٧٥١بزنوو مغ الأدصار رأيتؤ إق ممال(؛ 
حلفث.يعني؛ حدمتة، إلا منهم أحدا أصحث، 

لوم، ٢١ ٣١إكرامننملممحه،فإكراءس 
الئذ..إكرام من إكرام»و}لأب رهقه جعو ولهدا له؛ ا-مام وا-نيامهم 

كتابلم؛ وم(، ٢٨٨٨)رنم الغزو، ل الخدمت قفل باب والمر، الحهاد كتاب اابخارك،ت أحرجه ، '١ 
(.٢٥١٣)رقم الأمار؛%؛١^٤^، صحبة حن ل باب الصحابة، فقائل 



صإآقتيوغايرسليا سد ؟لأم *ن اساسق يياض ش  ٤٤٢

تتءةهآَك=^^وّول ين ت؛|مننل 
وخوٍمحهمحتجآبم 

^-٠^أدبت ١،^ ألمبمى حمتهظم ؤوهب أممه يرد ؤإثثا دعالت اف قاو 
دمك_>آلشم<4من ثكإئآف؛ءنا بمظ-لم ؛^UO مال: هلالأحزاب:م[،ؤقأو يثلههأ 

لالخج:أآم[.

الشثى
هف<لهمتوثان اممب. رمول ين أنل باب،فرام دتءهآ؛ئن• اأؤلما محال 

قننيزثإل ينمسمول الثّول بيت وأهل 
لكنهماف، ق له أقارب كانوا ؤإذ تته م من ليسوا ههولاع ممائ بمإ 

ينؤرُيم قال■ جم، عثجأئلآْقظمُ لثوح قال افن لأف يه؛ أنل من ليسوا 
لهمد:ا"إ[.^^^ ٥١ءؤإده.كزمن هالت كافرا ابنه وكان 1هليه، 

سسا.له أقارب كانوا ؤإن تته، أهل من ليسوا ه الرّول أقاي-ب ّْن فالكمار 
زوجاتهفإف زوجاتت، أيقا ومنهم زايه. من المومنوف ٠^ تته أهو لكن 

ألصينيا؛ ؤ الوْن\نت أمهات نساء مساق ق ثعال اممه قال كإ تته، آل من رنح.بم؛ئو( 
ممْىء ثلمه ذ أدى ئه|ح ءئهتااس؛١٥^ ثلأ إن أليسا,؛( من حكلمل لسئ 
ؤأتسألاوك أذثن٠اثت لإج ةقمك< ^؛٠ ث،هتؤغ ث، ومحتف . ممييأ و ومحلن 

نيمطأِلتوهب أممه يد إثأتا ؤيسؤئ أممه نأطنن أليقوة ون)ت آلشلمحْ 

يته،آل من . اومول زوجالتا بأف حدا واصح صريح ثص وهدا 





JUmةلأ،اض سق اس رطس ضح  ٤٤٤

زوجاتهمحمن المؤمن؛ر،، زايه من ه الرسول بت آل ا-نيام علينا فالواجب 
امهات

أمبمس؛٠^؛؛=^♦؛ توهب أس ميث ؤإسا ثمناها الش الأيه الوثفن كز ذم 
عنءًئمؤدهب أس ؤث1آ؛^4 وطهارة، ماء أي: ه، دهلؤسمل ؤهلهج ألبت أنو 

والتطهثرالنجاسة• إزالة بعد ه تْلهيرل وبإحنجث' ائعنوي، اشص أي: أللآبمتو(ه 
سبق،ئ مؤكد مصدر هدا ه ؤئثلؤ_ائل ت وقولة ومحليه، محليه I النجاسة إزالة بعد 
كامله.طهاره أما عر يدو 

كافرفإثه "والعيال؛اش~ بالرنا ه الرسول ا؛ يمن واجدة رمى من ولهدا 
•عائشة عثر لوكانتا حتى 

وماله،دمه يمل فه، مكيب كافئ منه اطه برأها ب،ا يرميها الدي ;?؛^٤؟ عائشة 
كافئلشا؛لأئسوّ الذى:زمي وأثا 
قالوفد بافه—، —والعياذ ينيتن ص فراشه يكول أل ه، اطه بزمحول مدح أعظم هذا 
]الور;ا"آ[.وآلنا-ويك\ ثلنيثتت ؤ دعال1 اط4 

-وحاثاهالض. يمثل فقد بالزنا ه اوسول روجات من واجدة رمى فتن 
يعرفو7ادا ه قئثبم، لنيثت -آؤ يقول! افه لأل بالأه~ —ثعوذ حيتثا جعله ذللئ،— من 
آليمع الصادقة الحبة محي أف علينا الواحث، وأن وعظيمة، حلهرة النالة أل 

زايؤ-من والمزمنتذ كلمهن، ائه يالرسول. ين، 



٤٤٥اسهريي1ذسهاا بابامءاضبيترسءو آا~ 

وعمزوبنتتيْ، بن وحص؛و( أنا اثطنمت ؛ قاو حثال، بن يزيد وعى - ٣٤٦
ز;ثفت;١ قد محن: ه هاو إي ه هه ^، ٣٤٠ ين، قد سلم!ز 

حلمه:وصلتش منه، وعزوت حديثه، ونممت، ه، افه رثوت، راث محترا، حثرا 
هات،:افه. رثوو من، نمعت، ما ئيد يا حدسا محنا، جمدا ييد يا قث لمد 

أعيمحت، ١^^، بمش وئيئ عهدي، وهدم بر، ^^، لمد واف أخي، ابذ يا 
ه١منثولساشِ.،فءاطقيىا،هام؛ووا،وئلأمحمنم.لإداو: مز،نثوو 

ووعظعليه، وأش اة، هحمد والدينه، هقه بئ حما يدعى حيتا؛ماء فتنا وما ي. 
رقرنول، أذيأف يوشك بمن أنا هإمحا الئاز؛ محا ألا بمد، ءرأئا ماَل: م يذم، 

هحدوابكتايت،والرر، الهدى يه اف، أدمحايجاب مش• محفم دأٌاتارك يأجتثه، 
أدوثميني راوأهل هاو: م يه، ورمؤ اش، كتائب، عل هخث، بؤ'؛، وانشكوا اف، 
يانيد،محؤ أهل دش حصلأت لئ محي؛امحال أهل j اه أدؤرؤم محي، أهل و اة 

الصدةحرم ش محؤ أهل ولكي محؤ، أهل ئ نناوه هال،ت يته؟ أهل ئ نناؤْ أيل 
هاو:عثاّرا. وآل، جعمر، وآث، عمل، وآث، عل، آل، هم هال،ت هم؟ وش يال،؛ بميم، 

٢^١رواه تمم• دال،ت الئدهه؟ حرم هؤلاء ٌقل 
من،اطه، وهوحتل اف كتان، أحدهما ملين: يئم يارك وإل ررألأ ردايؤ• دن، 

؛.٢٠٠صلألأ(عق ئزئ'كان، نثن الهدى، عل ابنه 

عده~موهوئا تْءممنبمنئ الصديق بكر أي ^، غ.بمئ، همد ابن دض " ٣٤٧

٢(.٤ • رقم)٨ خ.بمن، طالب أي بن، ٣؛، ضامر من، باب الصحابة، فضام، كتاب ت ملم أحرجه )١( 
رقمرْ.ءثن، طالب أي بن عن، فقام، من، باب الصحابة، فضاو كتاب ت مسلم أحرجه )٢( 

(.rv/Y)،/•؛



ّيداارساتيهلأم •_ اماسق |ياض قؤح  ٤٤٦

مماهفيم:ض.نواةابمريُا/
أعلم.واف، وأكرموْ، واحرموه راعوْ ارارموا®! مض 

الثثحح
يهآل أو تجز وقد النض. آو خق يان ز الأو وهذا الخديئ هذا 

حعثر،وآو عميل، وآو عئ، آو من مراسه، من ئومنا لكن ومن زوحاتة ٥^٠ 
العثاس،لعمه قال الثني. لأل الصدقه؛ عليهم محرم الذين وهم العباس، وآل 
لامحلؤإئبما الئاس، أوسلخ هي إثا الصدئايت، هذة ررإل قال! الصدقة، عن شألة وقد 

4ئدثلألآلمحند«رى.
به،عنتصول حق لهم الميء يايت، ففي شرهم، لست، حماممس لهم محمي. وآل 

هالمرن ولذكا خمسثثهد أب ثأة شء تن عنمنم آثما ثعال؛ قال ك،ا 
هالئي مرابه بمي -ا، ٤ ١ تالأمالت 

لأماالواجبة؛ الزلكة الصدقة لهم محل فلا وسيادة، وثزف، كرامة ولهم 
محلفلا ا؛ا، لاكو;ة:ُا• تمثهثه-لمه صدعه أمولهم مذ ^•»،J ثعال! قال كإ الناس، أوساخ 

سثدلها يعطوف لكن الصدقه، لهم محل أف من وأعل أنزف فهت؛ الصدقه؛ لهتر 
امحى.

حم؛عدير يوم قال ه الني أف أرقم بن زيد حديث، ل تم 
القرآن،عل وحث، ويكز، ووعفل ه، الثي فيه ثرل والمدبؤ، نكه بئ عدير وهو 

(.١٣٧٥ ) رنم والحسان، الخس منانب باب الصحابة، ضاتل كتاب اJخارىت أ-محرجه ( ١ ) 
شاضضسمح،رق()أي'ا(،سحمثترك باب الزكاة، )آآ(بيملم:ىاب 

الحارثبن ربيعة بن اكللب عبد 



٤٤٧بابإماماضسر،>وصهسص 

يني،أهل ق افن را^^^٠٢ فقال! بيته، أهل عل حئ ثم والسور، النقاء فيه أف وبهي 
^ض1ومافَوم:ثي«.

حا،ثعمو أف نجب كالمرآن أهوالهم محإف ننموموف، سه أم إل ونأمل؛ 
عبمرهم،نحطئ كا هم بل معمومين، لسوا فإسبمم الرافضة، ثدعيه كإ 

سبل،•الئي.يا هرابة حي، لهم ولكن عثرهم، يابمتب وبمثبوف 
تفللموهم،ولا حمهم، لهم اعزفوا سي«بمي: أهل j اده ٠^^ وهولهت 

أحيه،عل حى له مؤمن ان إنهكل ؤإلأ الثويي•، باب من، هذا عليهم، يعثدوا ولا 
حقوقعل زائد حق الثي،. لأل لمح، يظلمة؛ أف ولا عليه، يعتدي أذ له تحن لا 

اللمز.من عيرهم 

اوسول.؟ممح.ماباك،يخئ،
والولدالقس عل يقدم أل نجبؤ اله؛ حمح، بعد الحموي، أعظم الرسول. حمح، 

مقدمفهو وئئه.، هد-يه ونول والثعفلتم المحبة 3، الثاس، جيع وعل والأهل 
وباطنا.ظاهرا أئباعه من والمسلمترا بجعلنا اف افن ئسال أحي•.• كل عل 



الر،|ط؛ز،سيد ض؛لأم اسادض رياس فؤح  ٤٤٨

^^إننمَََله^^وأهل والكيار الئل،اء 
وإظهاوترسهمورفعمحالمهم، لعثوهم، ع و

—-بم خوٍمحص 

أولمأبمدثر إنا بملمحا لا بميمف أنيئ مثوى هز ^٥]، ثعال! اف محال 
الأهم4لاازم:بم[.

قاوث;نحهنبمنئ، الأئصاري البدري عنوو بن عميه ئنعود مر وض " ٣٤٨
سواء،القراءة ل كاثوا مإو افه، لكتاب أقزوئم الثوم ^٢ ١٠اشرئوو هاو 

الهجزةق كائوا قإل هجزه، قاقدمهم ، ٣^١٤الثثة ل 'كائوا قإو ئالئثة، ذ\نموثئب 
علسه j بمعد ولا نلطانه، j ظ الزجل يؤس ولا بئا، هئ4أ نزاة، 

.٠ مسلمر رواه بإدنهٌ إلا ثكرثته 
إنلأما.أي! ،  ٠٠ارسنايدل  ٠٠سلهاارياهدمهم له؛ رواية وق 

قزاءبجممإف'كاثش قراءْ، وأهدمهم افب، لكثام، وإئب القوم ^٢ ١٠رواية: وق 
•بث" ١^٠٢ محوثهم نواء، الهجزة ق كانوا قاذ هجزه، أميمهم ثومهم نواء 

بمئحرروثكرمتهاا به، تختص الذي أوالوصع ولايته، محل اردثنهلانهاا؛ والمراد 
فراشونريرونحوهما.يممردئؤمن وهقما وكنرالزاء: التاء 

ومول:الفلاة، ق قتاكثا بمح ه افِ نثول 'كان زئ،!١'^ - ٣٤٩

(.٦٧٣)رنم بالإمامة، أحق من باب كتاب مسالم! أخرجه ( ١ ) 



it - )٤٤٩اسءياصرواضاسلوصسضتجم

الذينم والنهى، أولوالأحلام ممحم صي هلوبغم، فتحتلس ثئتلئوا، ولا ررانتووا 
'•رواةمسلمر الذينيلوثم® م بلوم، 

بمشييالونيروي باء، ملها دليص الثون بمحميف ص لالهيءا ه' ويوله 
الحلمأهل وموت البالئوذ، هم اروأولوالأ-حلامءات الئموو. اروالتهى؛؛؛ ملها• ياة يع 

والمصل.

المحح
علومديمهم المحصل وأهل الئل،اء يوقثر باب ثعال؛ اض رحمه المولفن قال 

ابملة•المعاق من يتعلمن:أذا وما بمي bظهاومرسهم، باليهم، وريع ■تجرهم، 
محإلالئي.، ورثه هم الذين الئريعة علماء بالعلماء ازلفن يريد 

محبنحادلأقطنا،لأمحهموءن
العلم•ورثوا إثا يورثوف لا الأبناء لأف نيئا؛ يرثوا ولم العباس وعمه فاطمه بنته 

الأنبياء.مبمراث س وافر يحفل أحل بالعلم؛ أحذ فمن افب ثريعة ^١^١٠٢ 
نصبورثهم فلمنذ والمحريم، والتعظيم القجيل حى لهم الأبياء كاف ^١ 

العذلي٠ةاثتألة لهدم ){ونح'\ف عمد فلهذا وتكثم؛ ؤيعظم يبجل أف لك، ذص 
ومهمه.عظيمه مسألة لأما بابا؛ 

الشريعة؛مان العلماء وياهانة حاملوها، لأمم السريعة؛ تؤمر العلماع وبموقيرّ 
ولم:;زتحم1وعا، التي الشريعة ذك الثاس؛ أعم أمام ونمطوا ذلوا إذا الثلماءَ لأف 
الشريعهافتضع ؤيزدرمم محقنهم ن ا إنكل وصار الناس، عند قيمه لها 

(.٤٣٢رقم)الصنوف، باب'سرية الئلأة، محاب لم: مأحرجه ر١( 



سدام^تي*>اهدم اساسق ش)ياض  ٤٥٠

وثعظيئهمويزقزهم )حذواظم نجب و\1ثلأض الأمراء من الأمر ولاة أف كإ 
lis_J ،١،الناس، أمام ا>تقئوا إذا لأمم الشريعة؛ به •جاءُت، ما حتب -^-»؛^^

ئوةللئكنان ؛ jJsJولم موصى، البلاد وصارت الأمن صاغ أمنهم؛ وهوو 
ولأنفوذ.

الناسأعي أمام احتقئوا إذا والأذراة، الئو،اة الناس: س الئ1فان ثهJان 
هواثه يرى إنسان كل وصار الأمور، وصاعت، الأمن، ومحني الشريعة، هثدمت، 
ولهذاالبلاد؛ وصاعي، الشريعة محقاعي، الأميُ، هو اثه يرى ان إنوكل الُابم، 
أطيمإءاثوأ ١^؛؟؛ والأمراء، العلياء الأمورمن ولاة بهياعي ثعال أمراممه 

اء:ههآ.لالنه مم ألأم ؤؤد الننؤل ؤأطيمأ أق" 
سشعوا النازإذا محإف والأئراءُ، الئياة j؛_J؛ إذا نثلأ: َهإ ونضرب، 

ذللثج.حلامحل محلأو محال، ٥^,، هذا محالوا: ثسئا الحالم 
الثمهاءبعض عن سمعنا ك،ا ثعرفح، ونحن ، يعرفهو هس هذا قالواث أو 
الإمامقوو هذا لهم: ونل العلم، ائل نمن ننألإ j يودلوا إذا أعم ابجاو، 

محول،أو حنيفة، أي مول، أو مالك،، هول، أو الثافص، هول، هدا أو حنتل، بن أخمد 
رجولةهرئ، لكي رجال،، ونحن رجال، هم يعم، قال،• ذلك،، أشبة أوما سنيال، 
وقصورههمك،، وسوء موللئ، تمائم حتى أنث، من هؤلاء، ورجولة هؤلاء 

لآدهإق4؟الأئمة لهولا؛ يدا ثمنلث، نجعل وحتى الاجتهاد، ل ومصرك علمكؤ، 
المهامة،أنا التحرير، أنا الحالم، أنا يقول،؛ واحد كل ؛العلياء الناس اسثهايا فإذا 

ثاء،بعا ويمني ثاء، بعا يتكلم كل وصار له، محاحل لا الذي البحر أنا العلامه، أنا 
التمهاء.بعمى س محصل الذي هذا بملهبؤ السريعة لثمرهج، 
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طاعةلا قال: وكدا، بكيا الولأ أص فلا: بواحد  jjإذا الاراة، وكدك 
وأثعليه، فدسه وكدا، بكيا أحل إذا إيه وأقوو،ت بكذا، ومحل بكذا نحل لأيه له؛ 

بواحاكفرا ير لم ما للث،، وعثر الخمور ثربوا ؤإل حتى والهلاءة، يالثمع مأمور 
ولوظلئوا.ولوعتوا، ولومقوا، واجبه؛ فطاعتهم ؤإلأ ، اممهمن فيه عندنا 

٠.ماواائ،اار وأحد ظهزك صرب محإو وض ررانئغ الئتي قال وقد 
دإو،اوأطيعوا، ارانمعوا ةالاث بواجتهم، الأمراء أحل فياإذا لأصحابه وقال 

خملوا«رآُ.ما وعليهم حملتم ما عليكم 
يمكن،لأ فهذا وعل، وعئاف وعمر، بكر، كأبي< أمراؤذا ثكوف أف ريي أف أما 

الصحابة.حلفاء مثل ولاتنا يكول حتى الصحابة أوبثل صحابه نحن لكن 

متهلئ،وكشر الواجباُت،، ق مفزط أكوهم الأف؛ يعلم كا والشنب أما 
نحنلكن بعيد، فهذا رانيين، حلفاء عليهم افه يول أف يريدوف ثم للحرمالتا، 

عليهم.هذا فممصيُهم ئقصرين، أنفنهم هأ؛ كانوا ؤإف ويطيع، سمع أف علينا 
حملنا.ما وعلينا حملوا، ما عليهم 

العافيه.اممه تأل والدjيا، الدين صاغ الأمراء؛ يوم ولم العناء يوم لم فإذا 
هيثمل لا وؤواَ ينغمن ألي مثوى هز ُؤض ئعال• بقوله المؤلف استدل ثم 
لأفيعلموف؛ لا والن.ون يعلمود( الذين ينتوي لا يخوى4بمي هل تالزمر:ه[ 

(،٠٢ا/  ٨٤٧)رنم عندظهورالنتن، الخ،اعة بلزوم الأم باب الإمالة، كتاب لم؛ مرااأ~همجه 
يبميمحنين.حديقة حدينا من 

حديثعن (، ١٨٤٦رنم)معواالخقوق، الأمراءؤإن( طاعة ،اُباق الإمارة، كتاب مسلمت أحرجه )٢( 
هس.حجر بن وائل 
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واحدأدنى لوتعير ولهدا مدح؛ منة متصف والعالم دم، منة متصف الخاهل 
عيباجهل أو عل يدو تما ذللث،، وأنكر عفب حامل، أث له؛ وتقوو العامة، من 

يحنموللا والدين يع1ومول الذين ينتوي ولا حير، والعلم منه، ينفر كل مذموم، 
الأحوال•ْن حال ي أق 

يزكي،وكيف يصل، وكيف، يتوصأ، كيف، يعرف، بصيرة، عل اف يعيد العالم 
وحمه•يصل وكتف والديه، بم؛ وكيف مح، وكف، يصوم، وكيف، 

ليدء يمنى مويأ لت يجعلنا ثأ-صيننه مثا الناس؛ؤأوشَكاث بمدي العابم 
هذاتكوو أو يمكن لا لالأ؛عام:أآ؛;ا، ه بما محاتجج لمل ف،آفك، قنت آكا؛ثُ،َئن 

يضرثمنهلا عثرْ، عل عالة والحاهل به، النه ويشر به، تبمدى نور ُالعابم هذا، بثل 
يحالمولالذين يستوي فلا عيره، وصر ثمنه صر بجهل؛ أئتى إذ ل عثرْ، ولا 

يعلموذ.لا والذين 
أئروهمالموم رريوم قال؛ النل}. أو عابر بن عميه ؛حديث، ا1ؤلف1، متدو ام 

القراءةق كانوا ررهإذ اض، لكتانمؤ أيزوهم فيهم إماما يكون يعني؛ ١^٠٠، لكثاُب، 
زكانوا هإِذ هم؛، ع ز كانوا ءإِن بالثق، هتب ، ٤١۶٠

ثأكأفي أي: لفظ-؛١، ول إّلأتا، أي: -لخا«، ئقذظب ، ^١٤الهجن؛ 
الله،بكتانمؤ العالم يقدم عم؛، عل مقدم العلم محاحنر أذ عل يدل، وهذا 

إلاالديج الأمور ل القوم س بمد؛ ولا اش.، زئوو بثة العالإ ئأ 
وأفصلهم.

الإمامعثر ق وهذا الإمامة، ق فالأفصل الأفصل تقديم عل يدل وهذا 
منه؛أفنا هو تن الناس ق كان ؤإذ ام، الإمفهو اواث الإمام أثا اي، 
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لتلثذ لإم محن تبمغ كاف الئي. أل هؤقمحن؛ جابر وص " ٣٥٢
أخدحاإل لئ أشت هإِذا لكرآن؟« ^١ أكؤ أبجا ٠٠بموو: فياكي،ئلم ك:ض 

٠.اشمحارير رواة الثخد. ق هدمة 
كإك١^ و ^ ١٠١ٌ . ١^ أن ٠: غم ش زض - ٣٥٣

قملالأنم، الئزاك ئ-\ذو1 الآحر، من أكو أخدهما زبلأن، ئجاءن ئسزاك 
ممسةإلالأوبجاا<نواةتجظاوالبماريمحاُأ*.ء، ل: 

افبإجلال مى ررإ0 ه؛ اف رئول قال قاتاث نؤعؤبمننا موسى أي وض " ٤٣٥
زإكزامعنة،  Jli-ljفه، الغال عي المران اكلم، اك ذي إكزام ثنال: 

٠.آبوداودر رواه حنن حدث اأمسطاا الئلطان ذي 
هاوماو: و:ظ,( جده عن أسه، عن سسج،، بن عمرو وعن - ٣٠٥

حدين،يروا<ا مزق  sliوينرصنيزيا، يرحم لم مى منا ليس ٠١افيرثول 
صحح.حنن حديث، ايلذخأ•' ومال، ٠، رواهآبوداودوالر٠ذير صحح 

يرنا«.راحو داود: ر رواية وو 
مائل،٩ م غكمحنبمي عاتقه أق نَمحذآقن: مست، أي بن ميمون وعن — ٣٥٦

(.١٣٤٣رقم)الثهد، عل الفلاة باب، ايائز، ياب، المخاري: أحرحه ( ١ر 
(.٤٦٦ تعال)أ/ اش رحمه الشارح شيخنا لفضيالت البخاري صحح عل التعاليق وانظرت 

ملم:ووصاله معلما، ( ٢٤٦رقم)الأمحر، ١^^ دفع بابه الوضوء، محاب، المخاري: أتترجه )٢( 
رفم)ابآآ\(.؛اب،روياام. الرؤيا، كتاب، 

(.٤٨٤٣رقم)مازلهم، الناص تزيل j باب، الأدب،، كتاب، أبوداود: أحرجه )٣( 
والأر،اوى:(، ٤٩٤٣رقم)الرحان، j باب، الأدب،، كتاب وأبوداود: (، ١٨٥)Y/ أحد أحرجه )٤( 

(.١٩٢رقم)•الصبيان، رحمة ق جاء ما باب والصلة، البر كتاب 





ساضمءإششوثؤ ٤٥٦

عهدعل كتت لمد هال! ظ^,عثق، جندب بن نمرة نعيد ل وعن " ٣٥٨
هائناوجالاإلاأو الموو من هإيئنتى عنه، أحمظ قمحق علاما، .  ٠٧٥١رثوو 

ئلمأتإل.ققشم.
نحاثاب، أكرم ر'ما الني رسول، يال، يال،• نؤهبمن، انس وعن " ٣٥٩

.٠٢عريبرحدث وقاو: الرمدي، زواه عنديغا< يكرمه من له 1لأمص!ف لمي 

المحح
أهلإكرام من وينث\ق الموثق عن نثق ما إل الإثارْ فيها الأحاديث هده 

الشترأف نمحكيفيغنن معود بن اف عد حديث ذللن، فمن الكبثر، القفل وأهل العلم 
ثلاثا،ذللث، قال طوم(( الدين ئأ ؤاهم، الأخلأم أولو ِمها )١^، ال: قه 

أنهوالش الأم، لأم اللام مقم(( )رصي قوله: ول الأنؤاق(( زمشات ^ ٩٥١١
واشالأحلام أولو يتقدم أل سغي لصلاة اي 

وهيمحة ض والتح، المالغوف، وهم اظم هوا الدين ض ١^٣: وأولو 
لأفالالغول؛ العاقلول الصلاة ق يتقدم أف يبُي، قاليي العملاء، يعني، العقل، 

حث،فلهيا وJحؤهم؛ الصغار من، يفعله، ما أو الحم،. بمولئ ما قهم إل أقرب ذللثج 
الإمام.حتىثترا النئ.ألتقثمهؤلأء 

الص1يالدaلئد بحيث، والنهى، أولوالأحلام إلا يلني، لا الخدين، معنى وليس 
إلاالأوي( الصقن عن، الصئيان طرد محور فلا محور. لا ^ا قاف الأوي(؛ الصقن، عن 

(، ١١٣٣ ) رقم نفاسها، ز ماتت، إذا الفاء عل الصلاة باب الخنار، كتاب اJخاريت أحرجه ( ١ ) 
(٠ ٤٩٦ ) رنم عليه، للصلاة اليم، من الإمام يقوم أين باب الجائز، كتاب ت وملم 

رنم)آآ^آ(.اص جاءوإجلأل ما باب والصلة، الم )مآ(أحرجهالترمذي:ئاب 
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إليهيبق لم ما إل نثق من فإف أذيه؛ منهم تحدث لم فإذ أذيه، منهم تحدث أذ 
به.أحق قهر أحد 

تقوله وئ إلاأولوالأحلام، يبني لا الئويه؛ البماره أذثكوف بئ زى وهناك 
لوقدروالأول الممدم، عل العملاء الكبار تحث، فالثانيه أولوالأحلام®، يخب ُإ؟بنى 

عاقلا.أوليس بالغا، ليس من الإمام أذثل ينهى لكان الخدينء ص هي أما 
الأولالصم! عن الصياد يطردوذ الدين أوكلئؤ إ0 فهقول•' هذا وعل 

نبيارمن قال؛ ه الني قإو حموقهم؛ اهوق دوي منعوا أمم جهة من أحطووا 
٠.له«ر فهو ٣ إليه يسو لم ما إل 

ينفرأذ إل يودي وهدا اجد، المالصياد يكرهوذ أمم أحرى جهؤ ومن 
عنه.بملزد كان إذا المجد عن القي 

ويكنهيكزهه، فتجال.ه طزده، الذي مى مسه ل عقده يزال لا هذه أف ومنها 
الصفوف.أوائل من الصياد دهلئدوا لا الفايّد«مولت هذه أجل فمن ذكره، 

كلمهمكانوا لو لعب، منهم حصل الصفوف؛ أوائل من طردناهم إذا إثتا يم 
ثوحبما اشت، من منهم محل العلم، أهل من يقوله من يقوله كا واحد ف صل 

الصقنق الناس مع كانوا إذا ولكن المحي، أهل واصطراب، المجد، اضطراب 
صفق تحثمعوذ بكونهم محصل الي الموصى من أملم ذللث، فإف ومتمرقئن؛ الأول 
واجي.

حديثمن ٣(، • )١٧رقم الأرصثن، إنطاع ل باب والإمارة، الخراج كتاب دوادت أبو أحرجه ( ١ ل 
زْويقبمت.مفرس بن اسمر 
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الإمامالدثومن أف منه يسمماد وامحى؛* أولوالأحلام منغم ررلبجي وموله. 
يلي.هوالذي يكوف أي؛ ليلني، قال؛ ولهذا طلوب؛ ثأف له 

بشكلمنه أقرب الصقن وأيتر بعيدا، الصقن يمجأ كان إذا ت مول هذا وعل 
ل،ولاثه الإمام؛ من دئوه أحل هن الأيمن، من أفصل الأيتر الصقن فإف واضح؛ 

واحد،يمينه عن يكونان قاما معه، واثنان إمامهم كان الأمرإذا أول ق الثاص كان 
منالدنو مراعاة عل هذا فدل الثمين، عن كلاهما يكون ولا واحد، ثماله وعن 

الامومذر٠.من الإمام وثوثط الإمام، 
واحد،صف ق يكونان معه واثنان الإمام كوف أي• الأمر، هذا ولكن 

كان—حين كوثه ولكن حلمه، يصمان اثنان معه كان إذا الإمام وصار ئح، هذا 
الأيمنليس أثه عل يدل الياو؛ عن والئاف اليم؛ن عن أحدهما بجعل مشروعا" 

^٠؛^؛م ^١ أثا أومثله، ئقارثا كان الأضإذا من أقمل بل ئْللما، أفصل 
أفصل.الإمام الدئومن مع فاليسار 

فجاةةبسواك هتسئك كان أنه السؤل. زآها التي الئؤيا خدث ول 
اممؤ،اعتار عل أيضا ذلل فيه وكو. له: فقل فاراذأذنموالأصم، زيلأن 

\بي.وأنهئقثمالأكيفيس 
بالثمين،ثبدأ فلا الشاي أو القهوة أو مثلا، الطعام قدث إذا ذلك، ومحن 

كو،له: فو نمو٣ أذ أراذ ؤا ه الض لأف أمانالث،؛ الذي بالأكل دأ از 
فالفثاهؤإياه، اوسول.نمتليه يذهب لا الأينؤ هو الأصم لوكان أيه ومعلوم 

إذافهذا ^تيم،مقلله:و،:ض:صالأمح، 
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البمتن،ص جالمن كانوا ^١ أثا إي بدأ لا بالم، بدأ س الناز كان 
بالثمين.فابدأ الشإل، وعن 

وعلالير، ؤ\عب- أي: امحر، اعتبار عل الدال الأدلة ئ محع وحدا 
هالئذ عن جاءَ كا القظ كانت إذا فنقول: الأيئن، ئراعاة أي: اعتاوالأيتن، 

عباس،وهوابن غلام يمنه وعل الأشياخ ار0 توعل منه، يشرب إناء معه كان ايه 
اؤثئلا وافب، لا العلام؛ فقال هولأء« أعطل أل ل اءآتادل للعلام: ه الئي فقال 

عل:مناك،نن فاغله هكذا كان فإذا ٠. ٠ اف زثول فقطاة أخدا. مالئ، ضي 
ينهإ.اينع هووجه وهذا الثنة، عليه تدل كإ بالكبير، فابدأ أماماث، الذين أما 

يمينعل الذي بملي هل بعدم؟ بمض، فنن الير أعْلاْ إذا اف الأنإف ثم 
الصاب؟يبن عن الذي أم الصاب، ار يعن وي،كون الكبتر 

إذالأسا الكبير؛ ار يعل كان ؤإد الصاب، يمن عن بالذي يثدا مول: 
مقابلكرار يعن ادني هو يبنلئ، عل فالذي الكير، مراعاة بحد الئاس اعتيرنا 

لهم،فالحي ملأيا؛ أعطه • • ملأثا. أعطه ؤيقول: ببعض، بعضهم يتح لم ما به، فثدا 
أعلم.وافه يقّهلوْ، أن ولهم 

خجًءهمحم

(،٢٣٥رنم)١ حائزة، ووصته وهبته اناء صدنة رأى من ُاب، الساقاة، كناي، اJخارىت حرحه أ١ 
^Jj.!،من (، ٢٠٣٠)رنم ونحوهما، واللبن الماء إدارة اسحثامث، ;اب، الأثرية، كتاب، ت لم وم

ّهلبنّعدهبمتن.



الرسل؛{،سيد ؟لأم ض اسهض {b_ قيح 

ةآَك=^ومحالثتهم ١-^ أخل تدنارْ 
الفاضالهالواصع ونيارة متهم، والدعاء زيارمم، وطلب 

ألءتأئنمجتع أبلع حق أنمح لأ كنق موش — ماث وإد ؤ سالت اف ماو 
محتمنا أن عل آثثك هو زش لمُ ؤ٥١و يؤله إل ه حما أوأممي 
إثدوءربهم ينمى أؤ؛وأ مع ثمك ؤوآصم_ مال؛ ومحال أ-ا'ا■[، زالكيف:' رنداه 

]اوكهم:مما[.وحهث,ه وإدسي_'ريدوف 
الثثخ

وطلّ_اوصحثهم ومحنهم الخثر أخل نياؤ؛ باب مال افه رحمه المؤلف ذكر 
منهم•الريارة 

عرىأوس لأف واحه؛ ومحبتهم والصلاح، والإيإن العلم أنل اقر أنل 
ويغفهاغ، لمحبة تابعة محبته الإنسان كان فإذا اممه، ق والبغض افء، ق ا-لمب الإيإن! 

عكيل.اممه ولأيه ينال الذي هو فهدا اممه؛ لثغفس تابعا 

الصائحا-اثلض مثل ام. لأو حم؛ عل فأتت حالنتهم إذا اقر وأنل 
علميك،يبح يعني؛ يثيعك، أف ؤإثا يعطتك، مني؛ ءئي"ياك أف إما المسلثؤ؛ بحامل 

٠.ءلثث4ر راتحه منه محي أن وإما 

واكلة،الر كتاب و4سالمت (، ٥٥٣٤)رقم اللثج، باب والصيد، الذباح كتاب الخارىت أحرجه ( ١ ل 
يجنققغنئ*الأشعري موس ابير حديث من (، ٢٦٢٨)رقم الصالحين، محالة استحباب باب 





0ه'هذظنالرسادءنا س ؟لأم •_ اسأستي د4ض ش  ٤٦٢

الهريق،والراء؛ الم شح وراالنرجة،ا بحمظؤ، وكله إدا لكدا؛ ااأرصنْاا يقال؛ 
•صلاحها و وسعى بما، موم وبماآ؛ وقض 

،٠٧٥١ز له أحا أورار مريقا عاد س ١١ه•' افه رئوو محال مال؛ وعئه، " ٣٦٢
وقاوتالر٠ljي، رواْ منزلأرا ١-^ مى وثثوأت ممشاك، وطاب طتش، بأو مناد؛ داذاْ 

ارعريبءارالنتخ؛ بعضن ول حتن؛؛، ارحديث 

^^^يتهأنمحه،ئال؛قلكض
أوإما قحامل الكير، وثاج السك،، كحامل الئوء، وجلس ١^١^ 
نحريأو إما الكر؛ وثاج طيه، ر؛ئا مثه نجد أ0 ؤإما مئه، يبمغ أ0 وإما نحديلنا، 

أنبممئتريخائ((محشرى.تابم،،ؤإثا 
>انحذقثسلث،.

الشثخ

اللهق والحثة لتعص، بعضهم الإخوان زيارة مضل بيان ل الأحاديث، هذه 
محل•

كانامزأة زارا غ؛هءئمحا، الصحابة من الثج^ين قصة ق الأول ا-اثديثج ففي 
نيهثس.لإابماع1>كنإ،

رنمالإحوان، زيارة j ج1ء U باب واكلة، الر كاب والترمذي: (، ٣٤٤)Y/ أحمد أخرجه )١( 
(٢٠ (.١٤ ٤٣رنم)مريقا، عاد من ثواب ق جاء ما باب الخنائز، كاب ماجه: وابن (، ٠٨

والملة،الر كاب وملم: (، ٥  ٥٣رقم)٤ لئ،، الباب والصيد، الدباتح كناب الخاري: أخرجه )٢( 
(.٢٦٢٨رقم)لض، الما-ة محالاستحباب باب 





س ٤٦٤

لأزبع؛الزاة راسكح قاو: المر. عن هريره.محن، ش وص - ٣٦٤
متمييداكاا ئربمتؤ ١^•؛^ ثذات ياظمر ؤلدينها، ؤلمايها، ؤلخنبها، يإلها، 

عورا'.

قاحرضالأزح، الخصاو هذه ١^١؛ مى العادة ق مصدوو الناس أو وئناة: 
صءحسها.عل واحرصى غا، واظثن الدين، دايث، عل أنث، 

بننئكراما يميزت ه الئى ماو قاوت عباص.بمتة، اص وعن - ٣٦٠
وثاأيدبما بسما ما لم> يأنروؤلن> إلأ >؛تر؛ذ وما ُؤ ئر؛ذذ.' ٠، ئزوريا؟ ؛٧١ أكثز يزورئا أو 

الثخاريزواة تم;م:؛ا■[ د;لكه تئَ وم1 -غكا 

إلاارلأئصاحنه ت قاو الئل.، عن ننحهمحن، الخيري نعيد ش وض - ٣٦٦
•بؤ بأس لا بإنناد والرمذي ابوداود رواه • إلاثقي" طعاملث، ياؤل ولا مومثأ، 

حييؤ،^ عل ررالرجل يادت الني.، أو .ةنت ميزْ أي وض - ٣٦٧
الربذي•وئال، صحيح، بإنناد والرمدي أبوداود رواه ص؛ئابزرا أحدثم هلينظر 

آ.»حديثحتنا<ر

الرضاع،ئ1ب وملم: (، ٥ • ٩ رقم)• الدين، ق الأكفاء باب الك1ح، محاب المخاري: أحرجه )١( 
(١٠ ٤  ٦٦)ريم الدين، ذات نكاح استحباب ياب 

(.٤٧٣رقم)١ أمرنق،ه، إلا وناثري ؤ باب القرآن، شر كتاب اJخارى; أحرجه )٢( 
(،٤٨٣٢)رنم محالس، أن يؤمر من باب الأدب، كتاب داود؛ وأبو (، ٣٨/٣)أحد أحرجه )٣( 

رنم)ْهمأ(.الومن، صحبة ل جاء ما باب الزهد، كتاب والرعذى؛ 
(،٤٨٣٣)رنم محالس، أن يؤمر من باب الأدب، كتاب داود: وأبو •٣(، ٣/٢)أحمد أحرجه )٤( 

(.٢٣٧٨رنم)الزهد، كتاب والترذي: 



 )MسُيارتM،'i٤٦٥^سن^ايس

سمغ ®الزء ت ماو ه، الني أو ق؛هبمنت الأئعري موص ش وعى -  ٣٦٨
أثققءبير١ر

ثغ»اأزء :  Jli-؛م؟ بمص وي القوم تحب لإظ و.' للص ئز رواية: وو 
ةنأخي«رى.

الثثخ

هال!اثه الئى. ض هريرْ أنجا عن ملة فنا دِمحهاثق الرلفن ذكر 
الدين«.هاظمنئدات ؤلدينها، ؤلجإيها، ؤلحنبها، لفالها، لأزع: ا>لنآه ارسكح 

هازْق ثنحصز الغالب ق اوأة أجلها من تنكح التي الأعراض أذ يعني 
:^١

الردغ•به بقع أف أجو من 
الروج•ب يرقع أف أجل من ثرمة، نيلة من ثكوف أف يغني والخشب: 

الروج• ١٣يتمح أف أجل من والجال،؛ 
أولاذْ.ونزعي أمانثه وتحثظ دينه، عل تعينه أف أجل من والدين؛ 

واحرصحا، ممثك يعني يداك® ربت الدينر بداب ®ثاظمر ه: الني قال 
للحلم،العزب عند تقال الكلمة وهزم يداك®. ®ئريت، بقولهI ذللث، عل وحث، عليها، 

اض؟•عل 

(.٢٦٤)١ رقم أحب، من ْع الرء باب واكلة، الر كتاب ملم؛ أحرحه )١( 
٦(. ١٧٠)رقم عغجل، اض حب علامة باب الأدب، محاب البخاري؛ أحرجه )٢( 



>!ظس'.قوثفسدالرس،ض عذهدم اساI،_ ريأم قيح  ٤٦٦

يشك®ما قال! الثني. أل ^^٣' جيريل حدث أيما الولف ذكن ثم 
نماأدينأ _؛J( م، تم. دأزر؛ئ إلا ترو وما ؤ مزلغ: دروردا؟اا محا أكئز ثرورثا أذ 

لمبمإ:أأ[.دإش4 دتن< وما -ْكا 
يزوروكأذ منهم فتطالب سك. اُلئترإل أنل زيارة طلب الحديث هذا ففي 

بمعهم•ثثؤع أف أجل من 
افء.دين عل تعينك اللينة المرأة صحبة ;?؛عبمن هزيزه أب حديث ق وكذلك 

محدثبمي:أذ إثا ابمك، كحامل الفالح ابمى نثل أف أيما ثق وقد 
طيبه.رائحه منه يد أو يبيعك، أو منه، يعطيك، 

قاَل:أنه ه ١^، ض ؛زنى U مثل ١^، حذا أحادث ١^^٠ ذكز نأ 
الدين،ل يكوف ال الأنأف يمي تثالل" مذ ^^٠١ محتظن حيله؛ دين عل ارالمزء 

قافيصاحب،، من ئلخدئز قاكنطز يصاحبه، من حنس، عل اظق ق وكذلك، 
مثلهم.صار سواهم؛ صاحنج ؤإل منهم، صار الحير؛ أهل صاحبا 

أذللإنسان يبغى اثه عل مدل كثها وأمثالها الأحايين، هذه أ0 فالحاصل• 
الوهق.وافه الخم، محن ذلك، ل قا ويزوروة، يزورهم وأف الأحيان، بمطحب 

الثاعه؟تش اطه لزثوو هاو أن ي: م زعن - ٣٦٩
مذ»أ؛ث؛غ هاو: وزئؤله، اطه حف، هاو: وها؟<ا أغدذُتح ررما افه. رئوو هاو 

ملم.لفظ وهذا عيهُإ'، متفؤ أحثت،* 
وسالم;(، ٦١)^١٦ رقم ؤيللثؤ، الرجل; نول ل جاء ما باب الأدب، كتاب البخاري; أحرجه )١( 

(.٢٦٣٩رقم)أص،، من مع الرء باب والخالة، البر كتاب 





سيدالو«ا؛قهدم •_ اسس{، فلح  ٤٦٨

كالبذي م مراث، ثذ اليض م أمداؤ خ عابر بذ أديس علبجم رربأق بميل؛ 
فإنافب عل أسم لو بر بما هو واإدْ لئ درهم، موصغ إلا منه برص، به 

مماللةمم:أينرن؟سئام«داثزليقاظزق، 
1قأحب الناس يال: آلأمحث،لكإلءاملها؟ مال: ١^، قال: 

أنيس،عذ ماله عنز، زو أشرافهم، بذ رجل حج امحل النام يذ كاف بجا 
)):شهايج:موُل:ماق;ثزمواله زث مماَل:وئ 

بنهيي؛ برص ب؛ كاف يذي، م يذمراد، البمن أمياديذم بذعاثرثغ أنيس 
ينتمحفزأو انتئت يإن محعرْ، افه عل تناثرلوأمتم هز والده له درهم، إلاموصغ 

صالإ،بثمر عهدا أحدث أنش ت مال ل. انتئفن مماو: أوينا، محاش ثاهعل،، نك، 
عقداط1يى الناس، له مقطل له، فانتغم يلثم، قال* عمر؟ لمث، قال،؛ دانتغفرل• 

•٠١١٣رواةوجهه• 
علوقدوا ادكوقة أهل أف تبجينن؛ جابر بن أمز عذ أيئا لمسلم رواية وو 

أحد^١ ١٥هز عمئ: ص١J باويس، ينحر كاو رجل؛ن ويهم قهنئ، عمر 
تمحال هد هؤآذثهبمن اف رسول إل عمرت ممال الرجل، ذإل-، قجاء المرييئ؟ مى 
قدأمق، عز باليمن لأ:أغ أنئز، ق: مال اليمن من زيلأ:ايقلم »إن 

مأ\ولم،لمت نثن ، ١^٤٣أو الدينار موصغ إلا قأدمه ثعال، افه يدعا بياض به 
صذفزها«م.

رقم)آ؛هاأ/ه'آ'آ(.القرى، أويس فضائل محن باب الصحابة، خضاثل كتاب هساأمت أخرجه )١( 
٢(. ٢٣/ y ٥ ٤ رنم)٢ القرى، أويس فضائل من باب الصحابة، فضاتل كتاب ت ملم أخرجه )٢( 



٤٦٩وسزيارتير مرساس^ايسن^اJس^ا. - ٤٠

ثمووأه، اممه نمول نمغت ( jlقال: ننحهبمق، عمن عن له: رواية ول 
هلثنتئفنءمئو0، ياض، بؤ وكاو واود0، وله أؤص، له: ماو رجل التابيى حيَ ارإو 

ها،<>ُ
وهلموبالند؛ التاء ؤإنكان العجنة، الن؛ن بمح الناس® *عزاء هوله؛ 

وهممدد: جغ ا>ؤالآمداد<ا ]'وؤ'هأ من عنه لايرف ومن وضاو\يلإب 
الخهاد•ل النلؤان بمدوذ كائوا الذين واثصرول الأعواد 

الشزة،ل ه الى انتأذنت هال: نهقة، الخطاب ئن عم وعن - ٣٧٣
^^ليهثا:مح(أةفيبمض•هأذزي، 

آبوداودرواْ صحح حديث دعاتك®. ق أحي يا ءاأفركنا وقال؛ رواية• ول 
٠.صأءحهر حنن ءرحديث وقال: والرمذي، 

الض.محماءَنامحاؤسكان ،بم-ثعناينمحني،قاو: 
ا.ع^؛هر مممؤ زكعمن. مؤ مصل 

وكاووماشتأ، زاكتا، تنت ثل ماء قمحي يأق التمإ. رركاذ رواية؛ وِل 
ا;نصنظوه«رأا.

٢(.٢ ٤ ٢; ه ٤ رقم)٢ القرف، أوص سائل من باب، الصحابة، ففانل محاب، سالم: أحرجه )١( 
محابوالترمذي: ١(، ٤  ٩٨رقم)الدط،، باب الئلأة، مماب، داود: وأبو (، ٢٩/ أحد)ا أخرجه )٢( 

(.٢٨٩رقم)٤ الحاج، دظء ممل ؛اب، ايامك، كتاب، ماجه: وابن (، ٣٥ ٦٢رقم)الدعوانف، 
ماشتاناء مجد إتيان باب والدية، مكة مجد ق الصلاة ممل كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

(.١٣٩٩رقم)ناء، مجد صل باب الحج، كتاب لم: وم(، ١١٩٤رقم)وراكتا، 
بح،كل ناء مجد أتى من باب والمدينة، مكة مجد ل الصلاة صل كتاب المخاري: أحرجه )٤( 

(.١٥٢ ; ١٣٩٩رقم)قباء، مجد فضل باب الحج، كتاب لم: وم(، ١ ١  ٩٣رقم)



سدامر،مفيهدم اساسق«ى رياس قيح  ٤٧٠

الثثخ
العلمإ؛إكرام يبغي اله من المؤلم،؛ دكنْ الذي بالباي-، سعلق الأحاديث، هذْ 
بلريارة،ودعوتم وزيارئم، والصلاح الخم أفل وتحاحبه واحمامهم، ووقرهم 

ذلك.أثب وئ 

اممب؛رمحول يا (! Jlsأعراسا أن زْويفيبمنئ ماللئ، بن انس عن الأول الخديث ففي 
ورنوله.اش محه:»ثاذاممذذ،تيا؟«قال:ئ،شالثاعه؟ 

مىالإساJ الثأنأفيسأل كل الثأJ يس أنه الخدسثإذيزعر هدا ففي 
خاتمةعل يمولم، هل يموت؟ حال أي عل ولكن يمولم،؟ أرض باي أو يموت؟ 
أوعلuتمةث؟خسة؟ 

نثأق.فاما لائال^1؛ أغدذثوها؟«بمي GU))فال:ولهدا 
ثعال؛وقال ه محزنها  SGأل£اعن ءير ثعال: قال 

لالأحزاب؛'آا"[،ئرءئاه ؤبمادئيق، نزإثاءلثهاعندآف •ءنآلثاعت آتاس 
لالثورى:ي؛[.4 ئمئب ألثاثق تل يريق ؤوما ثعال؛ وقال 

ست،هل رباثح؟ إل أسثؤ هل _LJ؛،؟ هؤ؛ لها؟ أعوذ>ّت، ماذا الشأو لكن 
هوالمهر.هدا دسالث،؟ ْبن 

محبةمقل ْبن يعدم المؤلم، يكنه وما نيهبهنئ، منعود ابن حديث، وكذلك( 
مع»اتي ه البق قال منهم. كان، وتا أخن، إذا الإنساف وأة ززئوله.، افِ 

ثنأخئا<.

أحثحفأنا الأJيثا، -؛ذا ؤ->ح\ سيء الإسلام بعد قرحنا فإ غ.بمنق؛ انس قال 



٤٧١ستبمادسهم.وسنوارٌ 

لأيهأحب؛ من مع  frjiliوعمن، بكر أبا واحب افه.، ومول، أحب ورثله. افه 
ايعابهم،ؤمتدى ؤيتخلمى؛أحلاقهم، منهم، ويتقرب يامحم، فإل قوما أحب إذا 
الم.طبتعه هي كإ 

النثرله فقال، يعتمن، أذ أراد اثه نؤهبمئ ا-قثانم، بنر عمر حدين، وأما 
صححهؤاذ صعيف حديث، فهذا دعائلئج،،، ق أفركنا ~أو~ دعائلئ، منر سنا رالا 

يكان إذا ١"^،^، عل إةكم ا-ؤ، يثاهل أيه له ;^١؛^ الولمؤ فطريقه الولم،، 
الأسو.ءضائإ،

فالصحيحا-لخق؛ اساغ الواحمن، لكن خ، حمن عن بمدر كان ؤإف وهذا 
الأحاديث،ثصحح شر تدرك الأعإل وممائل صعيفخ، والصعيمؤ صحيح، 
الصحيفة.

منهيطالن، أذ المرق أو المرمحا أوينا وأي من، قألألأ'وأصلما' الثني أم لنم 
يرغأذ سبم1ةئوةئ\ق اممه وأراد بأمه، بارا رحلا كان لأيه به؛ حاص هذا لكن الدعاء. 

الأحرة.جراء مبل الدنيا هذه ؤ، ذكرْ 

معيدعوله، أف أحد من أحد يطلمتؤ أف ءئيآئ!أؤئم الئي يامر لم ولهذا 
منوعره شك،،  ٠٨أؤيسر؛من أقفل فأبوبكر اوين؛ من أفصل هو من، هناك أف 

يطنبأذ أحدا قؤألألأْلآئم الئى أمر وما الصخبه، حيث، من منه أقفل الصحابة 
أحل..من، الدعاء 

صايا؛رحلا* ولوكان ع؛رْ، من، الدعاء أحد يطلن، أف يجهم، لا اله فالصواب 
كانإذا أثا ١^١^، حلفائه هدي من ولا ه افن هدى من ليس هذا لأف وذلك 
عام،بدعاء يدعو أف الصالح الرحل هذا من، يطلن، أف يريد ينني، عاما، الدعاء 



سدهدم •_ اس}أض لئام قيح  ٤٧٢

ذلك،أثب ما أو الناس عن القش برير أو بالُيب ثعال الله يدعو أف منه ثهللب كاف 
هذاعل تلام لا ظِنك لشر، اذل نألث لو كا لجرك، ص هدا لأف د1ز، فلا 

ولاتدم•

حموصانه،من له الصحاية سوالإ فإل النمل وكدللث، 

أياالث1عيرر عن . النثر حدث حن الرجل قال كإ لهم، اممه يدعو أل يالويه 
قال!محمنر ننر ة ع\5ائفقام عذاُتؤ، ولا حادسا شر ا-اثتة يدحلول الذين 

لاسمكفقال آحر رجل قال ثم منهمٌ ٠أث قال! منهم. تحعلنير أن اف ايع 
-أاعكاثر١ا.

يدعواممهأف الثني. ٌن طثن حيث يصتغ، كانت، التي، اأنأ0 قالت، وكإ 
أصر،فقالت،! الحق،،. ولك، جن°ج ثئت، ؤإل لك، افه دعوت بئت ارإل فقال! ب. 

منز،رأا.نكش، الهَأّلأ ^ ولكن 
الدعاء،أل يأن حموصانه س ءفيياكلأْةقلأأ الزمحول أن فالحاصل! 

^٥^.أثا 

يعنيراللجر، مصشحه وقصده الدعاء لجرْ من تال أف الإنسان لوأراد ثعم 
ذعوثه؛يستحس، يعال ايله أف أو لأحيه، دعوته علر الرجل هدا يثيب الله أف يريد 

(،٦٥٤١)رقم حاب، .هجر ألثا ّبمن الحنة يدخل باب الرقاق، كتاب البخاري• أخرجه ، ١ ر 
(،٢٢٠)رقم حساب، بغثر الحنة السيحن من طواتف دخول الدليل باب الإيإن، كتاب ت وملم 

;؛؛^؛^١٠عباس ابن حديث من 
كتابوملم؛ رمم)آهأه(، الريح، من بممع من قفل باب، ارصى، كتاب الخارمح،• أحرجه )٢( 

عبامحيابن حدبن، من (، ٢٥٧٦رنم)مرض، من بميبه ذ،ا اجلومن ثوابا بابا راكلة، الر 
قهبمتة.



٤٧٣ستبمايصه|ا.وستي1رص( ٥،- 

فالأعإوث، ولك وس، اقك: قال الق فم لأخه ائ الإندعا إذا ح
أحيهومصلحة ثنيه لمنالحة بل خاصة؛ ثنيه لملحة ذلك يئؤ لم فهذا باليات. 

باص.الدئ؛، مه طك الذي 

انJL^الإسلام شيخ قال كإ فهذا الخائ اضلحة أثا 
الأازشئارأر.سمضألأبما/اواشالة 

(.٣٧٤اعري[)٥/ الفتاوى ْع ]اكلبؤع العلمية الاختيارات انفلرت )١( 
بنعوف حديث من ١(، ٠  ٤٣)رغم للناس، المسالة كراهة باب الزكاة، كتاب لم: مأخرجه )٢( 

حيفؤكقنن.الأشجعى مالك 







ءتإإ'ههؤثونش;ياضاسسامحمحمسامس  ٤٧٦

سؤقب،عك فانتوئ ثآنتعظ ثاددبم« «سْلثثء لمج آلإنجلَلإغ فا ؤوت؛لنت 
مئءئث,ه ^١.^ ض ئم تئم بمي: ءلم؛ص شئ م ؛محي 

^،^٠٣عك ؤظن_تنئ وةوا0، ثديه بمي؛ ؤقادنْ'ه الأم العصن عثر اكامحط الخص 
هذابثز بمبمئم والورخ امحق اهو يخي،• ه المكغ الأصل وعائق، قام 

مي،إذالكنلخنمئأملآل،ئثئل.
ألنأثن آدم، بتي من الآ5ماو ءر-لم اممه ليغيظ أي؛ لإ*ئىأصاره، 

وأجراعظيناعللالدنوُت،، مغفرة ثغفنأتلمإعثليعاه، نيم ؤبمعأؤأأامنلأثثت »اموإ 
اكات.

ولا1مم هاجر س تمثمث ئلخت بن محآلإبض ألدار ت؛وثو ؤوآق-ن ثعال؛ وقال 
عنهماشُ رمحي الأنصار هؤلاء أومإه ■ثا-كةهذآ صدورهم ف، محدوث 

الهاجرين،محل من ^ين تكنوها أي: الدبمه، ألدار4 ؤث؛وءر وأوصاهم، 
سلأنالإبجانئغلفياسيالإبجانسمأنياجزإلهم بجا
ملمن ئلاه ض الإبجاف حمقوا ؤمحالإبمسه نكنوها، آلداره ؤت؛ئثو الهجرة، 

امحاجريذ•
ولهذاءهاجرواآضالئئ.همحثاءمح4؛لأيمإغوي 

مالهنممح عن كانبجازل، الأنصار من الواحد إل حتى إحوائا، جعلهم أي! بينهم• 
يلانجدوف يمي: أومأه  il■ثاجمته؛صدورم ف، ^ولأمحدوث الهاجري، لأحيه 

افبلزئول والمرة والإلأية الثقل من الهاجرول أول حندا؛، صدورهم 
>؛لمؤولوكا0 أمسهم. عر عبرهم مدموف أي؛ ه أيمتمم عق؛ ؤوغء-ثوث 

الهاجرولإحواثبمم لبمع انمنهم تجيئوف كانوا فإمم جياعا؛ ولوكانوا أي! ->ماصةه 













سيدالوسل؛تيقيحلياضاساهض*زهدم  ٤٨٢

٠.هدار سوى معنى له يكول أل يجوز ولا الخدث، معنى هو هذا 

علهاجتمعا افب ؤ محاثا رروجلأن قوله؛ اناب لهذا الحديث هذا من والشاهد 
حا؛،ولا مال، ق لا ،، ٧٥١ق محه لكنها محه، سها جرت أما يعنى عليه٠٠ وقرك 

لحارممتجنبا افء، ط|عة قافا زاه •٤؛؛؟^، افه هومحبة إثا مي؛، أي ولا سث، ولا 
اف«.و ررمحاثا الحديث،: هذا ق يدحل هوالذي فهذا ذللث،، أجل من فاحثه اف، 

ايحبةوثمن، الدنيا ق عاليه اجتمعا يعي علته" ويمرقا علته ٌاجثمعا وقوله؛ 
ذللث،.عل وهما ثفزيا، ا1ورث، سها زئ حتى سها 

امورمن ئيء اممه ل محبتهم يمطع لا افب ق التحاديرا أف إل إنارْ هذا ول 
علأخطا بعضهم أف لو حتى الوُت،، إلا لا اممه ق متحابول هم ؤإثا الدنيا، 
ولكثهعَقجل، ممب أحثه إثا لأيه يمهم؛ لا هذا فإل بض، حى ل قصر أو بض، 

يجعلناأل افه فنسأل النصيحة، ممام من هذا لأل مصر0؛ ويب؛ن حطا0 يصحح 
كريم.جواد إثه والتقوى الإ عل المتعاوص فيه، التحابثن من والملم؛ن 

أننالماثة: مول:زم افَونال »إن و: اف ننول قاَل قال؛ زمنه، - ٣٧٧
. ٠٠٣صم:زملأظوإلأنينداة اكاتحن,جلأفي؟ 

الخنةلاثدحلوا يده، مى لأوالذي ه؛ افب رّول، قال قال؛ وعثه، - ٣٧٨
محاستم؟قعلتموه ^١ ء مي عق أئنكم أولا ئثابوا، حص دؤمئ_وا ولأ ئومن_وا، حى 

(.٥٦٤المجلد،)ص; ط! ق المسالة هلمءه وانظر )١( 
(٢٠ ٥ ٦ رقم)٦ افص، ق الحِا قفل ي باب والملمة، البر ياب لم: مأحرجه )٢( 



٤٨٢سسوإممامجلسس<اضس.... 

صمها«نواةنجإرُأم 
اذأخاقوم:ةمى،ةبم »أننبجزان ؟لأّا-وس،صامه:

ذه«أحثته كإ أحثك محي اممه >اإ0 مله: إل الحدث ويكز  ١٠ملكا...مدرجته عل له 
وقد، ٠٢٠٣نواة 

الأنصاو:ز ماو أنه ام. عن ئ.ءنعا، عازمته بن الراء وعن - ٣٨•
أبمنهموقى افه، أج أعم مذ مناف، إلا ولأينمنهم مومأ، إلا ررلأمحبجم 

أبمئاه<<ققشا؟،.

افراقال يقول: افه رسول، نمت ءال،: )يمهس( معاذ وعن — ٣٨١
روخوالئهداء((. اليئون بنبطهم يور مذ منابر لهم جلاب،، 3، اكحابو0 عئة؛جلت 

صهحح.حثي حديث، وقال: ا، الرمديُ 
محإدادمشؤ، محي يحنث، هال: ^٥١؛^، الخولاذ إذر؛ص أبي( وعذ - ٣٨٢

عذزءثاJئوا إي، أنئدوة ثيء، j امحقوا هإِذَا نته، الئاز نإذا المحا مز:راى 
هجزت،العد، من كال هالتا ;ه.بمئن. جبل بن مناد هدا لقتل• عئه، مثألئ نأيه، 

هاكظةخمضس،لإعبجل، ونجدنك فثحدتكئدمحباض، 
(.٥٤)رنم الومون، إلا الجة حل يد لا أنه بيان باب الإيهان، كتاب لم. مأحرجه ، ١١

٢(. ٥٦٧)رقم اش، ي امح، محل ق باب ^٧، 
يابلم: وم(، ٣٧٨٣)رنم الأنصار، جب باب الأنصار، مناقب كتاب اJخارىت أحرجه )٣( 

(.رقم)٥٧وعلاماته، الإيان ةءمحؤعت،محس وعل الأنصار حب أن عل الدليل باب الإيهان، 
,( ٢ ٥ ٥ / ١ ) تحال اض رخمه الشارح شيخنا لفضيلة ملم صحيح عل التعليق وانفلرت 

(.٢٣٩٠رقم)افه، ق الحب ل جاء ما باب الزهد، كتاب والرمدى؛ (، ٢٣٩أحمل-)ه/ أحرجه ، ٤١



٤٨٤

،،٧٥١سنئ: آف؟ مماو: فه، لأحئك إو واف يلئ،: م عليه، يشئ وجهه، نو مذ 
هإلرنسممت،آثزا ت ممال إثه، محجسدل ردائي، بحيؤة ^٨<^ ١٥اطه، صأوتات آف؟ صاو،ت 

والتجالمىو، ضتحايث محي يجبن مال• اف ٠اداJ، بمول،ت اطب رئول 
باسادةالوطا ز مالك رواة صحح حديث والت؛اذلذِو« ؤ، والتراوييذ و، 

الشمحا١/
اف،امملت: »آش؟« هوله: الخيم، يتئديد وهؤ تكرُت،، أي راهجنُتا« قولة: 

بلامد.والئاق للأستئهام، ممدودة جنزة الأول 
قاَل:س، الئئ عن ^i، ثكرب ت افدادئن م؛ثه أف زعن - ٣٨٣

وهال:٠، والرمذير داود أبو رواه  ١٠محبه انه هالثغحثْ أحاْ، الثجل أحب ررإدا 

مناد،*يا وهال،: يدْ، أحد ه اف رسول، أ0 ةئي؛تئت مناذ وعذ " ٣٨٤
أعنياللهم ئئول،؛ صلاة ثل دبر ق لاثدص مناد: يا م لأحثك،، واله!ي 

واشابيرأبوداود زواه صحح، حدث عثاذناوئ،اا وحنن وئكرك، ذكرك، عل 
صحح.ننال بإ 

بؤ،رجل يثر الني. عند 'كاف رجلا أف ة؛هغنت أنس وعذ -  ٣٨٥

)\(أحرجهئلكلسلأ)أ/مهه-إهبم،رةمأا(.
رنمإياه، سبه الرجل الرجل إحار باب الأدب، كتاب داويت وأبو (،  ٠١٣ أحد)؛/ أحرجه )٢( 

(.٢٣٩٢رنم)الحب، جاء ما باب الزهد، محاب والزض: (، ٥١٢٤)
والنسائي؛(، ١٥٢٢رقم)الاستغفار، ق باب الصلاة، كتاب وأبوداود؛ ٢(، ٤ ٤ )o/ احمد أحرحه )٣( 

(.١٣' رقم)٣ الدياء، من آخر نؤع باب الهو، مماب 





اض،ط؛زاسيد عى؛لأم اس}|،تي فؤح  ٤٨٦

له!قال ل، لأنس وموله تحثه، انه ه الثني إحمار ههقتن معاذ حديث وق 
أحيثإذا الثق من 1نا< عق هذا فدو ااأأء1وئكء< إئ: قاو \إئ-لجلا.  ljuأحب،؛إل 

علبه؛ق المحة إلقاء من الكلمة هذه ق تإ وذلك أحثك؛ إي ثموو! أف نشنا 
لمئطقؤإذ وتآلفن ثعارف لها الملوب أو ْع أحثك تحثه انك جأ ^١ الأناو لأو 

س.
اسلقن،منها سارفن ما محنده جود ارالأرواح ٤^٥١^؛^^'! الني قال وثإ 

قمحبه يزيده هدا فإف بلسانه؛ الأسان محال إذا لكي ا، احت1فناار منها ثنا'كز وما 
اممب.ق أحثك إي فتقول! المال_، 

آحرق بمي: ضلأة« م'كل ق تئوو أذ تدعن رالأ موله وق 
بلفظالحديث هذا ورذ وقد الحيوان، كدبر ء التي من الثيء دبر لأف صلاة؛ كل 

أعض*اللهم الثلأم! ئل فيمول يلمم أذ د؛ل يهولها الإوساو أف عق يدل واصح 
عياذتكءا.حنن وعل شكرك، وعل ذكرك، عل 

من(، ٣٣٣٦)رنم عليه، اف صلوات آدم حلق باب الأنبياء، أحاديث كتاب اإبخارىت حرجه أا 
•خكفييحقها عائثة حديث 



٤٨٧سيئ م ملياصقبهاواسي i»iتعادسبيوااس ءلأ4أتاي باب - ٤٧

ولع؛دثعال افب س ^^علأم1ت 
الدام،فيصلها 

دحنح 

طء ثَضن آشُ بمثةمُ ٤^، أفَ قين أ0ثئن نز ؤ تناد: اش قاو 
دييد،متلإعن ندد ش C.؛^\ يتآؤا؛قي ؤ مال؛ وئاو ٣[، ١ زآل رجنزه عس واقن 

سلفر اتموئ عز آعز؛ ألمومين ■ز أذر دتحبوممأ محيم يموم ١^ يأب، موف 
[.٥٤لالأئد؛ت ه عاو؛و ؤأج ؤآقث يثاب من يؤته أش محل دألك لائم لومث يلأ؛ثامن أش 

معالافت ررإو .I اض زئوو هاو ت هاو لأتهبمى هميرْ ش لص " ٣٨٦
إل؛،أحب ء بمي عبدي إل مرب دما بالحرب' ممدآدئئه ؤليا، في( عادى س ث هاو 

محت،أظ، هاِذا هي:صثبإمداتيمخمك 
ائيورجاه بما، يطش ام ونية بؤ، يصن الذي وبصزة بؤ، بمنع الذي ننعه 

.١^١١٠لآهمدة((نواة :شبماثإنشمج،ه 
ورويبالثاء روي ااانتناذز،اا وهولهت له. محارب، بأي أعثئته >اآدسهاا؛ منى 

بالثدن•
تجزيل ثادى العند، ثعال اف أحب 'رإدا مال•الّي.، ض وعئه، "" ٣٨٧

تحباممه إي الثهاء؛ أهل ل مسائي جمل، بجبة مأحببث■؛ ملأيا، تحب ثعاز اممه إة 
بحقاشووالأنض،<محطيرى.

(.٠٦٥ رقم)٢ التواضع، باب الرناقا كتاب الخارىت (أحرجه )١ 
ذكراللأئكة،رةم)؟'مأّآ(.باب الخلق، بدء كتاب البخاري: )'آ(أخرجه 



سيدالوس،تيهدم اماسقض اي1ض ض  ٤٨٨

جميل،دعا عدا أحب إدا مال اف، ءإو افبه: رثوو هاو يلم؛ رواية ول 
اللهإن ت مقول ١^١؛، ق ينادى ثم جزيل، بحبه ئآحببه، فلأيا أحب إق ممال؛ 
أمضوإدا الأرض، ق الموث، له يوصع م الثهاء، أهل هيجته مأحبوْ، هلأثا تحب 
قينادى ثم جزيل هيغضه هأمضه. يلائا أمص إل هموو،ت جزيل، دعا عدا 
٠.الأنض"ُ ل العصاء له ئوصع ثم يامفوه، هلائا يمص اطة إو الثاءت أهل 

يكاننرثؤ زجلاعل بمث الهِ. زئوَل أن زه: عاممه زم - ٣٨٨
ذللث،د'كثوا رجعوا هي ه، آرثد آثد هن -ؤؤإ >بحتم صلأتم ل يمزألأصأحابه 

الثخمنصمه اما ^ ١٥٥مألوة ذل1ئ،؟٠ يفغ ثيء لأي *تلوة صال: ه، افث لزثوو 
٠.^ متقى تحه<ا سال ١^ أن »أحموه ؛.: ٧٥١زثوو هم١J ^١. أهزأ أ0 أجب يى 

الثثى
علامةمني! للعبد، مال افب حنا علامامت، باب مال؛ اف رحمه ١^٥؛، ماو 

منهاعلامة؛ لها للعد اممه ومحبة علامة، ثيء لا5ل لأف العد؛ محب مال اممه أف 
أتح؛اض. لزنوو اذ الإنكان ئ،ا فانه اممه.، لزموو يا الإنسان كوذ 
مال.اممه إل أ-م، وكان أطنغ، فه كان 

^^؟"j^،أقة إزكنترتجوف نل ؤ مال؛ بقوله لدللئج زِمذاس الموثق واستشهد 
علامةفأروف افه محثوف أنكم و صادقن كنتم إذ مني ٣[، ١ عمران: ]أو ؟٠٠ آثم 

!ه.ذلك: 

١(. ٥٧/ Y٦٣٧رقم)ء1ا، اش أب إذا باب و\س محاب!لر سلم: أحرجه )١( 
لم:وم(، ٧٣٧٥رقم)أت، ام. دعاء j جاء ما باب الوحي، محاب البخاري: أحرجه )٢( 

٨(. ١٣رنم)ه، أحد هوأثم ؤؤ؛ تراءة نضل باب المسافرين، صلاة كتاب 

^١١أذ 



٤٨٩سضاسقبمارانمامس،ها 

اف،محبث ادعى من حا يمتحن الامتحان، آيه الثلفخ عند نمى الأية وهذه 
دعواه.صدق عل دليل فهدا ^٠^^٢؛ ١٥^،الثموJ يقع كان إذا فينظر 

وهذه\شمه تنبؤ|أ فال: ولهذا عك؛جل؛ افه أحثه افه؛ أحب ؤإذا 
الدنياسعاده يذللث، نلث، أحثلثؤ؛ إذا ثعال اممه لأف محتلث،؛ ثعال افه أف جليلة؛ ؛نر0 

والأجرة•

لعادى *مى قال؛ ه الّثي أل يقهبمن ميرْ أثى حديغ الولث ذكز ثم 
أولياش،من بوئ عدوا هاو يغني ؤث؛ ل عادى من بالخنمسا« آدئته ممد ؤليا، 

فهواض أولياء من لأحد عدؤا ثكول الذي ض. خن؟ ؟كوف ا-قزب، عليه أعلى فإثتي 
هنو>وره< أش نف ينمم، سوأاي' ثم ٠^^ اوباأكل مثل -والعيادباض- ه حزب 

لاوقرة:ا<ب؛;ا.

أنلثاء^ألأاُى قوله• ل تبماةثوةتال بيته اف ونأ اف؟ هووؤ من ولكن 
وًُقارأءاموأ آل!أكت> و؟ ءن-رمى هم ولا عثهتد حرف لا آم 

لمس:أا•-"؛،■[.

الولأ1،ص هذه زلثا، ض كان تما؛ ^^١ كان فض اض، أزلياة هب ثزلاع 
أوأنالناس، أمام يرهص أوأف لاي>ه، ق ان الإنمحشوئى أف الولأية وليمت، 

وحقارأءائوأ آل!؛كت> ؤ والقوى الإمحاف الولأيه بل رامه؛ بمع أوأف كمه يطيل 
باق-.-والعيال ف حرب، فإثه هؤلاء؛ عادى سن س؛ورك>ه 

إوأحب ء بثي عبدي إئ مرب ®نما المدمي• الخدث ق عغقل اش قال ثم 
مناض إل أحب فالظهر الثرائص. اض تحب ما أحب يعني• عل؛هٌ ايوصت محا 





٤٩١سضاسقبهايانمايسبمها 

\صث'م نج ج؛ ثدثإ زلا بجتمأ أس آقيأ ^١^! ١^ >ئأ.ي ئ افَ 
.٧[ ٧-١ • زالأحزاب; ه دمق؛كا وشرم 

إذاثعال اش وأف سْاكؤناق، اممه محبة يان ل أحرى أحاديث أيمحا وذكر 
الثثر.أمزق ه محمدا أن كإ اللأكة، أمزق وجميل حميل، ناذى محصا أحب 

إفت الثما■؛ أهل ل ينادى م جميل، بح؛ه ماجه، ملأثا، أحب إو جميل؛ ُردادى 
يحبهالأرض® ل الموو له يوصع م الثإء، أفز بحبه مأحبوْ، ملامحا، تحب اممه 

أنوالأم•
فائغفه،فلائا أبغض إق ج؛لذ.' ناذى باض~ ~والعياذ أحدا اض أبعص ؤإذا 

فسغفهفابغفوْ، فلأيا يبغض الله إل الثإءا أنل ق ينادي ثم جبريل، فتبيضه 
الأرض،أنل عيفة بافه؛ "والعتاد الأرض 3، البعضاء له يوصع يم الئ،اء، أنل 

يكول tjljالأزض، ل الثبول ان للأنيوصع أف النب؛ محبة علامات من أيصا وهذا 
سالللعبد• ثعال اض محبه علامات من هدا قاف إليهم؛ محوبا الثاس، لدى ممبولأ 

وأوليائه.أحبابه من والسلس بجعلنا أف ثعال افه 

مسم







اساسقض٥١۶سدالدطصشري،س  ٤٩٤

يؤذيأف ؤمنها حارم، يؤذي أل ثنها كمْ، الأدى وانولغ العلم• أغل قال 
بينهميكن لم ~وإف الأعال من عمل ل معه كان من يؤذي أف ومنها صاحبت، 
ا-لثنرالمسلم عل والواجب حرام، هذا وكل ذللن،، أشبه وما بالمصايمه صداقه— 

منه.



٤٩٥اصاء؛ظاماسسضاساسمد،رامم|محسص 

الظ1هرَََََله^^عق الناس أحكام إجراء باب 
ثعالاف إل ونرائزهم 

سئهلمهيثرا أليقؤه ^١ ١٠؛أوْ ألقّؤآثاعوأ ثابوأ ءن ثعال؛ اممه يال 
لاكوة:ها.

آقايلأو هاوت ه، الني رثوو أة و?هه\ عمن اينر دعن " ٠٣٩
ؤيوتواالصلاة، ؤيقيموا اممب، رسول محمدا وأ0 اف، إلا إلأ لا أف يئهدوا حى الئاس 

ذحال؟ىة،ظِذا 
علافثممال«ققشراا.

افثرمول ثمعت، مذ.' رْءؤؤةئن، أثيم بن طارق افب عيد ش وعى " ١٣٩
ودمه،ماله حئ؛ اممي، دون من يميد بإ وكمر اف، إلا إلث لا قال 'رش يقول؛ ه، 

٠.م1مر زواه يمال،، افب عق وجناية 
اف؛لزئول ملت ؛ ماو هقه، الأنود بن المداد معبد ب؛، وعى - ٣٩٢

بالثتم،،يدي إحدى محزب، مامظنا، اتممار، مى رجلا لمث إذ أراث .؛ 
ه،ئثزا أتيتقز؛ ألثاوث؛؛١^١ وآئامأ دابجأ ءن باب الإي،ان، كتاب الخاري■ أحرجه ، ١١

،<(^JL،j،(Y مضفوترا:لأمحإلأافُ،رتم)أآكالإبجان، ؛:محاب
(.٩٨تعال)١/ اف رحمه الشارح شيخنا لفضيلة البخاري صحيح عل التعليق وانفلرت 

(.٢٣رقم)اش، إلا إله لا يقولوات حتى الناس بقتال الأمر باب الإبجان، كتاب ت ملم أحرجه ، ٢١
١(.٤ ٢ / تعال)١ اطه رحمه الشارح شيخنا لفضيلة لم عصحيح عل التعليق وانفلرت 
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قالها؟أن بند ، ٧٥١رثوو ي! !]قتلئ ف، أنانئث مم1و! بشجزة، مش لأل م ممطثها، 
مابند ديك قاو م يدي، إحدى قخ اف، زثّوو يا هملت: ومتاله« ارلأ قفاو: 

ملبتنزك وإدك متله، أل مز بمنزكك هإد4 قتلته فإل متله، ررلأ ال،: مم! 

ُادكدمنك، بإملامه• محكوم الدم منصوم أي: بثتركاك،اا، ®اثه ومنتي 
أعلم.وافه الكفر، ز بمنزلته امحه لا لورثته بالقصاص الدم مياح أي: بمنزلته®، 

مذالحرية إل ه افب رئول، بعثتا ؛ قاو ر.بممحا، ييد بن أثاثه وعذ - ٣٩٣
قهمي، زجلا امحار من ورجل ^١ ولحمت، مثاههم، عل القوم قصبمثا يهنثه 

قيقتلته، حش بومحي وطتممه الأتصاري، عنه هآكس 1^، إلا إلة لا قاو: ءشتناة، 
^^ئ،محهبموئ؛اولأإثإلأاطبمُ؟ا«الدق،جزس،امههقاَلفي: ؛^^١ 

ذ،اإلااطهُ؟أ« لاإله قال U س مماَل: ^١، كان إي الهِ، زئوَل :ا هنئ،: 
لكزوكامحم.ُثققي.

هنئ،::L_:لأإلأيالهُوه؟إ<( 
سث،عنيخنىمأقالآاأملأ؟ا«

وئ،مسبمرى.

الكافرتل تحريم باب الإيإن، كتاب ت لم وم(، ٤ • ١ رقم)٩ ا،لغازى، كتاب اJخارىت احرجه )١( 
٩(.رنم)٥ اشُ، إلا إلا لا فال أن بعد 

لم•لم(، ٦٨٧٢رنم)ه، باتا -آؤوس تعالت اف نول باب الديات، كتاب اJخارىت رأ(أحرحه 
١(.٥ ٩ رنم)n\،/ افُ، إلا إلا لا قال: أن مد ١^١^ تر تحريم ؛،ب الإي،ان، ئاب 

ةال:لأإلأللأاش،رفم)أا،/حها(.الكامبعدأن قل تحريم باب ١^۵، يآب تلم: 









 _b{اسسز( ضحjt  تلامjum اارسدزا

رجلاكيت إذ اض، رسول يا قال! نمحقمحفيتن، الأسود بن افداد حديث الأول! 
بشجرة،مني لأي ثم يدي، قخ حتى بالثممه فصزبني فماثك، المثرين، من 
0^؟اله'■. ١^ إوَ لا أذ أنلأ ىَل: ثأ 

أشهدوقال؛ بالشجرة، ولأي مسلم، رجل يد دًلإ وهومشرك متله٠٠ ءالأ قال(ت 
؟٥٥١١قال: أذلأإوتإلأافُ. 

تكونبمي الكلمه، هدم يقول، أذ مبل مثله فانث، قتلته فإذ ثفتنه®، ررلأ قال! 
كافنا.

خوئااضُ إلا إلا لا أذ أشهد قال ١^ هالا أذ نيإ ^، أل يأل ١^١ مع 
وماله.دمه فعصنا متله، لا يقول! ذلك ومع القتل، من 

الفنأنوال من الئاث أتقه أذن عل الدليل أيضا اهديث، هذا وق 
لمذن،للمسيئا لوأثلم، الكافر يعنى مضمون. عير الما.م؛ن عل جنوه وما 

قبلة.يمحوما فالإسلام أسلم، إذا يضمن لا منا أوقتل 

مناومة إل نرثة ل زيد ئن أمامة ه الئذ بمث الثانيه: القصئ 
أسامةفلحقه رجل، التركيز من هرب وعثوِ، القوم إل وصلوا فلثإ جهينه، 
الأنصاريأثا افث، لأإمحإلأ قال: أذزكاة فؤا ءت1ث، الأنصارضعامثرَيدان من وزيل 

فقتله.اسامه وأما افه. إلا لاإله قال لثا تزكه محه، فكم، أسامه، من أفقه فتكان 
ماق»أثأقهبمدآذ لأسانة: قال ام. ذلك وبلغ ادلية، \ل زخما فو 

حاثتجثز القتل، من بمزا ذلك قال إنإ ١^،؛ زئول يا م قال: افُ؟ا« إلا له إب 
^^^؟!«قال:مملم،قاَلها:خذْناض.سالقتل، 



إجراءسممامماسضاضصاضساإشامصفي

حاءكإذا اف إلا إلأ بلا صغ »ما للم: وولإ ق له هاو حتى عليه، دلك لإدِ 
،<.القيامة؟ يوم 

لولاثه اليوم؛ هذا هبل أسلستا أكن لم أف ممئستا حش نيقفهتئ.' أسامة يقول 
وهوئلأ،بماسوالفعل ممفالآمحه،مالآليىنوهذا 

٠أمامه عل جدا 

ارفمحجمحبمىقاَولأإلأهافُ؟ا«.
ههنةما الفلز عل يغلب الزى بأف العلم ْع • القيامة؟؛١ يوم جاءك إذا اف إلا إلأ بلا 

هالإذا ذك مع لكس القتل، من حا تجثر يالقتل، من متعودا قالها ايه أسامه؛ 
كانؤوذ وماله، ذمه بذك ووعص_لم عنه، الكفل وتجب الأمر، انتهى اممه لاإلةإلا 

اش.عل فحابه نفاها، أوهالها متعودا قالها 

القاإودتاق ما أما ظواهرهم، عل الدنيا ق الناس ثحمل اثنا عل دليل فهزا 
أيبماعلينا ولهذا الفإئر؛ ق ما ومحصل الئرائر، يتكشم، القيامة، يوم فموعده 

محةأنمحبيمزكلشةنمب•
هولإل واسمع بالظاهر، عثرنا نعامل أف فعلينا لعيرنا، لمعامأكنا ماشية أما 
®ولملثكم محاصإت عناصموو يغني: إل® محصمونى ®إمحآكم ه؛ الرسول 
»ءآهذيذغنى وأهزى أنمح بمي: ثنض« من بمجته ألخن يكوذ أذ بمضم 

مار،من حمرة له أقثلإ فإما سيئا، أحيه حى من له اقتشئ فض أسءغ، ما بنم له 
فلأوضز((ااز

بالظاهرالحكم باب الأنضية، كتاب ت لم وع(، ٦٩٦٧رقم)الحيل، كتاب اJخ١ريت حرجه أ ا
نمحهبمآا.سالمة أم حديث، س (، ١ ٧ ١ رقم)٣ بالحجة، واللحن 



٥٠٢  J؛b;اارسدءنسد هدم اسسز(ض ضح

سرعفإثإ الزور، وبشهادة بلسانك القاصي أحدت واثك دعواك، ق كاذبا كث إذا 
اظثن.أو فاّتقل ١^ من حمرة لك 

القيامةيوم وأما الظاهر، عل الدنيا ق يعامل الأسمال أف ت مدم ما وحلاصة 

نحنوعلينا افب، إل وأصْ حاله، من لما يظهئ بإ عيرنا د٠رامل أل نحن فعليا 
حسد،حقد، ير، بلاء، فيها يكوف لا قيء؛ فيها يكوف لا يلوبنا، يهلهر أف أمنا 
حدا.حطم هدا فإف الأخلاق، هده من يعيدنا أف اطه أل تشاك، شرك، 

لأنهايمدي لا والأمال، الأخلاق لأحثن وإ؛اكلم هدتا أذ اشَ تال 
إلأهو.والأمال،لأمحباإثاها وألنحبا4ّاتالأخلأق هو، إلا 

الخطا'ب،بن عمر تمنت مال؛ منعود، بن عقه بن افه عيد وعن - ٣٩٥
الوحلؤاة اف.، زثول عهد ل بالوحي يوحددف ثائا'كائوا إة يقول،ت ينحهنن، 

أقاةخوا ثا ع فئن أ>لئلم، منَ ثا هم ط الآن م ه ، ٣١قد 
نوءاأظهر٥ دس نريريؤ، ل، نجابب افه ثيء، تريريه ثل لنا وليس ويربماه، 
٠.اشحارير زواة حثنه. نريزثه إل ماوأ ؤإل صدمه ؤJلم ثأمنه 

الثثى
بناممب عبد رواية من ا-ئاُّإ نن عتن الومنتن أمم عن نمله فيإ الولس قاو 

رقم)ا؛آ*'آ(.النهودالعدول، باب الشهادات، كتاب اابخاريت أخرجه ١( 



ضادبي«اجمالغ1سضاسميصامماإياه 

بنعمر أف ر?ئ^بمثن؛ ا-اثاليل~ ~الصحايأ معود بن اطه عبد عمه معود؛ بن عتبه 
يإالوحي وقت ل باطله نريره أمر عمن تجئ يلم إثا قال؛ خ؛ئنمحئ ا-ئاُس، 

يفلهرولمتا كانوا قواكلأْؤئيم الرسول عهد ل أناما لأف الوحي؛ من ينزل 
رسولهعل الوحي من ينزل با يشحهم كان يعال اممه ولكن الشر، ؤيطنوف اُقتر 
أعيام.محدد ام باوصافهم ولكن بانإئهم، لا يشم س، 

يعنيللعموم، يكون دلك أف الأعيان؛ يوف بالأوصاف ذكرهم من والحكمة 
ينءاثتنا ثؤث عنهدأس س  ٢٠٣٧^ثعالت موله بثل الصفات، 7ءذْ اصف من زكل 
ورزأيدء نحؤا شيي، تن ءائنهر ؛!؛" 13■^^؛أكثدءس ئ ويتكون قثدم ء دمه 
وعدوةما يتآ يلمودمح> ثوو إق هأومم ف، يثاما هلتجأم مصوت. وهم 

[.UU-Uo:<>_j;il]صقام_أ ويثا 

لموإن ثثوأ أعظواتجا ؛0 آلثدثت ف، نزهمزف نبخم ؤ يمال: قوله و5ثل 
لاكوة:مه[.ه نجهلوث ٠^ إدا خآ 

آلثدشت،ح ؤآلثْلزتجتح؛ر،آلمؤبأن محروث آؤرك< 
]اكو;ة:بب[.منم4 آثة شخو ؤننآزتئ/ج' إلاجهدم لا.ؤدمم0ِ دآلإت 

يصحت،لأما الفاصحه؛ الثأم،! بعص مثاها التي التوبة سورة ل كئثر وهذا 
المتاشن.

القفق القاى لأف ايافو؛ من لابملموف الناس صار الوحي انقطع ل، لكن 
بافب—."والعياذ 

مريرة،أس ؤإن لما، أظهز بإ أحدناْ حبرا؛ لنا أظهر من رظ^بمتئت يقول 





•ْ-باواار؛مدا

َََءالخوفياب ~ ه* م-

لثديهرك بملش ؤإ0 ثتال؛ وقال '٤[، هفانهجؤن مال• افّ قال 
لندءآإن خلده وش أثثنئ قثد إدآ ره لحذ ئعال! وقال تالروج:آا[، 

أقاشق قثغ إزأ ذه \لأتيإ ^١؛، ع ِم لأة زك ِق 0إن ثدي آلث 
مسقمحقلم لا لأن ثوم . ثندود محم إلا وثايقم،! . مثلا يرم ودتلق 

هوقهبق رفي؛نم ؛؛؛١ لثم ^؛،١^ ئما اقن ثأثا . وستجد ثلأ ئنهتَ 
 Y:^[ • ٦ ١- • ،]آل سثات>ه ؤوثءير»ءئإأة؛ دعال1 وقال ١[^YA:،jl ،] مال;وقال

ثأفتجت؟ذ ثنبم ١^١ ^١ نبي. ربجبميب، وبنو. دبي، محو. يذ مرألرء ُؤؤم 
آلكاكورزلأ آثيإ ١^ جزي مال: وقاو ينجوه 
»ءفليبمثع همنآأهعث ثتحمو ًطل ترزئهثا؛١^٧، لإ  ٢٥عظير س٠ 

سديدهآهقد عذاُج وإني^ن مكنرك( لم ؤبما سكنؤكا ؤنحكاآلثاس خلها حمل ذائبا 
وأثلُؤ مال• وقال لالثخمانتا"1[، •بمئايره رني، ممام حاف ؤلمى ؤ مال؛ وقال [، -Y ١ لا-نيت 
ءكناأقي دس . __؟؛، أتلنا ؤآ مز »=قنا ثالرأإدا تنيسأ؛و؛؛. ؤ مثيم 
[YA-Y]_:»،مئألقا'نييثه ثزتعوآإناث. إئاد=قثاى . آلثثومحِ عداب ووئثا 

وقدحصل.مضها إل الإشارة والعرض ىر0جدامنلومات، البامت، والآيا'تاق 
الثثخ

لأفعِوْل؛ افه من الخوف م؟ الخوف الخوف،؛؛، اُباب، ز؛!تئأذ0ث.' >ا اأؤلفقال 
الثيتةأعإله وكثرة ذنوبه إل ثظر إف راجيا؛ خائثا يكوف أل نجب الله يمد الذي 



ا،،يدا1و،طلتي4ذتلام اسا|متي واض أ ضح 

علوالإدلأو اشب من ثيء ينويا قد وايه المالحة أعإله إل ثظر إذ حاف، 
ثظزؤإذ خاف، الئيا:ء من ثيء ينالها قد واثه الصالحة أعإله إل ئظز إذ حاف، اش 
الئوببئ دائرا فتكون رجا؛ ورحمته وحلمه، وكرمه، ومغفرته، اطه، عفو إل 

واوجاء•

الصالحةالأعإو من أعتلوا ما يعطون ثؤؤن افثعالت قال 
٦[.• ]الزمون: ه نحترث هز آل ^!^؛1 منهم مل ألا خانقه ه ز-جيد 

واوجاة،انإلاشِظدا:زاينالآوذ، لإن
سواء؟أوتحعلمهإ الحوى؟ أويغلن، الث-جاء؟ يغئن، هل يغلب؟ أثيإ لكي 

فانجاواحدا، ورحاوْ حويه يكوذ أذ يتبغي ز؛وتة0ث'' ُ أحمدُ الإمام قال 
افه،عذانم، من الآمت؛را من صار الإجا؛.( حاث •ءل-؛ا إذ لامه صاحتة؛ هلك علب 
فينبغيتق، وكلاهما افه، رخمة من القانطى من صار الخوف؛ جانب علب ؤإذ 

ا.واحدار ورحاوه حوفة أذيكوذ 

ومنهابعضها، تّبى الخوف، باُب بياق ق دَمنآثآيات الولم، ذكر يم 
منتجدرنا ءغ؛جل افه أف بمني ءمران:مآء، ]آل ثسثقه ص ثعال؛ هوله 
ؤتحتفمآمدؤأ الثاس ثعالت وقال وينوينا، معاصينا عل بماقبنا أذ مسه 
عث1مهمف ًظل ثندنها لإ أأ0؟ عظير ١^١٥^ رلتلد إئ 

دسكنركاهم ؤبما ّكنركا ألناس ومي خملها حمفي( دايير ءًكل ؤبمبمع أنمت 
-٢[.١ زالخج: ه شديد أثو عئاب> ؤوكت 

(.٩٣٠ )ْ/ الكبرى[ الفتاوى مع لا.لطبوع تمة لأبن العامة الاحتيارات انظر! ( ١ ) 
٥(.)ص!م؛ه الجلد، هدا ق المسالة هذه وانظر )٢( 





الر11دزاسد هدم ض اساااهاز( رداس قيح  ٥٠٨

مم بنم كز نإن هاظها، الئار م مم شز اهثاب، 
الخؤأم بعم كز المثاب علته يبمبز ذربغ، إلا دبتثها يته ؟كوذ ما حس 

هر١'.JLpمتقى مدحثها،ا 
الثني

افب،مكر من الأمن من واشحدير الخوف باب ف يمال الله رحمه ذكر 
عبمعأحاركم *إي قال! ه الثى أل فهمحق، عود من بن افه عبد عن مأه فيإ هال 

بثلمضع4 يقوذ م ذيك، بقز ع1قئ ثآكوو م ئطمه، يوما أرمن أمه بطن ز حلمه 
وأجلهررته بمب محات؛ بأربع ييومر الردخ، فيه محممح ١^،، يرنز ثم ذلك، 

محةإنسقاكلبمصأصهثثمأنثع1. 
النارأم بمص شز اهثاب، عيه يبؤ ذزخ إلا وبثها ثثه :قون U خش 

إلاذرخ،ديتها ينه مابمكو0 النارحس أهل بمص كز أحدؤم نإو ندحلها، 
صحلها،ا.الخؤ أغل بمثل ينئز الكتاب عليه كؤ 

الصادييعني الضدوؤ" وهوالصادق افه. رئول ®حدينا هؤؤيتنئ.' قولة 
فهو١^^،، من له ماو وفيإ الوحي، من إله يوخى محا والقدور ، يقوو محا 

وسلامةاممب صلوات بالصدق إلا سا لا مصدوق بالصدق، إلا نجث لا صادق 
عله.

ظفاتق تحديث، باطن عيثي أمر عن ميخثر لأيه المقدمه؛ هدْ قدم ؤإما 
امراته،الرجل جامع إذا ملمه® يوما أربمتن أمه بطن ل حلمه محغ أحدؤم ®إف ^٠-؛،؛ 

القدر،كتابؤ الم: وم(، ٠٣٢ )٨ رقم ا،للائكة، ذكر باب، الخلق، بدء كتاب، اJخارىت خرجه أ١ 
x٢٦٤٣بابممنخلق١لآدسفيضأ٠ه،رةم)











٥١٢*ه-واسا1؛ورد 

النار،أئل وهومن ا-إقثة أهل بعمل يبدوللناس فيإ يعمل القيد، هذا عل فب الحمد 
النار.أهل من وهو ماد، مليه ل ولكذ صالح، ايه يظثوف 

ماحص النار أهل بتنل ينمل  pjأحد"راؤإو منعودت ابن حديث ل قال 
كدظهاءرا'شالأابشل,ممه 

.Jهلاعكزالأؤ

الثحلي,هذا قصة وهي الواسر، ق ناهدا له وحدنا الأول؛ 
بينهيكون ما حتى النار أهل بعمل يعمل الواك، ل شاهد أيقا له وهذا 

لهذا وقع مدحلها. الح، أهل بعمل معمل الكتاب عله ثنيي ذرخ إلا وبيثها 
للدعوةمابذ كافئ الأشهل، عبد بني من الأصزم له: يقال رحل الرسول. عهد 

يغزوف،المل.ينة من الناس وحرج أحد، عزوة ق كان فلثأ السلمار(، صد الإلهق، 
بجاهي.وحزج فاسلم الإسلام، قلبه ل اف ألقى 

الناسينفئروفولهب نو، من منهم ونل للنلبن، حصل ما حصل فلثل 
ضدعهدناك فقد بك؛ حاء الذي ما قومه؛ له فقال الأصثرم، فوجدوا تلاهم، قق 

الإسلام؟ق رعبه أم عمبثه، بمي قوملئح، عل أحدب الدغوة، هذه 
أووأ-حأتوه الئلأم، مر . الثّوو وأزئوا الإسلام، ق رعيه ز قال؛ 

ازّتي.بذللثج فآحزوا مات، ثم اممه، رمول محمدا وأف افه إلا إله لا أن أشهد 
فقال:»إنهسأخله«اى.

(،٧٤ ٥٤رنم)ؤركنت؛س؛مئالبمأيئاأيإبمه، تعال؛ نوله باب التوحيد، كتاب، البخاري؛ أحرجه )١( 
(.٢٦ ٤٣رقم)أمه، بطن ل الادمي خلق كيفية باب القدر، كتاب لم؛ وم

هبمعئبمتن.هريرة منحاوي.أإأل أحد)ْ/ااأ؛(، أحرجه )٢( 



صإأسشطناأرسدتي  JUmتلام ض اسكض قؤح)ياض  ٥١٤

ولكنا1سلميرن، وصد الإسلام، صد ازكفر، ق كله عمزه امضى الرجل فهذا 
فسبىإلا وبينها بينه يكن لم حتى النار، أهل بعمل عمل الخاتمة، هده حاممته 

الخنه.أهل من فكان الخ،، أهل بعمل فعمل الكتاب،، عليه 
أميناعل ثخافح رجو، وأف ثخاف، أف أجل من الحديثؤ هدا ماى 

بالمولثمتني اللهم الئاُثج؛ داجا افه أل يأف للإنسان ينبغي ولهذا الفئة؛ من 
علمني ب الملوصح؛ مقلن، *راللهم يقوون الثى ولكن الثابنؤ، 

مفهمإلمج«رى.ساوهوام..دطش<(رراراتيأنمئفض، 
المحرعل شخصثجدْ من دأس ولا ألاثتاس، الخليث، هذا من وأيصاثاخذ 

يثبتناأذ افه تال الإسلام. عل ويموت لخظة، لآحر اممه ينديه ربإ المز، أوعل 
•وكربه بم، الإيان عل يتوثانا وأف الاحرة، وق الدنيا الحياة ق الثابت، بالموو 

سعوللها يومئذ بجهم رايوئى اش زثول ماو محاو؛ وعنه، - ٣٩٧
ملمرواْ تبروثبمأ٠٠ ملك، ألم م1عول زمام 'كل تغ زمام، ألم 

يقول*افب رمول نمعت، ت ماو ;مئنبمنمحا، تشم نن النئإن وعن -  ٣٩٨
بعلحمرثان مدميه أحمص ق يوصع لنجل المائة يوم عداتا اش أهل أهوو »>إئ 
(،١  ٩٩)رقم الخهمية، أنكرت مإ باب القيمة، كتاب ماجه; زابن (،  ١٨٢/ )؛ أحمد أحرجه )١( 

زْءمحؤثئ.سعان بن النواس حديث من (، )٨٣^١٧رقم الكبرى j اني والن
من(، ٢٦٥٤)رقم ثاء، كيف، القلوب تعال اممه مريم، باب القدر، كتاب ت ملم أحرجه )٢( 

العاصصروبن بن اغ عي. حديث 
رفم)أإحآ(.جهنم، جرنار شدة ق باب الخنة، كتاب ت لم مأحرجه )٣( 



٥١٥•ه-طو،امود 

عأوهرُمتقى عداث1« وأنت عداتا، مثن أند أحدا أو يزى 0،، دماعه. مثهإ 

دأحلْمى رامئهم هاو: افي. ض أل غتهمحن: جندمسا بن نمن0 وعن - ٩٣٩
نميمحجزتؤ، إل تاحده مذ دمنهم رمحي، إل تأحدة مذ وْءم ازرإل'كيه، 

٠٠٢١٢٠٢رواة رمتؤا؛ إل تأحده مذ 
المافح؛وصم الئاء بقع وارالرةوْاا الثرة، محت، الإزار معقد ارالحجرة®: 

الم'جاض محا رئويان وللإئثان النخر، ثرة ه الإى العظم هي 
٤٠ لريث،الناس 'ريقوم هال،ث ه، افب رسول أن خ؛ؤئنبممحث عمر ابن وعن " ٠

عأوهرآُ.متقى أذنيه® أنحاف، إل رئحه ق أطئ-أإ يغيب حص العالذ 
الرق.وررالثئحاا: 

مئنهاسمنت، ما حطه ه افب زئول، حقتا هال؛ نمحهمحنا أنس وعذ - ٤ ٠ ١ 
أصخان١يعش يراٌ ولبئ»إ قيلا لذحكت*إ ١^٢، ما ثعلمول ^ ١١ممال: هط، 

راعرصمتحهمال،: هحطث،، ثيء أصحابه عذ افب. رسول، بلغ ردايؤ■ وؤ، 
الإيإن،كاب لم: وم(، ٦٥٦١رغم)واكار، الخة صفة باب الرناق، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 

(.٢١٣رقم)عداثا، الار أمحل أهون باب 
(.٣٣/ TA؛رنم)٥ جهنم، نار حر شدة ل باب الخنت، كتاب لم: مأحرجه )٢( 
رنمبومذه، أم ولتك بملي ^ألأ تعال(؛ افه نول باب الرقاق،، كتاب الخااّىت أحرجه )٣( 

(.٢٨٦٢رقم)القيامة، صفة ق باب الخنة، كتاب وسالم: (، ٦٥٣)١ 
رقمه، ندصاموة؛ إن آفتان مثواص قوله: بابح شرالقرآن، كاب البخاري: )٤(أحرجه 

(٤٦٢١.)



الرسلصسد *زكلام اسرأهتي فهمح  ٥١٦

يب'\طإ U تشون ه ذالئز، الخم ز -كاي أن م ذء الخة عؤ 
عطوات، أشد ثن؛ . ^ ٥١وئوو أصحاب عل أش قإ يرارا ولبكيتم مملا 

•لجأ ولهم رودشهم 
الأئف.مؤر الصوت وانتناق غق ؛غ هوالبكاء ااعج«ة! يالخاء ارالخنيءا 

الثثج

منالخوف تفيد أحاديث كلها )؟ون'قم',( الزلف يكنها التي الأحاديث هدم 
منها!أحادث فدكز النار، عداب ومن القيامة، يوم 

الم،>ثبعود، زمام كل مع زمام، ألم، تبعوف لها بجهنم، القيامة يوم يوش اثه 
منها،والملمى يعيدنا أف اممه —وسألا النار هدم عظمة عل يدل وهدا لخثوما، م1اائج 
ّّآمذمن زمام كل مع مللئ، ألم، جعل ثعال اممه لأف اليوم؛ ذللث، هول ؤمن 
عليدل الملائكة من اليث العدد فهدا باله~. —والعياد جهنم بيا قروف زمام المر 

جسملم.والخطن عفليم الأمن أف 

محارمن حمرتان مدميه ق يوصع من عدابا، الثار أهل أهوف أف الثي وبير؛ا 
عثزْ؛لونأى لأيه لآهون٠م؛ ؤإيه عدابا، الثاس أشد اثه وهويزى دماغه. منهإ يعل، 
فحينثدباق"، "والعياذ عداتا الثامن أند اثه يرى ولكثه يه، وثل الأمر، عليه لهال 

هداه الثس ذكز ولدللمثج ، — باق —والعياد ثمنا ومزصا بلاء ويزداد يضم 
الثار.عياب، من لأمته محيينا الحديث، 

حجزته.وإإا ركثه، وإل كنيه، إل( الثار نلمع من الئاس مى أف أيما وذكز 
(.١٣٤^/ To)٩ رقم سؤاله، إكثار وترك نوتثره. باب القفانل، كتاب ت ملم أحرجه ( )١ 



٥١٧*ه-بمبائمد 

محإلالكعب-تن، إل منهم العري( هغ* القيامة يوم ل الناس أف أيما ويكر 
 ،)j^^ ،الخنق.ننشحئة الناس ؤمن والحموين

دخاد٠وأيا اليوم، هذا أهوال من يحدز ألتا خميعا علينا فتجب حطير، ذالأص 
علينا.حرم ما وثيغ علينا، أوجن، بإ فتقوم تتءْ\محؤعاك، اف 

وكزيه.بمنه ذلك عل واللمهم( يعيثثا أن( اش أل ت
خوٍمحةمسأبم

ررت1.ئىيقول؛ ه، افه رسول، سمعت، داو،1 القداد وعن " ٤٠٢
عابرلذ ئلم يال، ميرا؛ ثممذار منهم حى الخلق ثى القيامة يوم الشمس 
الذيالل أم الأرض أئثاهه بالل، بمي ما أذرى ما ئواش الشيال: عن ١^١^ 

ضمأءابمافياسم،بجأتن:دنةقتويي1مح؟ص; 
مذومنهم حمحه، إل يأكوذ مذ محمنهم ركبئه، إل يقوذ مذ دمنهم كت، إل 

سملاف..شْإلمحق-رواةمجأُ
يومالناس رُينرؤ مال؛ ه، اف رثول أة قهتذ؛ هريرة أب وعذ " ٤٠٣

آداثم«يلغ حى وبمحنهلم ذراعا، نمى الأرض ل عريهم بدهب حى القيامة 
•مم ما ئ

ويغوص•يترل، رربدهبِفي؛^'_"؛ ومش 

(.٤٢٨٦ ) رنم القيامة، يرم صفة ل باب الحنة، كناب مسلم؛ أحرجه ( ١ ) 
رقمثعومذه، أم ولتك بملي ^١^" ت تعال اف قول باب الرقاق، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 

(.٢٨٦٣رنم)القيامة، يوم صفة ق باب الخة، محاب لم: وم(، ٦٥٣٢)



ًتإإسيوثثؤا1رسل؛بي ضحري1ضاساسقضئلأمسيد  ٥١٨

ثدرونراهل صال؛ وجبه، نخ إي و. اف وسول تغ كنا مال؛ وعنه، — ٤٠٤
 Uضنط الئار و بؤ ص تجن »سا ماو: أم. _ اشُ ئلثا: دا؟« ه

٠• ٠٣رواة وجثها® هتجثم منرها إل انتهى حز الأف الناو و قهوبموي حرما، 
مذيقكم ررما ه•' افه وسول، قال قال،؛ حاتم بن عدي وعذ " ٤٠٥

قدم،U :رى؛لا ^ ت أبمن بؤ وته يزنه و4و ظك إلا أخد 
ْء ء وجهه،النارتاماء إلا قلايرى يديه وبمظربتذ قدم، إلاما قلايرى منه أسأم ويئفلر 

عاوهُم.نمق مة« بشق ه النات قانئوا 
روذ،لا ما أرى "إل  'هافي رسول، قال قاوت ذؤهه'•، در أف وعذ - ٤ ٠ ٦ 

جبهتهواضع وملك إلا أصاخ أرخ موضع يها ما ثئط، أل لها وحش الثماء أئت، 
'كفرا،ولكثم لمححكتم أم،  ١٠٠ئنشوو ثو واف uن١ل. فه ساج_؛و.ا 

وئامنعال® ^ ٥١إل ثبأروو الصئدار-ت، إل و-محزجتم اكئش، عق و1دددلم وما 
خثن«ربرؤئ١لث»_ المحمدي، 

ءتزْوبنيها التاء بقح وررثنط" الطاء وثشدد الهمزة بمنع وااأءثئ« 
الثءاءمذق 'كوة ؤمننا0ثَأو وثنههةا، والقتج، الرحل والأءليط؛َصو'ت، تغوره، 

والعآن؛١^٠١٥ ئصم و»الصئدا0(< أءJتإ. حر أثمانها قد ااعابدين ^٥ ٨٤١من 
سغيثوو.>اءت1زوبي<،؛ ومنى؛ الطئءات، 

•رذم)؛أخآ( جهنم، نار حر شدة ل باب الحنة، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
(،١٧٥ )٢ رثم الأنياء، عع القيامة غهثليوم الرب كلام باب الوحيد، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 

١(-٠ ١ رنم)٦ كرة، ولوبشق الصدقة عل الحث، باب الزكاة، كتاب الم; ومس
أعلمما تعلمون ارلو الني؛:ؤ فول ل، باب الزهد، كتاب والرمذي; (، ١  ٧٣)ه/ أحل أحرجه )٣( 

(.٢٣١٢تي،رفم)لضحكتم 



٥١٩'ْ-بمواال؛ماد 

محاوتالأنلس عبيد بن ثصلة راي— ثمم بناء — بزنة ش وض — ٤ ٠ ٧
أفناة؟فم عئرة ض خربمأل الما؛ة _u ررلأتزوُل ه افب زئرو محاو 

محمجنيه وص أممه؟ يمم اكتب؟ أش س ثاك وص ف؟ مند مم عليه وص 
٠.صحيح«ر حثن راحدث وةاو،ت اارمدي، رواْ أبلأْ؟اا 

ثموئه؛ افب نمول قرأ هال! مريرة ر وض — ٤ ٠ ٨ 
تهال أعلم> ورسوله اف قالوات أحتارها؟® ما رر^تدرول هال؛ ]الزلزلة;ل[ثم احتارهاه 

^١عمك ظهرهاثمول: عل عمل بإ أوأمة عند "كل عل ئئهد أ0 أحثازها ررفإو 
٠.صأح؛حُ حثن حديث وئاوث اؤمدي، رواْ أحتارهااا مهده وكدا كدا يوم ق وكدا 

ءاكتصاف.؛ رثول قال هال؛ يؤهبمته، الخيري تعيد أيى وعن — ٤ ٠ ٩ 
ملإ،ابالمخ يوثر ثتى الإدف وانتثغ المرو، الثم هد المرن وصاحب أئعما 
ؤنعماف حبا ^^١! ٠١لهم؛ قمال ه افب رسول أصحاين، عل ثقل ذلك مكأل 

٠•حسُ حديث وهال؛ الرمدي، رواة الوكيل« 
افهرسول هثزه كدا ألقوره 1، مال؛ اش هال الذي هوالصور المرن؛ 

الثثخ
يومعظم عل تدل كلها مال، اش رحمه ا،لولف يكنها الي الأحاديث هدْ 

النثليم.اتوم هدا ص محاق أف ١^٠٢، عل وأف القيامة، 

(.٢٤١٧)رقم القيامن، ق باب القيامة، صفة كناب الرطىت أحرجه )١( 
٢(.٤ ٢ رنم)٩ القيامة، صفة محاب والترمذي: (، ٣٧٤أس.)Y/ أحرجه )٢( 

رقم)ام؛أ(.الخور، jb  jجاءU باب القيامة، صفة محاب والترمذي: ٧(، أحن.)r/ )م(أخرجه 



^^;٥١٣س 

عارمبن ننم قال ميل، بمدو ا-إئلأئق من اشس ديو فيها أحادث ذكز 
وكلاهماامححلة، ميل أم الأرض، نافه بذك! أريد أدرى لا افداد! عن الراوي 
إذافكيف اّقرارة، 7،ذْ عغ وبعدها الدنيا ق أوجها ق الئس كانت ؤإذا قريب، 
القرمحس،؟-يدا كانت 

بظلهأقواما يظل ثعال افه فإف اطه، ثاء من منها ينجو الشمس هذ0 ولكي 
يومظله اضُو يظلهم الدين الثبمه وهم؛ ذكره نع من منهم ظله، إلا ظل لا يوم 

بالمساجد،معلى قلبة ورجل اممه، طاعة ق سأ وثاب عائل، إمام ت ظله إلا ظل لا 
منصبذات، امزأة دعته ورحل عليه، ومزقا عليه اجتمعا اش ق تحابا ورجلان 

شإدقيعلم لا حتى فاحفاها بصدقة مدى ورجل افة، أخافح إل فقالت وحمال؛ 
عيناه.ففاصث خانا افه ذكر ورجل يمينه، ينفق ما 

حزمن ينجوف أناما هناك أو الس عنه، وصع أو مميزا، أنقلن من وظللث، 
طله.إلا ظل لا يوم ظله ق اض فيظئهم الشمس، هدم 

الأزضمن العزى يبلغ حتى يعزقوو، الناس وأو العنفي، أحاديث، ويكز 
وبحصهمكميه، إل يصل وبعفهم إلخاما، بحفهم يلجم وحتى ذراعا، نبمحم، 

العزق.هدا ق أعإلهم حنسث، الناس تحتلمؤ حمويه، إل وبعضهم ركثيه، إل 
لما^ ٧٥١سأل جهنم، ثار ص التحذ>يز فيها أخرى، أحاديث، أيصا وذكز 
منها.الثلأمة وللميس 

المولث،يدكنه لم مما وعزها الأحادث هده قزأ إذا الإلماو أو والحاصل: 
الدنيا،ق أجله ينتهل أو إلا هدا وبئ الإنسان ئ وليس وتحير، ح تحافالمؤمل فإف 

الخائ.وللثلمتن لما اص أحنن الننل. ثنتهي ه يألالحناء، دار إل ثم:دنتمل 



٥٢١•ه-و1و،ار؛مد 

أدثخ،حاف ااس افه,:٠ رئوو محال قال؛ ميرْ ر لص " ٤١٠
الرمذيراُ،زواه \-لجنثاا افه بلته ألاإن عاص افه سلته ألاإن المترو. بغ أذلإ وس 

حنن،،.حديث ١١وقال! 

الطاعة،ق والمرادالتشممُ الئل. أوو مارمن ومناه الداو بإنكان وررأذلإ®! 
أعلم.واس 

،؛،^١١يقول؛ ه، افه رسول سمعت مالئ؛ عائئه وص " ٤١١
يتظئحمينا والنساء اوجال افه، رسول يا قلق؛ غزلار؛ عراه حماه القيامة يوم الثاس 

ذلالئ،*.يمهم أو مذ أسد الأمر عانثه، ؛ريا هال؛ إ بمص؟ إل بمضهم 

ذيإإلير«عشُآ؛.روايةت وو 
عثرئونئذ•أي؛ المعجمة، الشن بصم ءاعزلأ® 

السأف نمحعجبمه هزيزه أي عن الخوف؛ يامح-، ل ثعال اش رحمة المولث قال 
الدلحة،ق مشى بمني؛ أذلج اثزل؛* بح خ-ي؛ ومذ أدلع، حاف ُرمذ ال• ق. 

علفهويدل، الليل، أول ق ّاز إذا لأدا< <ا؛ المترو بلغ أذلإ لرؤمذ الليل، أول وهل 
المنزل.بح كدلل؛، كان ومن فيه، حاد وائه المستر، ق اهتامه 

الخنة«.اف بنته وإذ ألأ عانه، افب يشه واف ارألأ 

٢(. ٤٥٠رنم)القيامة، صفة كتاب الرمدى: أحرجه )١( 
فناءباب الخنة، كتاب لم؛ وم(، ٦٥٢٧رنم)الخنر، كيف باب الرنان(، كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 

(.٢٨٥٩رقم)القيامة، يوم الحشر وبيان الدنيا 



سجفالو سيد كلام ض يض اس ُياض مح  ٥٢٢

لعبادهعِؤْل اممه عزصه! قد وا-لآة للبع، الإنسان يعرصها التي بمي الئانمة• 
أُكت>وأتوثم أسير آلعوعن\رى يرتت< آنرئ أثه ون ثع^ل! اف، قال لنث،روها. 

ي-^i عشي ^١ وم_نلوئل ممنلول أقه ساسفي ؤ، يقنلوكث> ألجتتنه نهر 
أرىأثب ثمى إعهفيْء أوق وس وألث-رءني وألإنجز ألؤرينؤ 

[.١١١]١^;هوألمرآلتظين4 ^ ١٧يدث ثايثم 
ينجيهالذي الصاج العمل عمل اللب؛ حوف قليه ل كان من بمي حاف• فمذ 
ممانحاف.

الناس؛،ررعئثز ت يقول ه الشتر تمت قاث؛ نْمؤمءه عائشة حديث وأما 
ارغرلأ،،ثياب عليهم ليس ارعراه،، نعال لهم ليس ااحهاْاا القيامة يوم محئعول يعز،ت 

غثوني.عير 

كاالخلقة، كال ل بمي؛ أثهائأم زلييم كيوم نورهم من الناص تخرج 
نظئبمهاتعائشة فقالت [، ١ • زالأنياء:؛ 4 ميدءُ ح^لق أول ا بيانؤئا دعالت قال 

أكنالأم قال! بعض• إل بعضهم ينظز عراة بمي والنساء، الزجال افب، رثول يا 
الأمرعظيمإف أي؛ بعض، إل ينظربعمهم أف أومن ذللث،، تيمهم أف من أوأعظم 

لمى;ي"ا[.ينه4 ناف تنير ١^؛( 4ذكل أخي لاينظرألحدإل جدا، 
تخامةمر ؤإياكم تخعلتا وأف النار، عداي، من، ؤإياكم ينجينا أف ثعال افه تسال 

ويزجوْ-







٥٢٥اه-بابامج1« 

الراوينك ؤهعثمحا- الخيري نعيد -أوأي مريرة ش وعن - ٤ ١ ٦
تبوك،عروه كا0 ي I -عدوو 'كلهم لأتم ١^^١يع؛ من ق الشلثؤ -ولأيصؤ 

هأظنانواض،محا سزنا لنآ أذث لن اشِ، زئوَل ;١ هقالوا: ، ^١٧النا٠ش أضاب 
إذافه، رسول يا ممال،ت نْتهبميق، عمر هجاء ررا٠عالوااا اف رسول همال، وادهنا؟ 
باليمح،عيها افن ادغ م أروادهب، بمقل ادعهب ولش الظهث، هل هتك 

سله،بمئع ميعا (( ه)١٣افِ زئول هماَل الوئ. ذِلاك، j نحز الهَأن أنل 
ومحيءم بمن ونجيء دوة يمت نجيء الجل قجنل أروادهم، بمفر عا دم 

هاف رمول ياوعا يٌ، ثيءثذللت، من اثغ عل اجثئغ حى بكزة الأحر 
التنمj رؤوا ما حى أذعثهم j هأحدوا أوعثئ؛إ« ل »حدوا هاو: م ياوئ، 

أذ!^^ ١١١اممب:٠ رسول، يمال، هصله وهصل سبعوا حش وأكلوا ملؤوْ إلا وعاء 
الحق((ض هبمبم، شاك ي همد الهَ-إإ لابمى اف، نئول افُؤأو إلا إلا لا 

ملمرآّ.رواة 
الثثخ

يغلبر؛رئاثئ وكاثه الئج\؛، باب ذكر الخوف؛ باب دِكهآممئ ا،لولف ذكر لثا 
الؤحاء.باب فافح عليلئ،؛ عنب هد الخوف رأث إذا ت أويقول الخوف،، حاسب، 

أنتمإ ٧١ثعثادئ ظ يعال؛ اممب قول منها وأحادث؛ آيات المولفت ذكز ثم 
لالزم:'مه[.ه جتعا يثفرآلدوب آثت إة أثي محيمف ثن دثنْلإ لا أشهم هف 

ينبه،عظ—م ؤإف عليه افه تاب، تابؤ؛ من فإف التائسى، ق يزلث، الأية هده 

(.٢٧)رمم ابة، يحل فيه شاك غم وهو ;الإي،ان اش لقي من باب الإمحان، كتاب لم؛ مأحرجه ( ١ ) 



>،ئس'ظ؛جوظالرطءن سد ضر؟لأم اساسق يياض فؤح  ٥٢٦

ثثمألقسآني ؤلإثتانن ثا-م_ إله1 آش مع لادتمحى ت لعال اش قال كا 
تزمأكداب لم ثثش . ^ ٧١^، Ijدهن بمنو ومن ززمزكئ وي يألم إلأ أس 

خنيثائأوكضعثثتلأ زعمي تاب س إلا *يثايأ. نوء ربجت آئنؤ 
٧[.• — ٦٨تالمرتان؛ه تيمما غسضإ أش ولكن حننت نثا3هم أش .؛بدئ 

كانتإذ لكن ذب، ظأ مهإ عليه يتوب افه قاف دنتؤ؛ أي من تاب فمن 
الآخرة،مل الدنيا ق حمهم إيفائهم من بد محلا بالحلوئ، يتعلى أمر ل النصيه 

توه.ض -ض 
يؤذما نسث يدء يشرق بمفرأن ثُ أش إن ُؤ دعالن افه قال فقد الئايتذ، عثر أما 

كانؤإن يغفر، لا فإثه كمنا، عملهم كان إن التائي فعثر ]الاء؛د؛[، ه ثناء لمن د"هئ 
له.عفر ثاء ؤإن عليه، عيب افه ثاء إن المشيئة؛ محت، فائه الكفر، سوى 

بثعضالك؛اير، باجتناب محم الصغائر فإف الصغائر، من كان إذ لكذ 
الأزالالءثالحه.

للإنسانتوحب أحاديث وكلها الباب، هدا ق متعددة أحاديث، ا،لولفح ذكر ثم 
علويغلمثها وحمته، وهويزجر رثئ اف الأنيلاش حتى عكئجل، باش الرجاء دوْ 

الخوف،.حانسإ 

منأل ل لآمذآث4 ذكزْ ما مثل أحرى، بنصوص مقتله شيقنأ أحاديث، وفيها 
النات٠ذخو ^٠١ به ٧ ثمئ ونن ١^٤، لأمكبهثيئاذخل ظ افَ لش 

فإنهذللثج، أثب وئ والامتكبار الخحود ككفر اقفز؛ وكاللالثإ الشرك حدا: المراد 
عداثه.ونحافوذ زحمته يزحوذ ص محنالما \لإ\0° نسأل يغمئ. لا الدى الشرك ل داخل 

مسم



٥٢٧اْ-وابادرج1ء 

أصلكنت دال1 يدرا، نهد ؛ن وهو }?!هقتئ مالك ين عكاذ وعى  ٠٤١٧
عثمشؤ الأمطار، جاءت إدا واد ويتهم يني -كويا وكاذ نالم، يني لمومي 
وانبصري ١^^٠ إق ك! مملت افه. رثول، هحشث، نجدهم، مل اجسارْ 
هودذتعواجتارة الأئعنارهئؤ إداجاءمت، سيل لومي ه يي الذي الوادي 

يعدالآت\ئنلاا ه! اف رثوو محاو مصل، أنحدْ مكاثا يي ل فتصل ثش ايلث، 
هأذئته اممب رثوو ؤانتأدل النهار، ائتي وآبوبكر افه. رشوو< 

سبم<<يقإلاثكانقي
ندمم رممشن ممل وراءه وصممتا لكم اممب. رشوو صام فه، يمل أذ أحث، 

و.اطه رشول أن الدار أهل مسخ له، تصغ حزيره عل هحبمته شلم جنن وتئمثا 
^صJك^ثالظثUقنلىِثقاب ي جبو 

»لأقلئافَس،محاونشولافه:
افُورشولهأمداو:َلأإلأبجضُبج1لأشزبمافونال«هقاَل: 

رافإةافي رشول، يمال، النافمزإ إل إلا حديثه ولا ودْ رى ما يواف رحى أما 
اف«ةققشرُماو:َلأإقبجافُ:ثيأبمثبم 

موحده.ياء وبعدها هوق الثاة افام ؤإنكان الهملة بمرالنتن ورربجباذ®• 

بشحم.يطتح دقيى هي والراي• المجمؤ بالخا■؛ دُرالخزيرةٌ 

واجتمعوا.جاووا أي النيثة؛ بالئاء رجال،* ُرداب، وهوله؛ 
ايماجد،كاب لم؛ وم(، ٤٢٥)رقم السوت، ل اجد المباب الص.لأة، كاب البخاري؛ أخرجه ( )١ 

٢(. ٦٣ ITXرقم)بعير، الخ،اعة ص التحالف، ل الرحمة باب 



>،ئتض'.£يىوثؤاضسلتي سيد ض؛لأم اسالعض ضح;ياض  ٥٢٨

المحح
يومولكن ننحهبمثه مالك بن بمال عن منث فنا لعال الله رحمة المولث قاو 

فهيبري محب م؛ واد قومه وبتن محه~ بئ ~أي ببمّ وكان سابم، بني قومه 
يوزة.عليه شق ١^؛ ن فإذا الثيل. 

اآثى،جهة من عليه؛__؛ يئى فصاز صذ، دمحرْ أف ذلك إل وأضف 
بتهإل يامحا أف منه وطلب بذلك، ه الئي فأح؛ر فجاء والقلر. البصر جهة ومن 

تجدا.يغى لم ؤإف فيه، يصل مصل عناق يتخذه البيت، من مكان ي ليصل 
النهار،اقتد حن يمحقجبمه بكر وأبو هو حرج ثم ه؛ الئي ءةالا 

يقولما وكثيرا معه، يكون ما محثرا يفارقه، لا وسفتا، -حصتا رفيقه بكر أبو ولكن 
وعمر،وأبوبكر أنا يهبن، وعمر، وأبوبكر أنا جثت عفيجآدتألآْلآئم• الرمول 
وعمر•بكر وأبو أنا رجث 

وزيناه١^^، ق وصاحباه الدنيا، ق صاحباه رْ؛هبمأمحا، وونيراه صاحباه ههإ 
الذيالبسي، من واحد، مكان من العالين رُت، فه يقوموف الثلاثة هؤلاء القيامة يوم 

النبوي.الجد قراره ل الأو أصح والذي ءفيمحاص،أئم، اوئول فيه دفن 
الثئّولفيه دفن الذي اليئ، يكوف أف عكجل اطه احتار الحاكمة: إل انقلن 

النيلمسجي. اشجي.، ونط من القيامة يوم الثلاثة هؤلاء ليموم الجد؛ داجل 
قواصصمُ.

عفليمأمملحه فيه شيئا اطه نجتار قد اطه، احتازة شيئا محنه لا هن.ا وعل 
الجي.،ونط ق فيه دفن الذي الرسول بيتؤ يكوف أف الثاسن كرْ أنتؤ، عنها يدري لا 

القابر.عل المساجد الذينيبنوف القبور لعباد ئبهة هذا وقالوا؛ 



٥٢٩اه-وابااوج1ء 

السجدامتد ؤإثإ اشر، عل يبى لم المجد لأن فبهه؛ ذللئ، ق ليس ولكي 
مبللا،رجلا إلا إسان لأي حجه فيه ليس المجد، عن مستقلا التين ل اشئ ومل 
لكن[، ]الأءراف:آ١ طموه ين غالقثع> -وقار من ثكي نثن ثر إبلسزت قال كإ يقول 
المجدجوف من واحد، نكاي من القيامة يوم خروجهم يكول أف الخكمه؛ ائفر 

الامحى٠من *كر عن تع>؟ا حكمه العفلم، اممه محيحان البوى، 

الشصارثثعت حئ بمي• الثهار، اقتد حى حرج الثني. أل والحابل• 
أفتريد أين قال! بل تحلز؛ ولم حل فدن له، قاذف فانتألف، مالك، بتي دار إل 

ثيء،أي ئل أجله من جاء الدي بالعرض يدأ أف فاحس، لعرض، جاء لأيه أصل؛ 
أفأجل من منه ثتتهل حتى عثرْ إل تعرج لا نيئا أردت إذا ايلثح الحكمة؛ من وهنءا 

فيه.لك( ويبارك الومت، يقسطن 

وأصرب،الأشياء. يتالممه ائه بنتح، الأوقات عليه صح الناس س ممر 
الكتس،،س كتاص، ق العلم مائل س ماله تراحع أف ثريد ١^٠ هب، مثلا؛ لهدا 
فتقول؛منّاله م؛كح م المنالة، هذه مكان أين ؛ ijfuأف لأجل الفهرس؛ مرا 
صالذي اقصري ويفوJك^ الأحرى، عل يطلع ثم المسالة، هن>ه عل أطئ أف أريد 
ذكبعد ئأ ثيء، أي  JJأزذتخ ب،ا ولا ١;!؛ لكن الكتاب،. هذا راتحعن، ألحي 

فهومحفل.زاد ما 

عارضهحماعه هذه لأف حماعه؛ معه وصلوا ؛المكان، الضمحصل 
لأدائمه.

الدار.أفل فسوع رهيدا، طعاما له أعد قي. هو إذا صلاته، من مغ لثا ثم 
عندالزمول أف الدار أهل نبع والحارة، بالحي عندنا نسميه ما هو الدار 







صإإلث4ءفييظزسداإر«،اتي ض؛لأم اسل|ض همح  ٥٣٢

مناديهينادي كان امحه و. الثني ثدي من كان وقد ءارْ، أو ماء أو وحل من عليه 
يسألا أجل من وذلك أماكنكم؛ ق بمي ٠، وحالكمر ق صلوا أذ المهلؤة؛ لليلة ال 

افالأنيعدر لا فإثه ووحل؛ دحض وبلا مشمة بلا ماء كان إذا فأما الناس، عل 
ااث،اعة.برك 

البتل يكون الذي المصل أف مالك بن عئاف حديث، محواثد ؤمن 
فيه،إلا يصل لا ثنته ي مصل ائند الأناف أف فلو المسجد، حكم له يكون لا 

محجره.لم أو حجزه سواء بمجد، فليس 

وصفيه يبقى أف ان للأنفيجور المسجد؛ أحكام له ئيت، فلا هذا وعل 
له،سست، لا ا1اجد أح،كام ف،5ل السجد، محثه يلزمه لا فيه حلمن ؤإذا حنب، 

قنجد ولها امرأة كانت، لو حتى اعتكافه. يصح لم فيه؛ يعكم، أف أراد ؤإذا 
فيه.لاتعتكم، فإما بيتها، 

ليسلكن الئوافل؛ ل ا"إت،اعة تقام أف محور ايه غهبمثن؛ حديثه موائد ومن 
وصلتقدم فيه، يصل الذي عتياف أرام ل، ه التل فإف أحيانا، بل دافإ 

صلاهااشحى،إذا أوثق اواسهفلا الإناف ضل فإذا خئفث، وطنا 
أحيائا.بذلك يأّز فلا حاعه، 

معهوصل ، الليل صلاة ضههفققآ عباس ابن معه صل اثه عنه. وثبث، 

صلاةنحاب لم: وم(، ٦٣٢)يلم للمام، الأذان باب الأذان، محاب البخاري: أخرجه )١( 
•لح؛ئفيعتمحا عمر ابن حديث، من ٦(،  ٩٧رقم)الطر، ل الرحال( ق الصلاة باب المسافرين، 

ومسلم:(، ٦٩٨)رقم الإمام، ار يعن الرحل نام إذا باب الأذان، محاب البخاري: أحرجه )٢( 
(.٧٦٣رقم)وقيامه، الليل صلاة ل الاJءاء باب السافرين، صلاة محاب 



٥٣٣-بابامما» ٥١

تملأأحياناا-ائ،اءي فصلاه داما. ليس لكس آه حذيفة' معه وصل ٠، سعود' اين 
لأمح:<ا■
الصلاهيعتاد ممل الإنسان يتخد أذ بأس لا ايه الحديث• هدا هوائي يمن 

قاففيه، إلا يصل لا المسجد ل معم مكان انحاذ مثل هذا إف يقال ولا بيته، ل فيه 
فيه،إلا يمل لا مكاثا المجد ق يتخذ أف الإنسان ينهى يحني! عنه، منهي هذا 
عنش ائي. فإل فه، إلا عثرها ولا المجد تحثه لا النافله، يمل لا أيه مثل 

إليهثاوي الإبل، لكعطان موطن انحاذ عن يعني؛ ٠، ال؛عثر,ر كا'سيْلان استيطان 
فيه.وثييهت، 

بنفاق،الناس، ق الكلام عن لساثه تحبس أف الإنسان عل بجب ايه ومنها• 
قالو ١^،. لأف دأذئثئ، لا فإنه امححهإليه، دنت، U إلا فنق، أو أؤم، 

افُإلا إله لا ثاَل; أنه علت أظ فكدا، قل لا ٠٠قال: ئنافق، إنه ه: عن زلحل 
افا<.وجه دللالث>ا يبتغي 

بالإخلاص؛لرجل عديآصْؤئم الرمول، يشهد أف تحصل متى هل>ا لكن 
فمنالفثاهؤ، إلا لما ليس إثإ ، الرسولموت بعد بحاصل ليس هو 

^ح،وألأقتابمولأب.الفلاح، محززمزحاله 

لم:وم١(،  ١٣٥)رقم اللل، صلاة j القيام >ل باب الهجد، كتاب الخارتم،: أخرجه )١( 
رنمالقراءة، تطويل اسمحباب باب السافرين، صلاة كتاب 

^١(.رنم)٢٧الليل، صلاة ل القراءة تْلويل اسحباب باب السافرين، صلاة كتاب ملم: أخرجه )٢( 
الركؤعق صلبه يمم لا من صلاة باب الصلاة، محاب داود: وأبو أحد أخرجه )٣( 

(،١١١٢رقم)الغراب،، نقرة عن النهى باب التطيق، كتاب اش؛ والن(، ٨٦٢رقم)سجود، وال
(،١٤٢٩رقم)نه، يمل المجان ق ١تكان توط؛ن ل جاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه؛ وابن 

هئيبمن.شبل بن الرحمن عبد حدينا من 



سيئالر،،،؛نا؟لأم اسسزا*0 ش  ٥٢٤

لأقمإليه؛ ضهوا-صز لزنوو الضابة محة الحدث: يمنمحوائدهذا 
وينائهممنه، لتعلموا عنده، واجتمعوا إليه، مالكثابوا بن 'بمباف بّل اله علموا لثا 

ق\صوم':علمه بزكة من 

كلقبل يريدْ الذي بالثغل يبدأ الاماف أف إليه أثزنا أذ نبي ما ومنها؛ 
منله صح ما بموإل أذ ومو تحيز، أذ قبل اذكان j صل ه الئل لأف ثيء؛ 

الطعام.

التواضع؛كبرمن جايب عل كان ثجآلأثُ،ؤئم الثراسوو، أن أيمحا: هوائيه ؤمن 
ليسالطعام من ثؤع عل)حزيرة( حيته عنان: يقول، الصلاة، من انتهى لثا لأثه 

هآ،اممب رسول إل ويقدمه الطعام، يتهي حتى انثظر له قال بمي حبسه: ا"إلإد• بذاك 
افهرمول من ثواصعا فيه أن شالئ، لا وهذا 

يذللثإيبتغي اممه إلا إله لا قال، من أف الحديث. هذا أكترهوائي من وهي ومنها• 
افهإلا إله لا ه1ل،: مى النار عل حرم هد افه رُذإو النار، عيه تجرم اممه فإف النه، وجه 

افه.^بم،ؤحناف«:ض::ش،بج 
افه،إل ء مي كل فسيفعل اض، وجه طاليا هذا يقول، الذي أف ومعلوم 

نقولنحن يقولول: والهمليرا؛ للكتال دليل هذا ل ؟كوذ فلا ونوافل، هروض من 
العباداُت،أمحم ما صادقن لونلإ نقول: افه. زلحة بذلك اشُمض إلا إلا لا 

•عليكم الواجيه 



٥٣٥ا;رجاء -باب ٥١

هإدابثثي ه افه رمول يدم هال؛ وْمهبمنئ، الخطالتا بن عمر وعى " ٤١٨
هأرصعته،ب؛ظنها ئأوقنئ أحدئة الثبي ق صث وجدت إي ينعى، الم مى امرأ، 
مماو:ذاب. لا مك: اةر؟« ز ذق طارخه الزأة هدة ص از ذثوئ هقاو 

٠.عتيهُ ثممى بولدهار* هده مى بعباده أرحم ®ف 
الخلياف 'روحلى ه؛ افب رسول هال هال• هريره ش وعى " ٤١٩

٠.عصى١٠١ ثعلب رمحي إة هوق، عليم مهو كثاب، ز كثب 
١٠عضي ارعثست، رولإت وق 

عله.مممق عضي١١ راسبمث، روايؤ• وق 

جزء،مثه \إئءث اف ررجعل يقول! ه، افه رسول شممت، محال،؛ وعنه، — ٤ ٢ ٠ 
تراحمالخرء ذلك محمى واحد>ا، جرءا الأرض ق وانرل ؤتنؤى، ينعه عند'ه محامنك 

.٠٠١١١نمهأن تحنق ذلدئ م خ١محها الأو الخلأيل،-شرمغ 
كتابومسلم! (، ٥٩٩٩)رقم ومعان،ت،، وتمله الوك رخمة باب الأدب، كتاب البخارىت أحرجه ( )١ 

(.٢٧٥)٤ رنم تعال، افه رخمة سعة ل باب التوبة، 
(،٧٤• )٤ رغم ؤوتنيرءغلمأق؛ظسه.ه، تعال! اف نول، باب التوحيد، كاب اJخارىت أحرجه )٢( 

(١٠ ٤ / ١٢٧٥ ) رنم تعال، افه رحمة سّعة ق باب التوبة، كاب ومسلم! 
سدصه،تدرأآلثدثم تعال؛ نوله ل جاء ما باب الخلق، بدء كاب الخاري؛ أحرجه )٣( 

رقم)أهام(.
ومسالم!٧(،  ٤٢٢)رقم ه، عقأنا؛ قنثن وحقاث ؤ باب التوحيد، كاب البخاري! أحرجه ( ٤ ) 

/ه١(,٢٧٥١)رنم تعال، فه ١ رحمة معة ق ياب التوبة، كاب 
٦٠)رقم جرء، ماتة ل الرحمة اطه جعل باب الأدب، كاب البخاري! أحرجه )٥(  ٠ لم!وم(، ٠

(.١٧/٢٧٥٢)رقم تعال، افه رحمة سعة ق باب الثو؛ة، كاب 



الر'طءت(سد اساتجذ*ذكلام ثمياض قثمح  ٥٢٦

والإنسائس ث؛وا واحده وحه منها أئزو رحمة، مة ثعال في ُرإو ت رواية وو 
وثدها،عل الوحش ئنطم، و-ةا يمتاحمويى، وبما يتعاطموو، هبها والهوام، والبهائم 

٠.ع^؛هر متقى الماثة؛؛ يوم عباده بما يرحم رحمه ؤتسمن تنعا ثعال اطه وأحر 
اطيرئول مال هال؛ نؤقؤهقيل الفاومحي تفؤأ روايؤ ثس أيئا ملم ورواْ 

لقومقتتع ينهم، الخلي بما يراحم رحمه هجنها رحمة مئه ئنال في ررإف 
الماةة«رم

رحمةآكل رحمة مئه والأرص الشثوات حلى يوم حلى ئتال افه ررإو رواية؛ وق 
الؤالد0تنطص هبها زمحأ الأم ق منها هجتل الأم، إل الثإء ب؛ذ ما طباق 

تبمدْالماقة كان:زم ماذا عوم، زالطوبجا س عل 
لإخمة«رم

عندررأدئب ت هاو ربه عى محكي فيا و. الثى عن وعنه، "" ٤٢١
ثهأن ^ ذبا، عبدي أذنث تارقوق\ق: اش هماَل ذبي، ل ١^٠; ١^ هماَل:٦^١، 

دبي،ل اعفز رب، أي همال،ت قأدمّقج، عاد ئم بالدوت<، وياحذ يعفر ردا 
بالدئكج،ويأحد ، vlJ^lيغفر ربا، له أو معلم دنبا، عبدي أذدٌآ، تا3قوقاك؛ يثال، 

عل؛هرمقق شاء« ى مئةسل بمدي عفزث، هد 

(.١٩/yu ٥٢)رقم تعال، اض رحمة صعة ق باب التوبة، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
٢(-٠ / ywoTرقم)تعال، اف رحمة سعة ق باب التوبة، كتاب ت لم مأحرجه )٢( 
٢(.١ / yvoTرقم)تعال، فيّعةرحةاف باب التوبة، كتاب لم: مأخرجه )٣( 

رقمخئوؤإعمأا،ةيه، ئ ؤم|_اوريى تعالت اممه قول باب التوحيد، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ٤ ) 
(,^٥٨١٢)رقم تكررمت،، ؤإن الذنوب من التوبة نول باب التوبة، كتاب لم؛ وم٥^١(، ٠  ٧١





الوطمسد هدم من انمالص يياض فلح  ٥٢٨

دأحيْجميل، مايك؛ه؟<ادات\ْ مله أعلم- ~وردك تحثي إل ادهب ؛؛ياجزيل، 
تحمد،إل ادهن، جزيل، يا ١٠دع١لت اف سال، —وهوأعلم— ماJ، بإ ه، افه ومول 

ملمرُزواة سوؤك،ا ولأ أمتك، ق تحريك إدا ممل؛ 
المحح

منها!جدا كثم0 وهئ الوكث، يكنها الزجا؛، باُب ؤ، الأحاديث هذه 
الزآةهذه قصه دللث، ودليل بولدها، الوالدة من بعباد؛ أرحم سبماةئؤناث افه أف 

فقالوأرصعتة. صدرها عل وألقمته فأحييه صبثا، مأُلمإ السبي ل كاست، التي 
أرمااداله قال: لا. قالوا: النار؟« ق ولدها طارحه الزأْ هذه ١اأئروJ ه' الني 

بولي.ها،ا.هده مذ بعباد؛ 

سيحاةةؤن\ك.رحمته ممام من وهذا 

الإسلام،نعمة وأعظمها عليتا، التيثزى النحم هده منها: ذللث،يرة، وآيات، 
النعم.أكم وهي لدلكه، الومنئ عباده وهدى امما، الإسلام عن أصل اطهثعال قاف 

ومم.رين؛هكونلأاستنرين >ن،لإلام اضَأرنز وئها:أن 
الرسل•بعد حجة الله عل 

ولهداعفته؛ تتمن، ١^ زحمه أف فيها ١^، الأحاديث٠ ذكز وكيلك، 
لأهلكهمولوثاء لهم، يغمز حتى نيم، يستغفروا أف الدسن عل عكئجل الله يعرص 

التربة.ل ثرعنهم ولم 

دآكذين خلهمهثا يمك ثنلكث ما يما آلثاّن( أثث وحد 

(.٢٠٢رنم)لأمظ"، ه الئي دعاء باب الإي،اذا، كتاب ت لم مأحرجه )١( 





محرطساسل|ضض؛لأمساضسلتي ٥٤٠

لا.قالوا: شنئا؟ ظلممحم هل اسثأخزئم: الذي لهم فقال 
ففيذك،صلاضضهدْالأمحي.

الأجر،كثرة منها وحوم، عدة من الخمد وفه أمته ق اطه اه أرصوقد 
محولهمثل كثيرة، بمضائل فصتت وأما القيامة، يوم الثايقول الاخروف وأمم 

مرت»الؤءبملي• الأنياء من أحد يعطهى لم حمتا ررأغطيئ ءقهأصْؤلأنألآم: 
محلولم النائم ل وأحلن وطهروا، منحدا الاوض و وجعلغ نهر، متره 

ِلأخدملي«ر'•
التيالأحاديث هد0 أف فالحاصل ءثؤالأثيوأئ؟أ. ؤاحه له الأصائأس فهدم 

العمليعمل أف عل الأناف محمل رجاء، أحايين، كلها الولفغ يكنها 
ومغفزثه.افه يواب، يرجوبذلك، الصالح، 

حمار،عل الني. رديت، محئ، هال: جتل بن معاذ وعن -  ٤٢٦
هلت،؛اطه؟ا< عل العتاد حؤ وما عتاده؟ عل اطب حى ما يدوي هل معاد، رريا محمال؛ 

نيئا،به يشر'كوا ولا يعثدوه، أذ الماد عل اطه حؤ ررمحإو محال: أعلم. وزئوله اطه 
ظظوق::انئوواطهِ،ص1>

١^٢؛ قق هقطوا« ررلأتئزهز : ماJ الأاز؟ 
حدبن،من (، ٠٢١رقم)الماحي، كتاب ت لم وم(، ٣٣رقم)٥ التيمم، كتاب اJخارىت أحرحه )١( 

جابرنههمحن.
كتابلم؛ وم(، ٢٨٥٦رمم)والحياد، الفرس اسم باب والمر، الحهاد كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 

٣(.رقم)٠ الحنة، يحل التوحيد عل مات من أن عل الدليل باب الإييان، 



٥٤١اْ-باب،ااو'بماء 

ثئزإذا »اكم قاق: الئ.، ص :٠، نن الزاء وص -  ٤٢٧
 jممنؤ تعال؛ قوله فدلك اف، رثوو محمدا وأ0 افه، إلا إله لا أذ بنهي لمز ا
]إبرامم:ماآ[«ه وزألاحزْ آلية آئتؤء ل آلئاّتي يالمولٍ، ءانوأ أئ:أك< آس 

.'١^^

عملإدا الكافر ررإل محال؛ ه، افب رثول ص نيقبققنئ، آنس وض " ٤٢٨
قحثنايه له يدخر ثعال اطه ةإ0 المزمن، وأما الدنيا، بى طعمه بما أطعم حسنه، 

طاعتؤءرآُ.عق ١^^١ ق رر٥١ ثيتمه الآخرْ، 
لبما ونحرى الدنيا، ل بما بمن حنه ^؛^١ يظلم لا افَ رالأ ووالإ؛ ول 

إلأمحهى إدا حى الدئيا، ق ثعال ف عمل ما بحسنات قيطنم الكاؤر وآما الآخرْ• 

الصلواتارْثل افي.I رنول محال محال؛ ئهبمئئ، جابر لص " ٤٢٩
مات«م يوم آكل منه يشل باب، عل عنر جار ثم ئل الخنس 

.٣٣نواة 
الكثة.اشث: 

رغمه، أففيت أأمواوأ •انزأ افيكت أثث ست ؤ باب القرآن، تضر محاب البخاري: أحرجه )١( 
(.٢٨٧رنم)١ ،، ■pLuأوالمار الخة من افن مقعد عرض باب الخنة، كتاب ومسلم: (، ٤٦٩٩)

والآ->رة،الدنيا ل بحسناته ا،لومن جزاء باب والنار، رالخنة القيامة صفة كتاب لم؛ مأحرجه  ٢٢١
؛،(.U/YA«A)رنم 

والآحرة،الدنيا ق بحنانه الومن جزاء باب والنار، وابنة القيامة صفة كتاب لم: مأحرجه  ٢٣١
)،(.n/YA«A)رنم 

(.٦٦٨)رنم الخطايا، به تمحى الصلاة إل الثي باب اجد، المكتاب ملم؛ أحرجه  ٢٤١









٥٤٥اه-بمباميء 

فهوذ.'سك؟ ومن دينك؟ وما ربك؟ من ةلأ1ج<.' عن تأل ي ق وااتئا 
س•محمد وغب الإسلام، ودينكب افُ، رق 

عغتْلافه أف المؤمن، العبد محانية صفة من يكنه ما أيصا وكدللمثج 
ئعلشوتقولI مره، يمي! كثة عليه ويضع المؤمن، بآبدة فينلو القيامة، يوم ياق 
الدنيا،ز عؤك شوه ،رمحق مال: ؤ فاذا بالدنوب، و؛صة ^١، زسلن، ^١ 

الوم،يشىاب،حمي«.

يومأونفراسا ثيوديا بملي منهم واحد كز الموسن أل أبقا دللث، يمن 
أثوأما النار، ؤب تدك يكون هدا بمي• الثار، من فكاكك، هدا ويقاو<: القيامة، 

فقدئجوت.

أونفراييودي سد؛ نحعز منا واحد كز تعال افه شاة إذ القيامة يوم فنحن 
النار.من له فكاكا يآكوف عنه، بدلا النار ؤب يلقى 

أكؤفالئاث ^، مدر عل واكارتم، ١^ ثكوذ أذ هدا من تلزم ولا 
ينعآدم بك؟ لأل وع؛٢به٠٢؛ والثركر، والنصارى( اليهود من كمر، اللمع، من 
ايقق.ؤ؟ وواحد النار ؤ؟ كلهم ؤتنعوذ ؤينعه مئة 

الصحابة.عل عرصن ءاكيائ!!ْؤقلأأ الرسول( أف حديثا أيما ، ١^١٥وذكر 
قال•بل،، قالوا• الخق؟اا أهل يلث، الحؤ، أهل رخ أذ؛١^نوا ثرصوف ®أما فقال؛ 

الأمة،هذه من ابق أهل ننم، بمي• الحم® أهل نطف، د،كونوا لأرحوأذ ®إيٍ( 
آخئلأما الأمة، هذه كثرة عل يدل( وهذا كلها، الأمم بث من الاءكج والنفث 

القيامة.يوم إل تشقى الكب وهم؟ الأمم، 



سيدالرسيقض؛لأم اساسق يياض قؤح  ٥٤٦

يإنوفمنها وعئرول، منه ا-إلق أنل صفوف أف والمني، الثنن ل حاء وقد 
ؤمنعئييجل الله رحمة من وهدا ا-ق،، أهل ثلى الأمة هدم فكون ، الأمة هذه من 

ينقهعمل من كل أحز يعطى ه النموو لأو ههأئ؛0زئم؛ الؤسول همل 
وثريعتث•

وٍقمح؛؛أقآبم

الشترهاتى هتله، ائزأة من أصاب رجلا أة رْ؛هبمئ! منعود اننر وض " ٤٣٤
آثثشت،نيىآقلإ0 وثلثا آء كري وأدوِآئوث ؤ افثعال؛ ئانرو احمْ، هه 

أمتي،ءربمح I هاو افه؟ رنول، يا هدا أل الرجل• هثاث، آ ١ ١ ]ءود:أ ه 'آلتقات 
يتقئش>'<.

افه،رثول، يا ت مماو النتر إل رجل جاء ت محاو ;؛هبمنن، أنير ومر —  ٤٣٠
همىهلتا اممه رثوو محل؛غ الصلاه، وحصزُت، عل، هأئئه حدا، أصنت( 

حصزث(ررهل I هاو افه. وكتاب هآئم حد>ا أصبئ إق اف، رنول يا مال؛ الصلاة، 
قق»هدمحنض هاَل: م. الفلأة؟« ؛^١ 
رنمالحتة، أهل صفة ق حاء ما باب الحنة، صفة كتاب و١لرمذيت (، ٣٤٧أخمد)ه/أحرجه )١( 

بريدءحديث، منر ٤(،  ٢٨٩)رنم ه، محمد أمة صفة باب الزهد، كتاب، عاجه! وابن (، ٢٥٤٦)
نهن.

_؛^^،ونلنا أماي 'لري آلثتأو•' دبي ؤ نوله. باب القرآن، ثر تفكتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
رقمالثثثاأتيه، يديتل ئثتخه ول تعال؛ اممه ^j، باب التوبة، كتاب لم؛ وم(، ٤٦٨٧)رقم 

(٢٧٦٣.)

التوبة،كتاب ومسلم؛ (، ٦٨٢٣)رقم سن، ولم بالحد أفر إذا باب الحدود، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 
(.٢٧٦٤رقم)اثنثاتي4، دين أك، ٠ تعال؛ اش قول باب 



٥٤٧اْ-ب1باروج1ء 

اiزادالخدالشزضوثس التنريز، وجب منصته منناْت حدا<، ررأصتت وهوله؛ 
كورولا بالصلاة، ينمط لا الخدود هد0 فاو ؤع،ثرمما، والختر الرثا *قحل الخميس 

للإناآرمحا•
يأكلأل العثد عن لرمى افه ُُإ0 ه؛ افه رثول هال هال،ث وعنه، ~  ٤٣٦

محمنأم.زوخ عوها« هبمدة ١^، أن:ثزب علبجا، مغتدة ^، ١١١
والنئؤة،الأكل'ثالعدؤة من الواجدة ا،لنه وهمر الهنزة بمح ااالأكلهااأ 

واشُأعللم.
يدهيط افه إن ١١هال! ه، الني عن، ;محؤمميبمتن، موسى ش دض ~  ٤٣٧

تهللغحم اللل، ء نني لثوب بالنهار بمْ ويبمط النهار، ئتيء لثوبه بالم 
ملم'رواْ نربما٠٠ مذ الئئس 

الثلس؛ْمؤلآبمنن،والتاء— المن —بمنع عتنه عنروبنر ٌُرح ب، لص " ٤٣٨
ثيء،عل لبموا وأئم صلاله، عف الن١ش أن أظن، الخاهؤ ز وألا محت هال: 
راحش،عل همندت أحت١را، نحم يمكه برجل هثمنت الأوداJ، ينثدوو وئم 

يحلنحم قتلقت هومه، عليه جرآء منتحفيا، افه رثول، فإدا عليؤ، يقدمت 
اشُ«^ ١١هاَل:ض؟ وئ ممن: ض« ^ ١١دال: أنت؟ U له: محلت بمهه، عبه 

يوحدوأو الأوين، وكسر الأرحام، بصلة ٌأن'ثلني هال: أرنلك؟ ثيء وبأي هلت: 
ونتهرا.مذعبم« ؛؛: ١٥هدئ،:ئثنهشظا؟ افُلأيمزنتية« 

رغموالثرب، الأكل بعد تعال اف حد استحباب باب والدعاء، الذكر كتاب ملم؛ أحرجه ر١( 
(٢٧٣٤.)

(.٢٧٥٩رقم)الذنوب، تكررين، ؤإن الذنوب من التوبة مول باب التوبة' كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 



الرسااتيسد ض؛لأم ري1ض؛_}l_ قيح  ٥٤٨

قدا،ثومك !، ٧٥ثنتطع لن ارإيلث، قاو: ملمنك، !ق ملت: أبوثكروبلأو 
لإاتجذ،بيطنيث،هم«

ا،نميته،أهل من مئ هدم حص الدينه ه اف وثوو وهدم أهل هدهتئ}ق هاو: 
أرادوهد مرلع، إليه الثاس فقالوا: ا1ديته؟ هدم الدي الرجل هدا معل ما فملت،: 

ش،ءقاوت،:ثانئولاشِهدخللم، الديئه، هثدت ^وةةقث4،هاصواذلك،، 
أحثرنٍرافه، رسول، يا هقالت،: يات،: وط؛اا لمسي اليتم، اث راثنم، يال،: اتنرهتي؟ 

اقفزيم الفتح، صلاة ررصل هاو: الصلاة؟ عن أ-حرق وأجهثه، اش غئتلذ ع، 
شيطان،مرق د؛ر، ثْللع ط يطلإ مإما رمح؛ يد الئص تزتفغ حس الصلاة عن 

بمثقلحى محصورة مئهوده الصلاة هإو صل؛ ثم الكمار، لها تجد وحيتثد 
يصل؛الملء أمل ذادا جهنم، تنجز جثي هإنه الصلاة؛ عن اهصز م ^^، الظل 

يغربخز الصلاة عن اهصر ئم النصز، ثصل حص تحصوزه مشهوذْ الصلاة هاق 
فملت،:هال،: ادكمار،' لها وحشديمجد ثنطان، هزل بهز ثغزب فإثبما الئص؛ 

لإنصئصوصوءة، مزب زجر ؛؛ ioارما صاو: عنه؟ حدتني هالزصوء اف، ض ؛١ 
محاوجهه عنل، إذا ئم وحياشيبه، وفه وجهه حطاثا إلاحنيته يكز، ويختتشهم، 

إليديؤ ينيل ئم اناء، مغ لحسه أطراف، مذ وجهه حْنابا حرت إلا اف، أمرة 
حرمتهإلا رأسه، يمنح ئم الاء، ئغ انامله مذ ثديه حطاثا حرُتح إلا ابرفمن، 

حريتهإلا الكنت؛ن، إل هدميه يغسل ئم اناء، تغ ثعره أطزاف من رأسه حطايا 
عليهوأش ثعال، افه هحمد همل، هوهام هاذ اتاء، ئغ اناميه مذ رجالته حطاثا 
ثومكهسه حطسه مذ انصرف إلا تنال، فِ ميه وهمغ أهل، له هؤ بالدتم، ومحدة 

هتةمح«.





اأرا،1تياسالعضضئلأمسيد قؤح ٥٥٠

هلئأراث ؤإذا :دبجا، وطئا قرطا ثها نمله ملها، نثها مص ألإ، زحمه ثنال 
ثدبوْح؛ن بيلاكها عينه قأئر ينظر، حي وهو قأهلكها حي، دبيها عديما أمه، 

'.اJمر مرواه مها< وعصوا 
المحح

مها،ما اوحا؛ من مها أيصا كلها دَمهآنثن الوثث سامها الي الأحاديث هذه 
الذيصسطها،يفيضاوبج ضذللث، 

عليه؛يقيمه أل ائيه من وطلب، حدا، أصاب، والدي مله، امرأة من أصاب، 
وآدءِؤ ثعال؛ افه قال اليثاج،، يهب وهى الدن، أعإو أفصل هى الصلاة نائ 

[.١١٤نعود: ه أد-هاا0:لث.تءات آفسكت إن بوأأتخ ونلفا آلماي حلتق آلقتزه' 

الذيى:زمحاةاشُظ،كاوسولكذلادأذتكوف 
محدده،أوقات لها أف إل وأرسيه يتوصأ أذ ه ائي أمره حينا عبمه بن عمرو 
فيها.يمل أل الإنسان ينهى أوقات وهناك 

افالإنلأف الصحيحة؛ الوصوء صفة إل عبمه عئنوبن النإ،ه رثد أم 
افهممز ض منه فئغ وقد صل ^١ حطايا٥، حزجش الصفة هدا عل توصآ ^١ 

محه.

منيمحرد، ولكنه يمل، من انماس من لأف الميد؛ هذا ملأحفلة من بد فلا 
كامهبل صلاة؛ ل ليس وكانه غافل، قلته لأف أمز؛ أو عثزها إلا له كتث ما صلأته 

الصلاة.سبل حتى احرى أعالا أويعتل ؤبمري يبيع 

• ٢٢٢رنم)٨٨ نلها، نيها ئض أمة رحة تعال  ٠٥١أراد إذا باب الفضائل، كتاب لم; مأحرجه 



٥٥١اه-ب1باضءاء 

عليهانثثحت للصلاة؛ كم فإذا يمز الإنسال أف الش1هلان ص ومحاو ؤمن 
الشيطان،من هذا أف عل يدل تما عنه، زالث، >امثلم فإذا مكان، كل من الهواحس 

العظيم.الأجر هذا من نحزم حتى صلاثه عليه نحزب، أو يريد 

حائماعريبا بدأ الني. أف منها؛ كثترْ موائد عثته عمروبن حديث ول 
وآمهاُبماهلك' أغل علته ما رأى وقد عبثه، عمروبن جاءْ عكمحآلآلأهؤئ؛أ، خفيا 
بالثني،نجع حتى للفطرة، اأواذمحا الشحيح الدين فماريتهللث، ثيء، عل ليسوا 
~أ؛ووعبر حر إلا يثتعه لم بيته، ق متخفيا فوجده إليه، فجاء مأكه، ق . 

بالرمحو.،آمن من أو رمح.بمثه بكر أبا أن عل دليل هذا وق أحد، يسعه لم وبلأل،~ 
رمح.بمئ.طالب، أي بن عئ الأحرار من بعده آمن ثم عفيهأص،أئم، 

قإنلأملث، تعلن أذ ئنتطخ لأ راإثالث، لعمرو! قال اثه الثني. حكمة ومن 
؛■■ئدإليه واتى فدمث، حزجت، اي ثمنت، هإدا ادم، ومحن اليوم، هذا 

رريمم®.قال؛ اتعرفتي؟ له! وقال هاجز أذ بعد المدينة، ق تنه عتره ثلاث ثحؤ 
المدة.هذه طوال ينمن لم يعرفه، اثه وأحتره 

ثوءاإذا اف الأنأف له وبم حقوق، من عئإ؛ثل ممب عليه نجب تحا أحره يم 
هالصلأ هذه فإل صل؛ إذا واله أعضائه، حمح من حطاياه حت-حت، الوضوء؛ وأحس 

تتم..،رحمته وأف عقيه، من أونع ءغيْل اممه ممل أة عل ذللث، فدل، عنه، ئكمر 
٠٢جزاد إنه بزحمته ؤإياكم اممهألير•محا تأل عصته؟ 



٥٥٢  _U;الرسالتيسد اسادضضئلأم قؤح

عاِ م اوجاءمحل -اب ٥٢

٧
تتتحنح 

آثةإكن ^٢١^ أثزن ؤوأءؤس اإ2واإو.' الند عن إحارا ينال اف محاو 
.[ ٤ -٠ ٤ ٤ : ]■4Uy تهقرط ما ثقات أممث  Uy. افنتاد بمي-تث 

عكتجل؛اف ارماو ماو،ت انه افب.، رنوو ض ميرْ أي وص " ٤٤٠
مذعبده بتوبة أهمح ف واف، يدثرن،، حتث، معه وأنا عبدي؛_؛(، ظذ عئد أنا 

ذراعا،إل مرب ومذ ذراعا، إلة مربتؤ نثرا، إل مربؤ ومذ بالقلأة، صالته نجد 
ثط^١ هر١ا، ثقق أموو(ا أإك أنك بمثي ؤ أنز زإِذا أإك;i^، ثوث 
مله.اليامبؤ ئرحهل وميم مسلم. روايات إحدى 

الرواية؛هدْ ول إالرو(-< ٠ ح؛رايدؤرل«ر معه >روأنا الصحيض: و وروي 
صحح.وكلاهما بالثاء، ارحيث® 

منيؤمل ه اف رئول، شيع أيه ئؤءوبم؛آا؛ اف عبد بن جابر وعذ ٤- ٤ ١ 
رواةءئوْلرا باق الظذ نحجذ وهو إلا أخدؤب بموتن »لأ موو: أثام، بئلائة 

مسعمٌرآ(I  م

افتلال■راماو مول،ت ممعنرسول،اف ماوت يجؤئثن، "وعذآنس ٤٤٢
(،٠٧٤ )٥ رنم _^^، آئ ؛ع1لت اش قول باب الوحيد، كتاب البخاري; أحرجه ( ١) 

١(./ YIUo)رنم التوبة، عل الحض ق باب التوبة، كتاب ومسلم; 
■٢( / ٢٦٧٥رنم)تعال، اممه ذكر عل الحث باب والدياء، الذكر كتاب ملم; أحرجه )٢( 
(.٢٨٧٧رقم)الموت، عتد تعال باه الظن بحن الأمر باب الحنة، كتاب لم; مأحرجه )٣( 





الوساءاسيد ض؛لأم اسسز، ضح;ياض  ٥٥٤

القدمحي!الخدث ق قال ثعال الله أف )يؤهتنئ هزيزة أي حديث ذكر ثم 
أفبمي نجا• ■ميتم، ظن عند أنا حيث معه وأنا ه، ى مي• ظن عند رءآنا 
متىولكن فله، ذك سوى به ظن ؤإل فله، حرا به ظن إذ به؛ عبد؛ ظن عند الله 

ظ؟بافه الظن محن 

الصالحاتمعمل ووجاءْ، اممه مضل يوحب ما معل إذا يافه الظن محي 
باتمن فهذا يعمل؛ لا وهو الظن محن أف أما يقبله، ثعال اممه أف الظن ومحن 
فهوعاجز•الأمائ الله عل وص هواها منه أتح ومن اممه، عل التمز 

عكقل،بافه الفلز حمن يقثفي علم الإنسان من يوجد باق الفلز حمن 
إذافكدك، صمش إذا ينك، مثلها اممه باذ باممه الظن أحسن صلت، إذا فئثلأ 

مك،بمل تعال افهَ بأو ١^؟ ألحسن صالخا لحة غمك إذا فكدك، كوفش 
ليسالدين العاجزين يأت فهدا بالعصيان له مبارنتلئ، مع باممه الظن محي أف أما 

إليه.يرحعوذ مال رأس عندهم 
شرا؛^ ٥١إل ان الإذثقرن، فإذا عبي•؛، من أكرم سبماةةهاك افه أف ذكر ثم 

أتاهيمثى أتاه ؤإذ باعا، منه ثقزت ذراعا، منه ثقزب ؤإذ ذراعا، منه الله يقرب 
مي"ة•من إجابه وأبغ كرما أكثر فهو مهئجل، بجرول، 

لحقيقهحن اثه عل والخإعة الثق أهل به يؤمن ئ وأمثالها الأحاديث، وهذه 
فهوالتقرب، هدا يكوف وكتف الهروله، هدم تكوف كيم، ثدري لا لكننا عئقثل، ممه 

كفتتهوموص يمعناه ثومن لكن فيه، ثتكلم أذ لنا وليس اممه، إل كيفيته ثرجع أس 
^؛j،.الله إل 







٥٥٧ء باباابمعسذاصدواضج1 - ٥٢

ئالت:ددةوفا-بنازةواظقا 
تزببمئغ بما؟ أين وهاا يا قالت: صالحي، عي كانت وإذ قدهوف، 

١^^١'.ثثنتجةصبق«نواة ثJثتيءإلأالإJان، 
إلأقرب الحنة ١١الله رمول هال هال! نمحهبمه، عود من ابن دعن " ٤٤٠

٠.اشنحاريُ رواه ذلك« مثل والنار ثنيه، ثزاك من أحدثم 
المحح

وسليبوالثحاء، الخوف ئ الحئع لاباب ثعال• الله رحمه ١^^—، ٠ال، 
الرض"•وحال 

حانبأو الرجاء حانن، يغلث، الإنسان هل العلمإء، فيه احتلم، قد الباب هدا 
الخوف؟

هدا،عل هدا يغلنا لا نواء، ورحاؤه حوفه يكوذ أف يتبض ءالت من قمتهم 
حانن،علن، ؤإذ افه، مكر امن الرجاء؛ جانب غلب إذ لأيه هذا؛ عل هذا ولا 

افه.زحمة من شل الخوف؛ 

الروياحتازة كإ واحدا وحوهه زجاءْ نجعل الصحة حال، ل ث بعضهم وقال 
أويمحقه.الزحاء يغلن، الرص حال وف، الكتايتؤ، دا هل 

منه،مل افه وأل الثحاء، فثغلب، 'ئاعي؛ ق كان إذا أيصات العلياء بحض وقال 
ائنمنة.عل يقدم لئلا الخوفن؛ هليغلت، المعصية؛ فعل عند كان ؤإذا 

(.١٣١٤)رمم التاء، دون الخنازة اارجالا خمل باب الجناتز، كتاب الخاوي• أخرجه ا ر١ 
(.٦٤٨٨رقم)نعاله، تراك من أحدكم إل أقرب الخة باب الرقاق، كتاب الخاري: أخرجه )٢( 



الرس،ءنس طساسل،ءتيا،ذ؛لأم قيح  ٥٥٨

مكرمن أمي اثه مسه من رأى إذا مسه، طبيب أذكول له يتتغى والإنسان 
الطريق،هذه عن ءتيُدل الأمان، افه عل ومتمن اممه، معصية عل مقيم واثه اش، 

الخوف.طريق وكلك 
الطريقهذا عن فكعد>و( موجس.،؛ بلا عناق واثه ونوته، فيه أن رأى ؤإذا 

ووجاوه.حوفه يستوي حتى الرجاء جانب ولبمئب 
وذكزالآوف، يوجب ما ذكز فيها الإه بمع ت آي، ^٥١^ الولمر ذكز يم 

ثدييءَوثلواثه صنته فيها ويكر النار، وأهل اُبق أنل فتها ذكر الرجاء، يوجب ْا 
رحيم.عفور واله العقاُت، 

أؤ؟قحير عفور أمم وو آيعاب ثديي أقن أرك آعشوأ ؤ هوله وتأمل 
ذكزهدم والوعيد التهديد مقام ق إثه حيث، ]الاممة:ها'-أ،آ[؛ ه أتثع إلا ألزموو عل ما 

بأ.قصم عمود أمم يأف ألمما>ء، ثديي أئم أنك أعيوأ ؤ العقاد_، شدة 

ألثغؤرأط أؤآ صادتآ ^؛^٤ قال! صفاته كإل وبنان منّه عن ثمديؤ حالة ول 
علالمغفرة ذكر فقدم ]الخجر:ا'؛-•>،[؛ أ'لأل>4 ألثياب ئو عسدايى وآن أنيئ. 

التيورخمته الكاملة صفاته وعن عغتجل، يميه عن يتحدث لاثه العازانم،؛ ذكر 
٠ىسمةدمخ 

تحمعأذ الإنسان عل نجب ائه عل تدل المعنى هدا ق أحاديث، المؤلم، كز ذم 
العموثة،من اطه عند ثا الزمن ررلوتنلم ه: الئل هول، مثل واوجا؛، الخوف بتن 

ؤأحد،ا بجسه طخ ما 
وحم؛ثظر طآ لو المراد أف لا كيمة وعلم حقيقة علم يعلم لو والمراد 

هذاحقيقه لكن والصلأل، العفر لأهل العذانم، من افه عند ما يعلم الومن فإل 



٥٥٩-باسالبمءوضال؛مديامجاء ٠٢

مناشُوإتاكلم ذبك و زئغ نن إلا يرثها لا الآ0، نيزك لا 
حقيقهوالمراد ^٠١، جسه من يط ما الرحمة، من افب عئد ما ^ ٥١٤١١ررولوبملم 

ضؤبمنأ الغفزة، ئض وبملي اشَعفوثتحإ؛، أو الكافزيم ؤإلأقاف ذلك، 

من\ث>بي إل أهزب ااا-لحثة ت محوله مثل دللثج معنى ق أحادث المولث وذكر 
ثالنائمئلذبك«.

أقنبفا-اثثة ُعله، لاص اف الأنلأو المرمب،؛ ي اقل به يضرب اشل شراك 
مثلوالنار واحدة، بكلمة للإنسان محمل ربإ لأما يعلمه؛ ثراك من أحدنا إل 

عليئز كان الذي اويل مثل القائل، كلمةلمقولها سب، النائ محدث رى ذللئ،، 
اففقال لملأن، اف لألمغفئ وافه قال؛ ئم، ملثا ويزحرْ، بهاْ معصية، صاحمت، 

عتالكا<ُُوأحلمطئ له عثرث، قد لثلأن؛ أغمز ألا عؤ ينال الدي ذا رامن دعالت 
و(حندهُدديا٥ أوثمت، بكلمة يكلم أبوميرْ• يال، 

أوالزحاء،الخوف يغلب كونه ق مسه طست، أفلمكوف الإنسان عل مالواح-، 
المحنمايت،انتهاك ؤإل بالواجاتر، الئهاون يإل الرجا؛ إل مميل منة رأى إف 

ونوانا،عنده أف رأى ؤإف الطريق، هذا عن فتعدل، ورخه؛ اطه مغفرة إل استنادا 
ث^كولهوالذي المومحى اف والإنالطريق، هذا عن يعدل، محإيه منه؛ بمل لا اطه وأف 

النص.حال وق الصحة حال ق طبيمنإثفيه 

(،٢٦٢١رمم)تعال، اه رخمة من الإنسان متبل عن الهي باب واكلة، الر نحاب لم؛ مأحرجه ، ١ ر 
غنقؤفيتئ.البجل اش عبد بن جندب حديثإ من 

(.٤٩٠١رمم)الغي، عن الهي  ijباب الأدب، كتاب وأبوداود؛ (، ٣٢٣أحمد)٦! أحرجه ( ٢١



الر،طتيسيد كلام ض اسادض يياض ش

افحنة من البماء 
ليوٍٍهمحيخ؟بم

وقال[، ١ • ]الإماء:ه -خثوعاه وتيدم ثبخبمت للادثأن ومحثو0 ؤ ئثال! افه قال 
٦[,• ]اوجم:هه- ه يوف ه نبمنءءآث0 ؤأ قنبو0 آلدث ئدا ُؤآهمر( يعال؛ 

المرآذ٠٠عئ اراقرأ الشئ.I ل قال قال; خ؛ءممنبمتئ، عود من ابن وعن " ٤٤٦
مئأنط أن ك •>إو، ^j: أنزو؟أ ^ عمحك، ؛/١ ن، نئوَل :ا ممن: 

جئناإدا ذؤى ؤ الأية! هذه إل جشت حى السناء، سورة علته قمرأمت، ع؛رىاا 
الأل١١راحنبلئ، قال: [ ٤١]اكاء:ه شآ_؛دا هتووي عل ، ijjوحثنا مؤيد أثؤ منَؤو 

عاوتؤرُمممؤ ثدرمان• عساة فإذا إثؤ قالصت، 
ثمنتثا حثه ه ١^!، ننول حطن، قال: ثمحهبمن، آس وعى — ٤  ٤٧

قاق،:ًواه ولبكيتم وصأحكتم؛i^، أعنم، ما ثنلمونى ءريو ممال: قط،  L^li؛
يائهوسبق، '• •ءليهُ متمي حفن• ولهم وجوههم، افب. رسول أصحاٌث، ئثهز 

الخون،.اي، يق 

النانيلج ر>لأ M■ الهِ ننول ثاَل قاَل: ي، هزيزة ش زعن - ٤  ٤٨
افنبيل ل عثائ ثبمؤع زلا الئزع، j الثن مود خر اف حنك من ثكى زجل 

رنميثبتزه، آمء ثنَلمو كثثأ إدا دكش ؤ باب القران، ضر مماب البخاري: أخرجه )١( 
٨(.٠ رغم)'القرآن، اس،لع فضل باب المسافرين، صلاة كتاب لم: وم(، ٤٥٨٢)

رقمئرآلإه، ذم' ئد إن 1ئنآث مثلواقق ءؤ؛؛" قوله: باب القرآن، شر كتاب البخاري: أخرجه )٢( 
ىاباسائل،؛ابمحْ.،رفمربمهمآآوسالم: 





سيد؟لأم عن اساسق لئام قيح  ٥٦٢

هنافال محالة، لا واسر ربنا وعد إل ت يعني [، ١ • -٨ ١ ]الإماء:7* ه تثعوي ره؛ا ؤبمف 
للتوكيد.

يعنيه إلأدةن ومحثون ؤ ■حئوعا.ه ويندم ذلكتنث إلأدظ0 بجمون يؤ 
شدةمن بالأرض مرب أدقامم تكاد حتى الثجود، ق المالخه والمراد عليها، 
ضوعلأمته أرة يظهئ الماو_، ق حنوعا -خنوع١ه ٠^^^ تجودهم ق المالية 

اجوارح•
لإ؛إن4;لا 0 ص أذن ندا ؤأَمح تعال: قولئ الثانيه والآأ 

عجبمنه ؤيحجب القرآن من الإنسان يضحك أن لهم ذم وهذا ]اكجءإ:ا،ه-*ا'[، 
لكنهالملوب، به اف يعظ واعظ، أعظم والمران منه، يبكي ولا ومحرية استنكار 

صلابه.يزداد ولكنها يلمن، لا فإما باممه"؛ "والعباد كالحجارة ملوب، عل ورد إذا 

الحافيه.، ٧٥١يأل، 

يقناأذ منه طللم، ه الثى أل هثفتقمحن مسعود ابن خدش الولم، ذكز مم 
أثيعنى؛ أنزله؟ وعليلمثؤ عليالثج أقروه كيف، افه، رسول، يا فقال،: القرآل، عليه 
ع،ثرياا.من أنننه أل أحب ^ ٠٠هال،: عليلثج؟ أفزوه فكيف مى، به أعلم 

إنصاتهيكون قد الإناف أف إل إثارة وفيه عيهأككْؤئيم، الئي ءالا هكذا 
القرالنثمعت، إذا فاحياثا أحيانا، وهوكذلالث، هو، قرأ لو مما لملمه أحثهر عثرْ لقراءة 

الهسة.هذه عل حشم، ما أنث، لوؤ\ته لكن وبكيثج، حثعت، عثرك من 
منحثنا إدا ثين< ؤ العظيمة: الأيه هذه فالثاثالإ النساء، مورم فمزأعليه 

حاللئح؟اماذاتكون يغني ؛؛، ٤١لال-اء؛ثإّمداه عدكتولأي يثؤجدوحقايلف مزأثؤ 
حالهم؟!تكون وماذا 



٥٦٣إس مم1شرهوت، ااا4 مذيقيات اليء1« ضل باب ،٠- 

منحثنا ءؤإدا الهلب وينبه الممس يشد والأسممهام للأسممهام، هنا كيف 
 S القيامة•يوم بجده م

والبياواةٍلاضساض:
تحال:قال كإ والثلأم، الئلأة عليهم والئئل الأنبياءُ الأول: الثاممه 

نهياواه]امة:م؛ا[.عولإ آلثبمود 
بعدالأنبياء مبمراث بعد شهداء فإمم الأنبياء، ووثوا الذين الثلم أنل والئانية• 

الوثنباق يئهدوف الرئل يعد العناء هم اّقلق عل فالشهداء الأنبياء، يموت أف 
لأهلعظيمة مزية من لها ويا بلتهم، قد الرماله باق الأمة عل ويئهدوف بلغوا، 
أرصه,ق افه ئهداء >ولم يكونوا أو العلم، 

هتولأ؛عق يني وحظ منهيي أمم ؤ Lftآطّا إدا لي-، ُؤ تعال؛ يقول 
ثقمحم ظ رتجها عل ه -بمايث محم ؤورئَءو ابانة ّررة ل اف ذكر وقد ه، ثآ-تدا 

مم}ؤ£؛ بام علها زل الذي كتا؟ا إل أو الأغال، هكيا4كتاك، 

محمديا يعني: ه L؛، وحثنا يثهيد أثم ينَؤو أهئنا قي«اإدا ءؤ يقول: 
ررحنثكله: ه النبئ فقال الحال. ذكوف ماذا 4 ءؤثإسدا الأمم 4 ٥؛>؟؛؛ 4عق 

عناةثدرفان.فإذا إليه فالتمت، منعود: ابن قال الآنىا<. 

ذليلهذا ففي العغليمة, ١^٠؛^ الحالة هذه من حوما يبكي 
القرآن.قراءة من ينكي ال الإنسءوأف القرآن، قراءة من البكاء عل 

ءكه\ئوخؤئماومحول أن وهو ثزحه، لنا تبى آحر حديثا المؤلف، وذكر 

يِم, 



سدادرسلتياسسذاض؛لأم رداس قؤح  ٥٦٤

مالوثعألموو بمي يراه ولثكقم قليلا لصحكم أعلم، ما ءلوئنشول قاوت 
أحفاهالكنه ه الثّموو وعلمها عنكم، اممه أحفاها التي الأمور حمائق من أعلم 

يكوووقد للناس، بإبلاغها يومز لم ولكنه ه الني وعلنها رحمه:م، ا"ش عن 
قافهالناس، يعلمها لا الحقائق س شيئا يعلم ايه اخوبه ما ■حقائؤ، يذللث، المراد 

أعلي.
غشيا« ص قليلا أم، U شئلئون »اون قاو وج 
بمولالمراد لأف يتك_ورا؛ بكاء. أصواث، ت يعني حنتن. ولهم وجوههم الصحابة 
علنةمما التغذيث أم« ثا »لنننائول اوسوو 
يصدقهموكإو إيإغ؛م، كال عل يدل وهذا وأرصاهم، نْكسنبمأتم يبكوف فجعلوا 

الثّولبه أنم با 
افهيطلهم )رنبتة أيصاّسى وقد المشهور، هزيزه أبي، حديث الولف، ذكز ثم 

 )j اف،ذكز عتناه« ففاصغ حالتا النه يكز ررزحل منهم؛ ويكز ظلها< إلا ظل لا يوم ظله
شوقاإما علمناه، ففاصت، حالتا اممه ذكز وآياته، وأحكامه وأئعاله، وصفاته بأناته 

ظلمه.إلا ظل لا يوم ظئه j، افه يظلهم الدين من،  ١٠١١٠٠منه، حوما ؤإما إليه، 
سثاء من فيه يفللل القيامة يوم عغحل الله تخلممه ظل هنا؛ والمراد؛الفم، 

أنيمكن ولا والأرخى، الثمواتر نور اينه لأف ■٠^^٠؛ ميه ظل، المراد وليس عباده، 
مهثرومن، اّظق، وبئ بيتها وهو هوقه الشمس فتكون الشمس، س ظلا افر يكوف 

صميء نحث، ع،جل  ٠٥١يكوف أف يْكؤ، لا لأيه الحار؛ من أبلد فهوبليد المهم هذا 
والأرض.اثواث، نون هو فهواصالأغلم م، 

لوكشمةالرر، اض~ حجاب، -يعني؛ ااحجابه ؛ الئي قال 





سيدالرسي؛ناهدم اسستي*j ئاض قيح  ٥٦٦

ذلك،وشو وبا-محران، ا-لثباو(، بنموح وستظل دمس، الي بالأثجاو وثتظل 
عئؤجل•اض حلمها واشياء بأيدينا منئها نحن بائياء ستظل 

سمهاممو ءتيلئ؛افي ثعال! اممه قال ظل، هناك ليس \لآ:>نأ ق لكن 
تشثف؛وأعظمها اهال أكز عظمغ، مهإ تنثف الحال كل [، ١ • ]طه;0 ه مقا رق 

ؤهمرئمل»زأدثحادا^٠ ١٠■أإباث، و/،< الخوؤ يهلري منثورا، هباء رملا، تكون 
حامدةتظنها كانت، ؤإل الهواء، ل ثطثر لافل:خخآ، ه سء أنسَما أيوئ أش ئخ 

لأش>ك.

هجامدة قنبما ألحال ؤتجى ءؤ ٠ يقول حرين المتأ الثامحى يعفس عن محمعتآ وقد 
يمنالقيامة يوم بأف ذللث، وعلل ثدور، الأرض أو عل ذليل هذا وأة الدنيا، ق يعنى 
اغنجان.من ثيء فه ليس 

أقئؤأآلثاس ٠ؤكلإها ءالت يعال اف4 لأن تعريه؛ وعدم جهله من وهذا 
ممكثغْظل تدهل تندثها رم ه عظيث آلكتاعي رلزلأ 

يثكنتئهم وما آتاسأثكنئ خى حلها حتز داب ً=غل ؤبمع أتحعن، عثا 
فالأصإذاالواقع، حلاف عل يراهم من هذا ]الحح:ا-أ;ا، سلبد4 ؤوؤ 
ؤإدراكاثه.حواثة ثضح فائه متيقن، ثيء أمامه كان ولو الإنسان يهل 

صظقاشُظ%طل
الشاهد.هو وهذا عياد0، ْن شاء من له 

اض،ذكرث إذا آخى ا فانث مناة(ا ففاصث خان اف ذم ررززجل قولة: 

سكقأف محصل لم ثيء ق دكرت إل ثيء، ل مخز لا الهل_ا، حال ربك فادكر 







٥٤  -uU  1٥٦٩س وقوه نعاش اه حقين ايئاءض فضل

زواهالطعام. رك حى يكي جعل م لنا، عجلت، حنناسا ة5وو أى حشينا ئد 
البمريُ
الني.،ض خنهبمئ، ايايئ عجلأو بن صدي أمامه ش وض - ٤٥٥

اف،حشية مذ دمؤع قطرة وأيرين• هطرلإن مذ ثعال افب إل أحب ميء ُرليس دال<• 
محوصافممال،ومحورم

•' حثذُ حدث ت وئاو ؛^_^، رواه مذماممسافمالاا 
هال!;ؤهبمه، ساييه بن انعرباضر حديث مئها! يرة أحادث الباب وق 

ومدا. العيوزر منها وذرهت القلوب، منها وجلت، موعفله ه افي رمول وعقلنا 
•البدع عن ام باُب 3، سبي، 

المحح
الشوقأومذ افث حشية من البكاء باب ق ١^٠—، يكنها التي الأحاديث، هن.ْ 

غهنبمهالشخر بن اف عبد حديث، منها! أحاديث،، عدة فيها ذكر س؛حاةئلآناك، إليه 

اإن"جل•لكزيز أزير بصدلأ ولكن وهوبمن،، و. الئي هم، أل 
لكنوه صدوالئي وأزيز منروف، صوت وله النار عل ينل القدر المرجزت 

افه.حفية من بكاء فهذا ئك،، بلا اش حشية من 

(.١٢٧٥)رنم واحد، ثوب إلا يوحد لم إذا باب ابنانز، كتاب الخاوي• أحرجه ا )١ 
(.١٦٦٩)رنم الرابهل، قفل ق حاء ما باب الخهاد، سائل كتاب ال؛رطىت أخرجه )٢( 
والرمذى؛(، ٤٦٠٧)رقم السنة، لزوم ل باب السنة، كتاب وأبوداود! (، ١٢٦)؛/أحمل- أحرجه )"٢( 

كتابماجه'. وابن (، ٢٦٧٦)رقم البيع، واجتناب بالسنة الأحد ل جاء ما باب العلم، كتاب 
(.٤٢)رقم ١لمهلد١زا، الراشدين الخلفاء سنة اتبلع باب االةا-مة، 



ساJامسطإشهؤغ ٥٧٠

أمرقعئقجل افن "إف يب•بن لأنا قال ه الئي أف أنس حديث ويكر 
قال:تهن...ه وآلثكن آوكثف م ين َكموأ ١^ ؟ٌ ؤ)' أ0أقرأعلتك: 

أنأ®.مكي رريمم® : ئاJ لك؟ ونثانج( 
ايقن أذ سؤ. أم لأف عغيجل؛ افؤ إل شوقا يكوف أف نحمل البكاء هذا لكن 

ذلكيآكوف أو ونحمل خ.؛تئ، كعّتا بن ش رفعة عل أتجأثدو عل الثورْ هذه 
حرف•إذا يبكي أل كا زخ، إذا يبكي رثا اف الإنفإف المرح؛ من 

مضى،ما عل اُلمحرن عل البكاء عل تدل كلها أحادث ;َمنآنثق \.فئنث> ذكز ثم 
اتيارمح.بممحا، وعمر أبوبكر الصحائان؛ زارها ■حنن ;?تقينها أيمن أم حديث منها 

قلتأظ Uيكٍك؟ لها: فقالا إليهابمن، فوأبا الئئهضوثها، إلهاكاكاف 
أنابل ~بمي• أعلم لا أف أبكي لا إف بل قالشت و.؟ لرئوله حثر اف عند ما أف 

علفهيجتها الوحي" ~اذمطخ الثا؛ من اشلع قد الوحي لأف أبكي؛ ولكن أعلم" 
معها.ييجان فجعلا البكاء 

وهوبالطعام إليه جيء حنن ;مفيتن عوف بن الرحمن عي حدث وكيلك 
الصحابهعليه كان ما يدكن نمحقهنئ ولكل عاده، الطعام يشتهي والصائم صائم، 

قاللكنه الهاجرين من الأولن الصحابة من نيقفؤه' وهو الأولوف، 
مني.نحرا عميرئ?.؛تهكان بن مصعب إف قال: لنمسه احتقارا 

وأمهأعناء، والواه وكان بمآكه، والديه عند كان نابا، رحلا مصنس، وكان 

عفلي،ا،دلالا دللأْ وقد والفئيان، الشباص لباس الئاس• نحثر من يلبنايؤ وابوْ 
عليهوكان المهاحرين، مع فكان ه، الثى مع وهاجر وأبعداه، هجراه أملم فلكا 



٥٧١بمه،لاسا«سيسمضاشيمه|س 

كلهذلك رك لكن*، اكاب، أحس يلبس ابويه عند مآكه ل لكن بعدما مريع ثوب 
١^^^•إل مهاجرا 

أي!— بريم معه ولكن نيؤهغنن. فاستشهد أحد، يوم الرايه ه الثني وأعطاْ 
يارجليه عطوا ؤإل اكومت،— لقصر ~وذلك رجلاه بدت رأته به ٤^١ إذا — ثوب 

معروف.و؛ات بالإدحر؛ و-هلاه سر وأف رأئة، به ير أذ الثي^ قامر رأثة، 
مقواقد انم يقول؛ ئم الرجل، هدا حال يدكر عوف بن الرض عثد فكان 

مال;قال كإ ال٤ث٩رة، المغانم من بعدهم من عل الدنيا من به الله فتح مما ونلمموا 
■ا ١٩لالفjحتيأحذ.رماه كمة مغاذهم رؤ 

عجلشحاسجتج دكور٠ أن حشينا هد ٠١غؤهبمثئ;عوف، بن الرحمن عبد قال ثم 
والمؤمنالنار، عداب الأجنة ق وله الدنيا، ق حثناته عل نحزى الكافر لأف لنارا؛ 

هوالأهر.الأجنة جزاء لكن الأجرة، وثم، الدنيا 3، محزى قد 
حندافتش الدنيا، هده ل لهم عجنت.، ق. حشايم تكول أف فحثيمحهئئ 

نْهبمنذ.الطعام رك ثم وئرما، 
الموهق.وافه عقابه، ومحاقه اطب حشية من البكاء عل ذليل هدا ففي 

هٍٍصجأبم



الرسلصسد هدم ض اسا،هتي يياض فهمح  ٥٧٢

شمنهآََكن^عل والحئ الدنيا j الزهد محل ب ^١ ^^٥٥
الممرومحل 

خوٍضيبم
يدءتاتثكنظ ألثمار من آنزك كة  VLjii\الحثوة مثن ؤرتا ئتق.' افه محال 

آزز

لتر'آن -^٥٩^١ دجعلثها آو-مارل قلا أنثا ثقئآأثتهآ ثدروُك> 
ثيلا'ص

هءها-حئلط ألثثاء من أردته منلرأثرة فم تآصملث ؤ وءالدعالت 
ؤآلوذألمائ 'ج؟ مفئديإ سء عقمز أس ةا0 ألغع ئديدْ هثيما هأصح أ!نيو( 

]الكهف;هأ-ا*أ[.ه ؤشرأملأ مابا زعندرش ألثيحتت ؤألشثت ألديا ألحيؤؤ زيه 

لأ.هلأيخالإتةلإ;وايفي

٢[.• ]الخلد: تقعآلمتحوه الدبآإلأ آثوء وما وربم>ن أش نئاوبنؤ0 ثدثد عياب آمحمة 
ألمقتءلتزوألئثط،ر ألئسا.ءوآف\ن يجك أل~4>تب حب بمايى زُتث ؤ يتتال• وقال 

مكخدؤث> وآممرب وآلانعنو ألمومق محألكيل محآتية—و ألدهس مّى- 
[.١٤^١^: ]آو ه أل٠ث١ر-، تنح عند.ءو ؤآقُ يا ألن 

0مقلكإ،؛٠ ألوتثث1 أثوأ ثأد حق أس وعد إة آلناس تآ، ؤ دعالت وةال 
]فاطر:ه[.ه آلع،ث اس 





سدامس،ء،تلام ض اساسن يياض قؤح  ٥٧٤

عئؤثل،اف ذكر من له مانعا أوتكوو ١^•^؛، عن أويلهو-بما ببما، أويغر الدنيا، إل 
اأطزؤ3ا.ثنلطت بمي ه ألثء من آنزكه ألئتاَةني الصزة مثن وثا يوله ^1 

ثليس متقاربا، محتلطا متنوعا ثياثا منه الأرقى أست ه أ'لآرنجا تات يي، 
^ثقييج روج كل من الأغشاُب بائوج يث الأرض كل يات، قيها ليس محوات 

عثبمآثي-ردث> آجم مملهآ جؤه كملغ أي؛ 4 دآربثث لخثتأ'محنزلها إدآ 
ثكى.لم كأف ه ألأمي منك ؤ 'أن احصبي دجعاقها أونبمار١ قلا ردا أثتهآ 

عشثأناس س كم واقعك، ل أنث ذلك واعثر الدنيا، الخاة هي وهده 
وروحانوأولاد وأنى رفاهية ول راضيه، عيشه الدنيا هذه ق وعاشوا معهم 

أويأقعنها، هم ائمملوا بالأمس، يكونوا لم كاف عنها املوا ثم وميارات، وقصور 
يأل(فقثرا أصح عفليمة أموال عنده عني ان إنص ف،كم يتلفها، ميء دلياهم 
الئاض-

هؤَكو'إك، فقال؛ -بما، ثغر لئلا اثل؛ هذا اممه صزب وإد،ا الدنيا، هي فهذه 
عندهملمى ه سءكثون لثن^ ا'لآدت يجثننذ رامحتن الممصيل هذا مثل بمي؛ 
العوامت،.ق وثظر الأمور 3، مكيو 

وهذه،هذه مى فرق أي؛ تيونستهآ[، التقره دار دعوأإل إس ؤ قال؛ نم 
وئئتالئلأم دائ أئiها س ظ تحطي اشَأر، أاُل ١^٤: هي ١^١٠٢ داؤ 

ثلهم،رسمًضرسممحواوضقال:
يترم؛يسنو؟لأشأناسشيم؛إد

ا،قلقثل ينءو تبماة،وةتاق فهو واليقدوالتئغيهس، الثناء دار كمه دارالئلأمءولا 
ريرض:0ا[.قث؛ءربم شتع'ِهمئط إلدارالئلأمؤن؛محى 



٥٧٥اممتر ومحل •غي الممل ض راسه اادني1 ض الزس ضل باب - ٠٥

بما.'إلثن ص ى)،: ولكذ أخب، م د;بمى تم: لم ئث؛، والهدايئ 
كإعغقل، افب إل أناب من هو افه؟ تبمداية واجدير الحقيى ص فمن بمرز 

هص ثذ تعال: ئال 

طثهسه عده كال فنن لاكف:ه[، آئث أؤغ ^٠^٢^١ ثعال؛ وقال 
وهوداخلعغيجل، الله تيديه هوالذي فهذا والداوالآحرْ، اللب وجه لأيتغاء وخالصه 

تتنذ؟ره.شثآ»ُإلخط ؤو:بمديى وله؛ مذ 
أركنكق آلإو$ ثذو لم وآص/بم ؤ موثة• بثل أحرى المؤلم١آيات ذكر ثم 

معناه:[، ٤٥]امف:أؤخه ددييء هثيما أاني0قلنح تاش يهء ءآ->ئلل ألئء ين 
ينز١^^، دذروْ هشيتا فاصح فاستت، أرض عل ثرل كإء الدنيا الحياء أف 

الدنيا.أيصا هآ5ذا به، يطير الرياح وصارت 
هنزةحمقم;كغويى

وكائرسكم، وماحر ونية، ولهو، لثب، بئيء: ليس كلها أفناء حمسه هذء 
أعجث٢[، • ]الحدي: تائنه أل٤مان أعب ؤَةمعث مثالها: والأولاد، لأموال اي 

سانفهذا الدنيا، عقولهم وسبي بالدسا سعلقوف الذين هم الغمار لأف الغمار؛ 
العمارتائنوثقانته: حننه من منه قمارالقماريتعجبون العيث من نث 

 Pُؤوذ،الأجرة• ل ديثهمح، يزلل أ؛ا، تا-يى-يل■؛■ •حءقما4 ^١؛، م ءربثمص-مرإ يج ه
٢[.• ]الحدد; وة>لا4 أف ومنلأين ثديي عياب آمحمق 

وفيهاالأخزة، عل الدنيا آر لمى ثديي عذاب فيها الأخرء؛ ثريد ريي؟ فانيا 
الدنيا.عل الآ;؛مة آر كن ورصوان نغفزة 



قمح>u_اسدهتيعىئلأمسيئالوسيم ٥٧٦

وأيبثيء، ليت وأي الدنيا، قيمة عرف وبصر؛ القرآف قزأ إذا والعاقل 
فابنزحثرا؛ ررعث كنث، إذ فيها ررعث ماذا فانظز للاخزؤ، مزرعة 

تألوالآحز0، الدنيا حسرت فقد بالعكس؛ الأمن كان ؤإذ ون>وإذ، الذي با-إثصاد 
اضَلاْلمحاصئوالاده.

س

سواه؛ما عل منها بطرف قنب محصر أذ مذ فأكؤ الأحاديث وأما 
بعث. الئي رئول أذ الأئصاري عوف بن عمرو عذ - ٤ ٥ ٦ 

البمرين،؛_ ؛ء1ل ممدم حريتها، يأق البمرين إل قمحئئ ١^ بذ يْ أنا 
صللمحا اش.، رثول المجرح صلأْ قواهوا عتتده، ش الأنصاريمدوم مثمت 

قاو:ئم رآهم، ح؛5 ه اض زئول هتيشم له، هتمصوا ايصرف، ه، القث زئول 
افه،زئول يا أجل، فقالوات التءمين؟؛ا مذ بثيء مدم عبيده أبا أو ثمعتم ررأظمحم 

أذأحثي ولكز عليئم، أحفى ^ ٥١١ما هواف يئزآكم،  ٠١٠٠لاثؤوا ءمالت 
تثامئوها،محا قثاهئوها ؤتم، كاذ ثن عل يطف مجا م الدنيا تبمط 

النم،عل اف. رثول، حلس هال؛ 5؟^_، الخيري وعذزتعيد - ٤  ٥٧
الدنيازخزة مثحغصأمن ما علبجممذبمدي أحافث ئ ررإو ئاو: ^٥، ؤجألننا 

وزشها«عهرأ'.

الزهدكتاب ت لم وم(، ٣١٥٨رقم)والوادعة، الخزية باب الخزية، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
(.٢٩٦١رفم)والرذاس، 

الزكاة،كتاب لم؛ وم(، ١ ٤  ٦٥رقم)اليتامى، عل الصدهة تاب الزكاة، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
(.١٢٣/ ا زهرةالذنيا،رفم)؟ه' من ماينرج نحو؛، باب 





ساواضضءإمحشوثتي ٥٧٨

فتشمله دمص_وا الصلاة من انصزف فلثا المجر، صلاة ق فوامْ ه افيي 
متشوئجاووا لأمم ثبثم؛ صوت، بدون لكن صحلث،، يمني• cليبأقؤ'iJأئلم'؛ 

لل،ال•

أجلقالوات  ١١الحرين؟ مى مدة ر بقدوم نمعتم ررلعثكم لهم• فقال 
نحسميما٠لتال وجئنا ■ يعني بدلك شمعنا ٠ الله رمحول يا 

لاأحشاه.الممن غيوأ(ا أحشى ^ ٥٥١١ررما همحمحآؤك؛لآم: فمال 
عنيروى الدي المدمحي الحديث ق حاء كإ ان، للأننحرا يكون قد والثمر 

أطغاةيعني: الغنى<ا، َلأماو.ْ لوأمته من عبادى من ااإ0 قال: اممه أف ه ام 
لوأهمرثهمن عيالي من رروإل فمني، باض— —والعيال الاحن؛ عن وصده وأصله 
اامهم،ا.لآئثازْ 

عليكمأحشى لا ت يعني ء1تكماا أحنى الممز ما  ٠١! الثيفقال 
الني•من الحق إل أقرب الغالب ل الثقثر لأف الممر؛ من 

امإيكدبمم يكدبثم؟ الذي من والئلأم؛ الصلاه عليهم الرسل إل واظروا 
٤فييئصرأوننبمالئئ خى الفقراءُ، وأكؤنن:يئهأ ١^١^، 

الفمراة.

التلقال كإ عليهم، الدنيا سنط أف منه الذي؛نمى بل منه، نجني لا فالمقؤ 
نانا-كانوا تن عل نمطت، كإ -بمي عنيكم ينط أن )رأحشى قوأص؛نسمُ: 

أس!نماا.كإ فتهلك؛كم 
الناسكان لثا ا1ئاكة— ق هنا"يعني نحن حالنا إل وائظر الوائ، هو وهن>ا 



٥٧٩يياسياسضاه1لءاصاسر 

عنالإعراض كثر المال؛ كثز ول، وأحنى، وأحشع أمي ممب كانوا أقنب، الممر إل 
ونثها...الدنيا لزهرة يتشوف الإل الإنسان وصار الطغيان، وحصل افب، نبيل 

الإحزة.ي سمعة ع، ؤيعرص كلؤ، الناس:،ذا ياهي ناس، يرس، محت، سيارة، 
يتعلقوما يالزفاهية إلا خكئأ لا أشتهها وما والصحف ا-اثراود وصارت 

اممه.ثاء من إلا الناس ومحني الاحزة، عن وأعرضوا بالدنيا، 

محلن،أعا نزها- افَأذمثاوإثاكم -JX محيخت إذا الدنيا أف فالحاصل: 
^محممئحدلأاآأءهلالخلق:أ-ص.الإناف ونطغي نزا 

ثنمي آ'لآنهر محهنذء ممر منم، ل أثس ُؤبمذوءّ لمومؤ: فرعون قال ومحي 
جدلحهلر0 فالدنيا بالدنيا، اشم ةنيه]الزحرف:؛ه[، 

حضزْ؛؛حئزه الدنيا رالأ الض قال أيصا الأحاديث هده وق 
محإيهطنا ومنظره حلوا كان إذا فالشء وثقتن، تحدب المنظر، حضره ا،كاق، حلوه 
المظر.ق حضره المذاق، ق حلوه حضره، حالوه هكذا فالدنيا الإنسال، يفتن 

^هممالةجيىاف؛قا،ولكن: 
"بظر'كيسثعنلول؛ا• بعصا يعصكم ويرث، يعقا، يعصكم جنلقث فيها؛ حلائف 

الثناءا،.واموا الدنيا ؛رمحاموا قال: ولهذا الأحزه؟ أو الدنيا تمدموف هل 
مالةيفق اش، طاعة عل له ق1\ بماة وصات الإنسان، اشُ أمحي إذا ودكن 

حثرا.الدنيا صارت اممب؛ نبيل وق لحق، اق 

ءَقجل،افث مرصاة وق افب، نبيل ق ماله ينفق الذي الدمحا رجل كان ولهذا 
الناس.يعلم وصار والعذلم الحكمه اممه آتاه الذي للعالم بالننبة امحن ثان صار 



سدالرسل؛ذئلأم ض اسأأهتي ثمياض قيح  ٥٨٠

يعنيهالذي وبئ الاخزؤ، عن ؤيعرص الدنيا ق ينهمك الذي بئ لريا فهناك 
■صثنعألوثتاي ؛انثا افه مسيل ق والإنفاق ليثعادة نتا غناه ؤيكوو اف، 
٢[.]اوقرة:ا٠ القاره وثاعياب محنته الأينن} وق 

——جمحصحم 

َلأمشإلأمشم ئاَل: الض. أة محس وص - ٤٠٩
عأوتهرُمممى الآحزة<ا 

نعط:ذط أث ثلاث: ١^، ررتح ماَل; اف. زثوو ص وعئ، - ٤ ٦ ٠ 
,٠٢عشرمممؤ عمله١٠ ويس وماله أهله يرج واحد؛ ويص ائنان، وئ 

منالدنيا أقل باننم رريوش اممه رئول محال قال،ت ظ^ءنئ، وعنه " ٤٦١
^١رأث هل أدم، ابن يا يفال،ت م صنعه، النار ق ييصح الماثة، الناريوم أهل 
زبونا الناس بأني ؤيزش رُئ،، يا واف لا دمول،ت هط؟ ئعيم بلث، مر هل محط؟ 

بؤنازأيث هز آدم، ثا له: هماJ الحق، j صبمه قمح ا-إث، أهل مذ الدنيا 
قط((ثده ولأنأيت قط، بؤس ي م ؛:١ واف، لا ءيمول،؛ قط؟ شده بلث، مر هل قط؟ 

٠.زوا0سلمر 
الدنيا®ما افه رثول قال، ؟ال،ت تيهبمن، نداي بن النتورد دعن " ٤٦٢

الخهادمحاب وملم: (، ٦٤١٣رنم)الرناق، ق حاء U باب، الرئاق، محاب، البخاري: أخرجه )١( 
(.١٨•رقم)٥ الأحزاب،، غزوة باب، والسثر، 

الزهدكتاب ومسلم؛ (، ٦٥ ١٤)رنم الموت، سكرات باب الرقاق، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 
والرنائق،رنم)ءآ'وآ(.

(.٢٨٠٧)رنم النار، ي الدنيا أهل أنٌم صع باب القيامة، صفة كتاب ملم؛ أحرجه )٣( 



٥٨١صامسنياسراسضاصبييكل|ص 

واتء،ئنبمإ:زح!.نداة^ا'ا.
'قممتته،والناس بالقوق م ه اف وثوو أ0 ة؛هءتنت جابر وض ~ ٤  ٦٣

لههدا يتكوو أن تحب أمحكم ر؛ قاوت م بأدنؤ، هأحد قذاولئ قين، أنك بجدي يمر 
ث5لم؟ااانه ارأمحثوو ماوت مم به؟ مبمخ وما بّيث يا أيه جب ما فقالوا• بدرهم؟'ا 

>رفنافِفقال: مت! ذص قص أتاك إة صا، ثان خثا لن'كاف واف مالوا: 
٠.ر ملم روا0 •ءلت5لم<< هدا مى اف عل أهوذ 

الأدن.الصغيُ والأناكت جانتته. عن أي! ااكممتثه،ا؛ قوله: 
الثثج

نعيمهو النعيم وأن الدنيا، ق الزهد بيان ق أحاديث ^^١^٥ الزلف ذكر 
هألمح.قال:ملأتيإلأير

ئيافانه الدنيا أثا الاحزْ، هوئى  ٧٧١اراصيه اثتيئه انمئه بمي: الآ:؛>ة<ا 
حارم.فإما صالح عمل بمحبها لم ؤإذا للثناء، فمالها عيئها طاب 

النارا<أهل من الدنيا أهل بانعم رريوى ايه هدْ الأحاديث صمن ق ذكر ولهل-ا 
زكنح  ١٠وعيرذلك، ومنكوبه ومكنه وأهله وثيابه بدنه لمحا3، أشدهم بمي: 

احم رأيت، هل ادم، ابن ارثا له: ؤيقاو واحدة، ه عنفيها عمس بمي: صبمه" ال؛ار 
اشيم،لأ«،لأثه:شكلمخا

الأبيين.ابد بافء— —والعياذ فيها محليا يكون يمن فكتما يثر، وهوثيء هدا 

(.٢٨٥٨)رقم الحشر، وبيان الدنيا فناء باب الحنة، كتاب لم! مأحرجه ( ١ ) 
٢(. ٩٥٧رنم)والرقائق، الزهاJ محاب لم: مأحرجه )٢( 



صإإق،يؤثاؤسدالرس،؛زأ 4تى؛لأم اس11ء؛تي ريأض فلح  ٥٨٢

وا-إقلىأنك. بجدي القوق ق م ه السي أف جابر حدث أبما وذكر 
ءفيهأئثْؤئ؟؛الئي فاحذْ ممطؤع أي• ت أسك وهو الماعز، صغار من 

بثيء.ريدْ ما اممب، رسول يا قالوا! بدرهم؟٠١ يريده مئكم أحد لأهل ونال؛ ورينه 
افتتالعئد اخزن ^^١ )رإن ةال: لا. قالوا: ق؟(( مذأن:فون م أخد »هل قال: 

الحدياا.مثهدا

ثعالافه عند وأحمر أهون فالدنيا ذلك ومع سيئا، اوي يلا ميت خدي فهن>ا 
عنلأفيها عمل من ولكن افه، عند ليت؛شء فهي المثت، الأنك ا-اثلي هذا من 

وسعادةالدنيا سعادة الثعادJين؛ فيها ونال الآحزة، ق له مررعة صارت صاخا؛ 
الاخزة.

عنثزفإثه يعمل؛ وهولم عليه الأيام ومصت وماوف وثغادل عمل من أما 
أكبتيوم دأُنيم أُثنمم ادن"ئميأ نقيئ؛ذ إن ^٠؛؛، ثعال؛ افه قال والاجره* الدنيا 

مق ألإنس إن 0 وأم تحال: وقال محهمينبي4]همم:ْا[، 
هالثم رزاصوأ ألي وواصوأ الصنيثب وعيلوأ ءامنوا أئ;أن 'ءتا'إلأ 

آشوا،الأر:عة: الأنصاف هدا خعوا الدين هولا؛ إلا حامل ولإ:و\ة؛ 
اشؤإياكممنهم.جعلنا بالشر. الصالحات،وثواصوابالحي،ومحواصواوعملوا

 Wءف ح—

له الئى مع أمثى 'كنف محال؛لجؤتيئمحن، الغفاري در أي وعن - ٤ ٦ ٤ 
فقال:الهِ. زثول ه،:ا ئالث،: ذث« أنا رر:ا فقال: أعد، ^١ ١٥بالدنة، خث؛ 

ؤيّار،مئه وءند*ي ١يام ثلاثة عل تحفك، يهبا ه-دا أحد مئل ي عني■ أو يئنن( راما 



٥٨٣القتر وكل  l،uاثممل ض الدنياواسى الزهدلمؤ محل باب - ٠٠

يمينهض وهكدارا وهكدا هكذا اف محاد ل به أموو أو إلا لدين، أزصده قيء إلا 
ثنإلا ^ l_llم؛ الأهلو0 هم الأكثرين اراق ت مماو نار، م حلفه، يمي ثمالؤ وص 

هم((.١)وقليل؛٠١ حلفه وص شكاله وض يمينه ص وهكدا،؛ وهكدا هكدا بالمال قات، 
ثواري،حتى الليل نواي ق اطنق يم آت؛كاا حى ثمح لأ ررمكانك ل• قال ثم 

أوقأزذت ه، للئثي عرض أحد يفوذ أي، فتحومت ارثي، قد صوثا، قنمت 
شمتثمن ت همنق اتاق، حى ابتخ فنم آتيك،ار حى لمخ ررلأ ت؛ولهت قرؤ آتيه 

جميل)رداك ^ ١٥نتب، هلئ: ثمنته؟ا< »وهل ^ ١٥٥نه، قدكزت منه، قونئ صوتا 
ؤإلرثى ؤإو هيئ؛ الحنة«، يحز ي ب١ف، يشرك ي أمتك من مات من ،^ ٥٥أثاق. 

الثخاري.لمقل وهذا ا، ئتهُ متقى ئزذه وإ0 زش ؛رواو قال؛ ترمح،؟ 
أحدمثل ل ارلوكاو قال؛ النص.، ص هعئنمحه، ئريره أبي، دض - ٤ ٦ ٥ 

تشقف, أن,ئثة ئًأ ي مئئ،^٤١ زمحدى _ عئ P أي من !^١، 
"ه"'. 

منآكبهوأنمل ص إل ارائثلزوا افه.ت زئول قال قال؛ قهقه وعنئ - ٤  ٦٦
^^ئثوائافِئب((ققشرم،

ملم.لمظ وهذا 

تلم وم(، ٦٢٦٨رنم)ومعديك، بلييلث، أجامح—، من محامحب الاسّتثذان، كتاب ١لبخاريت أحرجه )١( 
(.٩٤رقم)المدقت، ق الترقب محاب الزكاة، محاب 

٦(،٤ ٤ رنم)٥ عدى...«، أن برف »ما ه: الئن نول، باب الرقاق، كتاب الخارتم،: أحرجه )٢( 
٩(.٩ رنم)١ الزكاة، يودى لا من عقوبة تغلظ باب الزكاة، كتاب ت لم وم

كابلم: وم٦(، ٤ ٩ ٠ ر رقم مه، هوأمقل من إل ليفلر باب الرقاق، كتاب ١لخارىت أ-مجه )٣( 
(.٩/٢٩٦٣الزهدواررثاس،رنم)



سسطإئذيظ ٥٨٤

نا.فلق،>!ذاظزأطئلم!دتيكوهواقو دفييُاييالخايى: 
صظنإنىسصأنملت<ا.

والدرهم،\ذوونب.< عتد ارمز قال؛ ه، اف رسول عن هقبمه وعنه ~ ٤  ٦٧
.١^١^١١٠نواة ينض،ا لم بمط لم ؤإذ رصي، أغطيآ إذ والخميصه، واكطيقة، 
رجلمتهم ما الصمه، أهل متر سبع؛ن رايت لمد محال؛ يقهتئ، وعنه ~ ٤  ٦٨
وص،سهاظ:ؤغبمامح،إث١إزاث، ءشرئاءٌ: 

٠.اشحارير زوا0 عورته. رى أذ 'كرامه يدْ مبممئه هجن، يلح ما ثمنها 
الكافر((ذظ ا1ؤمن، بجن >)اطوا ه افه زئول ماو قال: وصه، -  ٤٦٩
ا.زواهملمُ

الثيح
الدنيا.و الزهب. عل تد.ل كئها ^١^، \ؤقأ ماقها الخي الأحاديئ هذه 

وٌّئمآي وعل عليه افه صل ام هبممحاأف هميرْ وأبي، در أبي، حديئ فمنها 
دينار،منه وعند.ي ايام عوثلاثة مممي دما ه1.ا أحد مئل عمدي أن مف ررما قال: 

عن;منهذم ذك هكذا افِ محاد j ئه أئوو أن إلا لدنن، وظ إلا 
ومح،حمح•يالؤ وعن 

الدنيا؛ق الناس أزهد وسلم آله وعل علتؤ افه صل الثي أف عل يد.و، وهذا 

(.٢٨٨٦)رنم اض، سل الغروز ل الحراسة باب والسير، الخهاد كاب الخ١رىت أحرجه ( ١ ر 
(.٤٤٢)رنم السجد، ق الرجل نوم باب الصلاة، كاب البخارىت أحرجه )٢( 
٢(. ٩٥٦)رنم والرثاتق، الزهد كاب مسلمت أحرجه )٣( 



٥٨٥مسنياسياسضامملءاوضلام 

عندمزهونة وينعه ئوو. وقد لدين، يرصده شيئا إلا ، Jlilنجمع أف يريد لا لأيه 
ُ.ر لأهله أحده ثعثر ق ثرردى 

ررفالدنيانبثه منها حرم ما عغجل اممب إل محوبه الدنيا ولوكانتج 
طاعةق يكوف وما ٠ ومتعلناااُ وعالها والأم، وما اف، ذكر إلا فيها ما ملعوو منعويه 

عص-افب 

المامهءيعني1ثوم القلوو هم الكثريى *إف ئفتهبمتن! ذر أب ذكززحدث ثم 
الخائنلأو وذلك القيامة، الءثالخة:وم الأماو س القلوذ ئأ الدنيا من امحروف 

اض،طاعة عن والإغراص والأكمث الامتعناء عليه الخالثؤ الدسا ق ماله كثر من عل 
الأخزة,ق مقلا الدنيا ق مكثرا فيكون تلهيه، الدنيا لأف 

قوصزقه المال ق يعني• وهكدا® وهكدا هكدا بالمال ءال، مى ارإلأ وقولة• 
عغقل•الثب نسل 

ؤإفرثى ؤإل ا"اثتة لحل ثيئا بافب يثرك لا مايثح من ررأف در• أبي( حديث، وؤ، 
أبودرامتنفلمها ؤلهدا صعبة؛ هي بل نهلة، والثرقه الزنا أف لالخني وهذا نزل،٠٠، 
نزدااا.وإذ زنى »وإذ قال: نزث،؟ وإذ رني bل وقال؛ 

افهفاة الدنونم،؛ كبائر من معاص وعليه الإبجان عل، مات، من لأل ودلل—، 
[.١١٦لالماء;خ؛،ه ثناء لمن د'هث يوف ما يشر يدء يثمك أن نغر لا أئه إف ؤ • يقول 

ومسلم:(، ١٢٩ )٦ رقم الئن.، ديع ل قل ما باب والبر، الحهاد كتاب الخارتم،؛ أحرجه )١( 
ننحقممنبمه.عائثة حديث من (، ١ ٦  ٠٣رقم)الخضركالمر، ق وجوازْ الرص باب الساقاة، كتاب 

ريمالدنا، مثل باب الزهد، كتاب ْاجهت وابن (، ٢٣٢٢)رنم الزهد، كتاب ١لارمدىت أحرجه )٢( 
وطقققنن'هريرة أف حديث من (، ٤١١٢)



فؤح)باشانماسنضئلأمسدالرسل؛ق ٥٨٦

لأوا-لق؛ إل فماثه عادة إذ ولكن يعامه، وقد يعامة، ولا محه بمواممه قد 
اف.إل مآله فإذ ^^١؛ شيئا ثان وثم باض يثرك لا كان ن تم 

الذيالناو؛ ق خثد فهدا واض~، —والعماد يصل لا كالذي ئكمزا اتى من أما 
وأشهد١^ إلا إله لا أذ أشهد (؛ Jliلو حتى جهنم ثار ق محلي مرثي كافئ يمل لا 
مرثد؛فائه يمل، لا وهو الأخر باللوم وأمنت باق وآمنت اف، رسول محمدا أذ 

١؟آش نسول إقك ؤإهتد ءيجادثلأهلأئ!مت مولوذ كانوا المناشن لأذ  ٠١،]
هاثوأإثاؤويدا ولكن ؤيمئون قليلا، إلا اض يدكروذ لا ولكن اممه يدكروذ وكانوا 
النار.من الأسهل الدرك ق فهز ذلك ومع [، ١٤ا»:آلاله قاموا'قتال أكاوه 

قالرهد عل تدل كلها ر?؛هبمه، در أبو رواه ما الي؛لنا الأحاديث، وكاJلائح 
حتىيملبه، لا بيد؛ الدنيا ثكوذ وأذ ، ١٦٠ثمنه يعلق أذ ينبغي لا اذ الإنوأذ الدنيا، 

شيئالا ١^، ١^^، وليس الزهد.، هوكإل هدا فاذ عَةتجل؛ ^ ٥١عل بقلبه يقبل 
قاجعلها ولكن منها، ثصيتلثح ثتس ولا للثج، محل ما الدنيا من خذ بل الدنيا؛ من 

والئلامه.العايه وللملم؛ن اهلنا ثال هوالمهم• وهذا قليلئ،، ق محعلها ولا يدك 
؟ءخوَءمحقمقه 

بمنكن،،اف. رثول، أحد قاوت ننحئنبمعا، صم تن، اض صد وعن ~  ٤٧•
.سبيل،١٠ أوعابر عريب، 'كايلن، الدنيال كن، ٠٠همال،ت 

أصحن،ؤإدا المناح، ثنتظر محلا أمنتن، إدا يئول،ت ُْ؛هعنها، صم ابن، وثاذ 
.الثخاري زواه تيتلث،. حثاتلث، ؤمن، ، v2a^»^بحتلئ، وحدمن، هلاثتظرالثاء، 

قولباب ارتاق، كاب ١^^،: أحرجه 





سدايرس،صهدم *_ اساسق رإاس ش  ٥٨٨

.الرمدي مزْ ثدا ثعبمر، مذ ثيء أي! ذبوه راثطئ قولهات 
امحص~أم الحارث بمن جؤيرؤ "ض الحارث بن عئرو وص - ٤٧٤

أمه،ولا عتدا، ولا يرمنا، ولا دينارا، مؤتؤ عند ه الني رئول رك ما هاو،ت رْ.بمتمحا، 
الثبللأش طقا ذوت وسلاخه، الي'كان:ز'كبجا، الثبماءَ إلابمثه نقا ذلا 

٠.رواةاشحاريُ صدئه. 
الثثح

الدنيا،ق الرهب. باب ل يعال افه رحمه الولف، ائها مالتي الأحاديث هان0 

عمرابن حدث فدكز فيها، والمتاجزة الأخزة، ق والرعية فيها، امحائزة وثرك 
يلقيهئ يتعد أو أحل من بمنكبه وأحد بمنكتئ، و. الثى أحد ؛؛ ١١٥ُمحهبممحا 

بابمن هذ>ا أف نحتمل سيل® أوعابئ عريب، كأيلث، الد«سا ق ررم ت فماو ييتتثه عليه 
أواش.١^ غ اله زئوو قال هو _، ١^١^ أف أي: اكائ،، 

يثمولا الناس يداخل الذي كالعرب، ثذ م اقويع باب ص أيه ونجيل 
قنحتاجه ما ثأحذ أف تريد نسيل عابر كايلث، أو الثاس، بتن يعرف ولا بالناس، 

ماش.وأنث، نفرك 
الدنياهدْ ي الأفاق لأف ١^١^؛ \ذنأهص ذكزة الدى \شط ^١ 

ثبماتا،ولا لتلا لأ;فمح راكثث نريع م، داث هل بل ئم؛ داز لينت فالدنيا افز، ئ
كلنمر، ق هوداجا لا_J،، الدنيا مسافز ولكن تثزلأمنمح، فالمسافررب،اينزل، 

الأحزة.س ب ومالدنيا هده س نوطا -بما مع فائك -ثنلة، 

(.٢٤ ٦٧رقم)القامة، ْح كتاب (; ٦٤٣الترمذي)أ/ سن )١( 
(.٤٤٦١رفم)ووفاته، ه الني مرض باب الغازي، كتاب البخاري! أحرجه ( ٢ ) 



٥٨٩اهقو ملهاوكل النهل ض الدنياراسه الزهدم كل باب - ٥٥

ثل؛ا-اثوابت سرعة؟ ينتهي أليش وسئ. يمش يفتأصاحبه لا بسمر ظمحم فا 
[.٤٦لاانازءات:آومحناه للأعن1ه ثتثوأ ؤ رو-تا >وم سبمائةوةثاق! اممه قال ولهدا 

كائهمص^ا قاليي مص^ا؛ يا عمره من يتقبل ما يقيى ان للإنسان وينبغي 
يتموفا وكيلك ٣، أوكأنه به، و لم كانك الأدنى، )أس( حتى ثي؛، لا 

وكافبما؛ اوصا ولا الدنيا إل اوكوئ ثتغي لا ولهدا تقدم؛ فهوكالذي دنياك، من 
الإنساوئدفيها.

قدفإثك المناء؛، أصحث 'رإدا رف؛هبممحايقول! عمر ابن كان وليلك 
تصبح،أن قيل قوت قد فإيلد ئتتظر امسست ررإدا تمسي. أن قبل ممون 

فئؤمصْعكلأممري.ى،لأفماص،لأوكذإلالأنيا 
الخيام،اسهر الصحه، اسهر محيك" خيايك ؤمن ،، ^^llصحتلث، مذ ؛روحي 

عملك.فثنقؤ ممون وقد فتعجز، ثفتقر وقد ضجز، ممرض قد فادك< 
مماشيقا يرك ولم مات الثني. أل منها• المعنى، هدا ق أحادث ذكز ثم 

خ.بمهاتالمومتئ أم عائشة ذلك قالت كا الشعثر من سينا إلا وطية ذوكبد ياكلمه 
ثعربمودي عند مرهونة ودرعه مات فإثه ذلك وْع الثعثر، من سيئا إلا يرك لم 

ونهنهمه انتاعة شعبمزا، اليهودي هدا من فاحد عث4سنوصم اصطز لأهله• أحدْ 
.عده مزهونه وهى فات ينعه، 

معثصر أن لوثاء إذ الدنيا ق الناس أزهد عثهائثْؤئم ائه عل يدل وهدا 
منهاعرج حتى الدنيا س يتقلمل أف يريد هدا، يريد لا ولكنه ارت، لم دهيا اببال 

ؤثعيئىالفاقه، ينشي لا من عطاء ينهلى ءكجآكلأْؤئثم كان بل منها؛ له ولا عليه لا 
الموهق.وافه الفمراء. عيثه 











سيدالرساتيض؛لأم اسر|م| فهمح  ٥٩٤

رئوويا ااائ؛يى رجل يال يال• تعمل نن اف عبد وعى ~  ٤٨٣
مرات،علاث لأحئك، إي وافي يآوت موو؟،ا ^١ مماو؛ لأحثك، إي واطي ١^؛، 
الثيلثى يش س إل أّئرغ المم فإل بجماما؛ بلممر هأعن محق محث ررإو ^ ١٥٥
حنن<<.ررحديث وقال: ٠، الرمدير رواة منثهاْاا إل 

وهوثيء\1كئرأ.' وعالفاء الخم ؤإسكان قوى النناة التاء بكر راالتجهاذفاا 
ثدد:عكهالإتان.ظكهمز،يرلأالأذى، 

ذعبانراما هأ! اف؛ رسول محال محال رْءهعنن، مالك بن هب لهمن " ٤٨٤
رواة ٠٠لدينؤ والشرف المال عل المرء حرصن من لها باق عنم ل أرسلا جامان 

صحح.حنن حدث ومحال! '، ١^^^١ 
حمير،عل اطي. رسول محام قال،؛ منعود بن اطي عيد وعى ~  ٤٨٥

زِلاودتا؟ل ررى هقاَل: وطاء. لك لوك ^، ٥١زئوَل U ك: جي، j أي وقن ^١؛ 
١^^٢'،نواة ثؤءا« زاغ ئأ ث،؛مة ثمن انظل إلا'قزاكب، الدن؛ا ل ا يرأى 

صحح«.حنن راحديث ومحال! 

الممزاء>ايدحل ه! ١^٠ رئول محال محال! ;٥^^٥، هزيزة أي وعى — ٤٨٦
.صحح١٠ررحديث ومحال! ٠، الرمدير رواه  ٠٠٢١٤■مئة بحنسن الأعثاء محتل الحنة 

(.٢٣٥)٠ رنم الفقر، ممل ق جاء ما باب الزهد، كتاب الرمانىت أحرجه )١( 
(.٢٣٧٦رقم)الزهد، كتاب والترمذي: ٤(،  ٥٦)م أحمد أحرجه )٢( 
الزهد،كتاب uجه; وابن (، ٢٣٧٧)رقم الزهد، كتاب والترمذي: (، ٣٩١)ا/ أحمد أحرجه )٣( 

بابمثلاللنيا،رذم)بم'ا؛(.
يدخلونالهاجرين فقراء أن جاء ما باب الزهد، كتاب والارمدىت (، ٤ ٥ ١ )t/ أخمد أخرجه )٤( 

(.٤١٢٢مزلةاكقراء،رقأ)باب ارهد، كتاب ماجه: (،واين ٢٣٥٣ابم،رقأ)







٥٩٧صاوزسنياسداسضاصءاصاسو 

اللآ.الأمافم ص محدبون 1ئ؛أثلث ^١ ولهدا 
اخ،أكوم كانوا فلهذا ١^؛ الدينيوف هء ١^!،^ وأئ والأغناة، 

ام.عن الأحاديث فيها اخلثت ثقادو الأغناء  jjاجة وكانوا:دخلوو 
سوهمئ لثخصن ايام عشرة ق الشو يكون فقد تختلف، الشر أف ونجمعها 

الآ■مفيعشرينيرماظ•
ءأصدىاكهووقال: الشاعر ليد كلمة 3، ءثخسْوآئم النئ قول، ذكز ثم 

ممةدالها

هوالذينفائه فه؛ كاف ما وأما ينفع، لا صاع فهوباطل الألب بوى ثيء كل 
للتزء1ثا آعثؤأ ؤ يعال؛ قال كأ باطل، فإما الدنيا ذللث ومن له، ونمى صاحبة يفع 
٠آ'لأمفيمآ'لأومح يهءلإ ؤبما-ر محذينه نيو نجب ١^^١  كانما إلا ٢[، 4 
وحثر•ص فإل وطاعته، النب ذكر من فها 

فاتخىالشعراء، من كان لو حتى يقبل اتخى أل إثارءإل الخدين، هذا وق 
ولوكانمنه، يقبل فإيه بالحي وقالا كافرا لوكان حتى به، جاء أعب كل بن ممبول، 
منه.يقبل فإثه بالحق وقال أوقائما شاعرا 

باكالأُت،العزة بمني ةسلإا؛ ولوكان تزدودٌ فقولة داuطل قال ئن وأئا 
منلا فعله خلال من الإنسان إل يتظز أل الإنسان عل ينبغي ولهذا لا؛القا.بليرئا؛ 

َ٠

شخصه.



الرسلتيسد عد؟لأم اس}|س ئاس قؤح  ٥٩٨

النشوحشونة الخؤع ^^ئ،محل 
القسحظوظ من وعرها والملبوس والمئروب لمأكول اس 

وثنكالشهوات

-وٍصء،

مؤفألأموب ؤإثبعإ أيقيؤه لثاعإ حش نلمز «ن فف ؤ ت ينال اف مال 
ثبماهشمن ولا نتثه دحلؤذ ثأؤكش صيحا ؤمل وءاس ثاب س ^ و؟ غثا يلمن 

آلتوه_ربديى اليرك< ماو زشهء ف ممحمء هك نمج ءؤ ينال•' ومال ٦[، ]مريمت؟ْ-• 
أومأنه\لمح;أى غيم. تورثي ك تآ يثذ ^؛1 ثثت أذك 

ثثءؤ ينال؛ ومال •٨[، لاسس:هي- صنيحاه وعمل نس،*نثح نثر أف مإب رهظم 
لم.عثه آلماحلم يئ ءؤشَةاث ^،؛ ١٧ومال لاككار:اِ[، ه أشم عير يونذ لتأى 

لالإمراء؛ح\[؟4 ثو-ررإ ملموما بملنها جهم لمأ جأءنوا نر زبد لس دثاء ما مها 
منلموث.ىرْ البامت، ل والآيات 

ثعمحبر من س محمد آل نع ما ت مالئ يمحهبمه، عائثة وعن " ٤٩٠
علت4ُا'.متقى مص. حص متت١بن^ن يوم؛ن 

ثاعايال اوثلاث ظنام من المدية ض؛ ط محئده آل نع U رزلإ: ول 
خممحرأُ•

(.٢٢/ Y٩٧رق؛)٠ والرقائق، الزهد كتاب، ط.؛: أ-م-بم )١( 
(،٥٤ ١٦رق؛)يأيلون، وأصحابه ه الك، كان ٌا باب الأطعمة، كتاب، الخاري؛ أحرجه )٢( 

٢(.٠ / Y٩٧رف؛)٠ والرقائق، الزهد كتاب، ومل؛: 





ائوسلضسيد علام »j اسسق رد1س ش

مىالظئ ه افب ومول رأى ما مال؛ ;هبمغن، سعي- بن نهل وعن - ٤  ٩٥
افرسول عهب- ق محم كاو هل له! فقيل ثعال- الق مصة حى ثعال اف ابمعثه ح؛ن 
مصهحى ثعال اف ابتعثه ■>_ من منخلا ه اممه رسول، رأى ما ئل،ت ثاجل؟ مه 
وئممئه،ئطحنه ئ يال! منئول؟ الشعيرعي تآئون محم كفن له؛ صل ثمال، اف 

'.الثأحاريُ وواه ريناْ. بش وما طار، ما مطثر 

الحواري،وهوالخبز الياء• ودثاليي• القاف وكر النون هوبقع ُرالقيُ' هوله؛ 
محت،من مئناة ياء ئم مشيئة، راء م مئثثؤ، هوبثاء >رثنئناه« هوله! الثرuلثv. وهو؛ 

وعجناه.واللناْ أي: ون، نم 
أولتله،يوم دائن، س افه رسول، حؤج يال،* محهبمته، هريرْ أبي( وعن " ٤٩٦

الئاعه؟ااهذ0 يؤيكإ مى أحزجكها راما ممال،: رمح.بمنه، وعمر بكر بأ؛؛؛( هو مادا 
أحزحيا،الدى لآغزجني ب؛ب"ْ، يئثك، ^١^^، رروانا، مال،" الؤ• رسول، يا اخؤغ مالأ• 

الزأء،زأئه هاليا بثه، ق أيس هو هادا الأنصار، من رجلا هاتى معه، مماما هوماا< 
ينسن،ذم، هالتف: ئلأن؟(< ررأئن اف رمول لها مماَل وأهلا. ثز-ما هالته: 

ف،ائ هال: ئأ زضات، اف. زسول إل ثقلن امحاري، حاة إذ ناة. اث 
ورطب،رممتن بنن مه بعدق هجاءهلم هاظلن مر، أصياها أكزم اليوم أحد ما 

لهم،هيج والحلو;I،،، ر'إياك الله ول رّله ممال المديه، وأحد كلوا. ممال: 
و.اف نمول، هال ورووا سبعوا أ0 هلكا وثربوا• العي•؛، ذللئ، ثمن الئاة من هأظوا 

الماثه،يوم النعيم هد>ا عن لتثألى بلح■؛، مسي رروالذ-ى وعمر بكر لأبي 

0(.٤  ١٣رقم)اكلون، وأصحابه هت الني كان U باب الأطعمة، كتاب الخاري: أحرجه )١( 



سشرالأصطرضاصلنياىموواهم|وب.

رواةاضما< هدا أصا؟كم حى رجعوا لم نم الجوع، مذبمؤيئم انخولجفب 
ىرص)ا(

كسروارالعJيىا، وهواككب. الندب، اناء يطلّث، أي؛ راينتندباا ئولهات 
آليميصم الئنن. وهي الكانه، وهو ا،لمجمةت الذاو ؤإمكان الض 

ذاثالقن.ث»الأوب،«: رالئئن. وب: 
والهوينديب، يوبخ ثؤال< لا النقم ئنديد ثؤال٠ الثمحم هدا عذ والسوال، 

أطم.
روايةل مببما جاء مكيا الكهان، بن آبوالهيثم ص أئوْ الدي الأئصاري وهدا 

٠•الر5ذيوغثرهر 
أمترادكاو عرواو، بذ عقه حقنا مال،؛ الندوي، عمتي بن حائي دمن " ٤٩٧

بصنم،آذئئ قال ١^^١ قإل بند، أما قال،أ ثم علته، وأش اف يحمد التجرؤ، عل 
و\لإصاجبجا، بمابجا الإناء مما:ة ط إلا مبجا يق ذلإ ذاءَ، وولت، 

أو٧ يكز قد قإيه وحصزت،ولم، ما بحثر هاكقلوا لها، لأردال، دار إل تنها منتؤلوذ 
محلانواف قننا، لها لأثيرك عاثا، نمن محها ثهوي ثمنيجهم مذ الحجزثم 
أزنمنمبرة الجؤ مصايع مذ مصزاع؛ن بتن ما أو لنا يكز ولقد أفنحيم؟! 

مغنبتة نابغ زأشي ولمي الرخام، مذ وهوييظ يوم عليها دليأي؛ئ عاما، 
ثنيةئالضنث، أشدامحثا، حى؛رحث، الشجر، وزى إلا طنام لنا ما اف.، رموو 

رنمبذلك، برضاه يثق من دار إل ضره اصتتاعه جواز باب الأيربة، كتاب ت مسلم أحرجه ا را 
(٢٠٣٨.)

(.٢٣٦٩رقم)ه، الض أصحاب معيشة ق جاء ما باب الزهد، كتاب ت الرمدى أحرجه )٢( 



سيدالوسلم؟لأم عن انماسن رياس ش

أصحي ثنيثتصفهآ، وارو بنصفها، فايزرت ماللئ،، بن نعد ذؤو1 بيى مثممتها 
لأفوق أف بالي أعود ؤإل الأمصار، من بمر عل أبثرا أصح إلا أحل هثا اليوم 

صفرا.وعنداف متىعظء، 

رواةفلمرُ
الصاد،هوبضم رابصزم،ا وهوله؛ أعلثئ. أي؛ الألم،، هوبند آذنت،١٠ ١١هوله؛ 

ذالثم مفتوحة، مهقله بحاء هو حداءا؛ رروولثؤ وقوله• ومثاتها■ بائقطاعها أي' 
الهقالةالصاد بصم وارالصإاد4<، نريمه. أي؛ ممدودة، ألم، م مشددة، معجمة 
نجئعها.أي؛ الهاء، قل الباء هوشيبي• رايتصاأةا،ا وهوله؛ النسيرة. البث وهل؛ 

أي؛الراء، وكسر القاف، مع هو ررهرحتؤاا وقوله؛ المتلئ. الكشر وررالsكظفلاا؛ 
صارتمحهادردخ•

^^٤^١عايشه لنا أحرجت، محال؛ غقمحفيته، الأشعري موتى ر وعن ~ ٤  ٩٨
تجنىرسولافِهفيسين.ظهرى.علفا، ؤازازا ياة 

بنهمرمى الريب، لأول، إو ؛ قاو ثمحعبمثن، وماص ش بن نعد وعن - ٤  ٩٩
وهداالختلة، وري إلا قتام لنا ما و. افه رسول يئزو؛غ ؤئا ؤلمد■ افه، بيل نل 

.٠٢عاJتهرمنفى حلط. ثه ما الشاْ ثصع ثإ ليصع أحدثا ثاف إل حى \حشلمأ.< 

(.٢٩٦٧رقم)والرقاس، الزهد محاب سلم: أحرجه )١( 
اللباسكتاب وملم: (، ٥٨١٨رنم)والخإتص، الأكية باب الناس، كتاب الخاري: أحرجه )٢( 

ِخؤثفبمها•عائثة عن بردة، أي حديثؤ س (، ٢٠٨٠رنم)اللباس، ل التواصع باب والزينة، 
محابلم: وم(، ٦٤ ٥٣رقم)انبي. عيش كان كيفه باب الرقاق، كاب الخارى: أخرجه )٣( 

(.٢٩٦٦والرقائق،رقم)الزهد 
٣(. ١٣/ ١ تحال)٤ اطه رخمه الشارح شيخا لفضيلة البخاري صحح عل التعليق وانفلر: 



سمرالزكولالقليل رالإصارملى المش وخفونت اسيع كل باب - ٥ ٦

يوعانوالثمن، وهي الوحدْ؛ الباء ؤإمحكان الهملة الخاء بصم ررالحباه؛ا مٍَُ
١^١^•نجر بى منردمان 

٥٠ روىاجعو ®اللهم اممب. رسوو ماو قاو؛ لآ.بمئئ، هريرْ ش دعن " ٠
آومحدم؛ا«ةققظؤرا/

•الرس بمد ١٠أي؛ ®هوئار، نش والريب• اللثة أفل مال 

٥٠ محقإو هو، إلا الذي!١٩ واض قاو: هريرة ش وعن " ١
اش•مذ بطي الحجرعل لأني محت يإذ ايوع، بذ الأرض عل لأغتثد٩؛^^، 

ح؛نقبمم الشئ. ^؛٠٠ منه، الدي طرمهم عل يوما ست يقد 
،.٧٥١يارسوو لثك هلت،:  ٠٠®أناهث هاو: م متى، ومال دجهمح، مال يعرف رآف، 
قيح،ق موجد^١ هدحنتؤ، ل محأذو قانتأدو، قدحل قابنته، ومصي ®الحق٠٠ هال: 

قلذ:هث« ا>أنا قال: -أومحلأة-. هلأو لك، أفداْ ^١: ١٥الل؛ى؟اا ®مذؤذهد"ا قماو: 
أصثامحثالصئة وأفل هاو: ^،٠٠ هاذعهم الصمة أخل إل ®الخق هاو: افه، يارسول لسلث، 

بمادانن< صدقه انته إدا وكاذ أحد، عل ولأ مال ولا أخل عل يأووف لأ الإسلام، 
وأسركهمبئها، وأصاب إليهم، أرسل هب"يه أئ محإدا نتئا، ئنها يسادل، يلم اي، 
منأصخ، أذ أحق تت، الصئة! أخل ل الليذ هد'ا وما قملق: ذللث،، هثاءق مها• 
أذعثى زقا ؟_؛؛؛، أنا ثمحئ زأمف جاووا هإدا بما، أقوى سرع الثن هدا 
كتاب،وسالم; (، ٦٤٦رنم)•ه، البم، مس كان كتف باب الرنامح،، كتاب، الخارىت  ٢١١

(.١٠ ٥٠رنم)واكاعة، الكفاف ق باب، الزكاة، 
٣(.١ ٦ ١/ تعال)٤ الئه رحه الشارح شيخنا لفضيلة البخاري صحح عل التعليق وانثلر; 



JUmهدم عن اساسن |U_ قؤح 

ءآثسهم،بد، . اف رموو وطاعة افي طاعة من تكن وJلم الئتن. هدا من يتلثي 
رر:اكم«^بجامحصئل؛قدميا،ءأئووا 

أغطههجننت، الملخ، هأحدت هاو: هاعطهلم« ارحل هاو: اض. رموو  ١٥قك هالئ: 
ص،حك، الرجلقشرب يأغتيؤ الثنخ، عث يرد م يزوى، حر قشرب الرجل 

حرالمتخ عث يرد م يزدك، خم، قشرب الرجل هأغطته المدخ، عث يرد نم 
ثظريي•؟، عل قوصعه المدخ هأحد محم، الموم روي ومد .، ١^ إل انتهتئ 

هالث،:ثأوت،« ^١ »_ :افِ.نمول لعاث،:ا يلت،: هئ« »مح هماJ: }وقبمم، 
ر'امر'>ت،ا'همال: هشريتخ، همندت، دامزم1،اا رااسن قال: افب. رموز يا صدئت، 

لهأجد لأ بالحهم، تنئك والذي لا، ملئ؛ حم ررائزبح<ا موو: رش ي هشرنته، 
المه،له.وثرمنه ونمى ئتال، اف، قحمد الميح، هأغطته رريأرف® هال؛ مناو،كاا 

(ق١١. ,.ء .»  ١^١^٠.نواة 
نإورأيش لمد هال هئيمحه، ئزيرة ر عن سرين، بن تحثي وعن -  ٥٠٢

قجيءعل، منشئا آبجيهأ عاسه حجزة إل ه افب رموو منم ثئ فيإ لأحث 
الحؤغ•إلا ي ما جنون، ثى دماي، محنوف 3 ويرى عمح،، عل رجله قمحع اباش، 

٠.رواْالبمحاري 

٦(.٤  ٥٢رم)هد، اش همش لكن كف بآب الرقأق، البخاري: أخرجه )١( 
٣(•٠ ٧ ١/ تعال)٤ اه رحه الشارح شيخنا لفضيلة البخاري صحيح عل التعليق وانظر: 

أهلاتفاق عل وحض الني. ذكر U باب والمة، بالمحاب الاعممام محاب البخاري: أخرجه )٢( 
العام،رقم)؛أ"اب(.

تعال)ا"ل/ههل(,اش رحه الشارح شيخنا لفضيلة البخاري صحح عل التعليق وانظر: 





سدتلام ض اساعتي رياس قؤح 

جاءإي افه.، رسول ْغ جلوثا ئا يال! ئمحقمحنبمى، عمر ابن وض " ٥٠٧
أخا»:ا M' اف رسول ممال امحاري، أء م عي، ملم امحار، ن م^ 

ررمنتعويماف. رسول صال صالح• ممال؛ ع؛ادْ؟اا بى سعد أخي الأئصار،'كتص 
ولاهالآئس،ولاخماف، عانتنانعال، ما عشز، يضع؛ ويحن وئتنامنه، صام ممحم؟٠١ 

دناحص حنله مذ هومه هاستأحن جثناة، حس الثتاخ، ، iUjز ينمى يمص، ولا 
٠.ر ملم زواه منه. الديذ وأصحابه افه. رسول، 

ارحثرثم؛ ماو أيه ه، الشن، عن، ^٤^، الخصهن ؛ن، عنزاو وعن، -  ٥٠٨
^م،،ةالبجثيفرىئاواتي،هم

يوئوف،ولا وبمويوف ولأبمتنهدوذ، ثشهد'و0 قوم بمدهم تكوذ ررم دالآدا أو 
٠.ر عي ممئ،  ١١؛، ٣١١يهإ ويفهن يويوذ، ولا مح.يئدروو 

أ0إيلثإ آدم، ا؛را ءريا ه؛ افب رسول قال، قال،؛ يقهثغ، أمامه أبي، وعن، — ٥ ٠ ٩ 
دعول،اا;من وابد.أ ئاف،، عق ولألدم ك، ثز ممسكه وأي، ؛،، JJجمئ المقل 

صحح١١.حسز، *حديثا وقال،؛ ، الرمدي رواه 

٥١ قاوماو؛ خكممفيثم، الخطص الأنصاري محصن بن افه عبيد وعن، - ٠ 

(.٩٢)٥ رقم الرصهمر، عيادة ؤ، باب الخنائز، كتاب لم؛ مأخرجه ( ١ ) 
(.٦٩•)t/ تعال( اش رحمه الشارح شيخنا لفضيلة لم مصحح عل، التعليق وانفئرت 

رنم)اهآ'ا(،أشهد، جورإذاشهادة لايشهدعن، باب الشهادامحتج، كتاب البخ١رىات أخرجه ( ٢ ) 
٢(. ٥٣٠)رنم يلومم، الدين، ثم الصحابة قفل باب الصحابة، فضائل كتاب لم؛ وم

والترمذي؛(، ١  ٠٣٦رنم)المقل،، اليد خرمن العليا الم. أن بيان باب الزكاة، كتاب لم: مأخرجه )٣( 
(.٢٣٤٣رقم)مه، باب الزهد، كتاب 

(١١  ٥٣تعال،)ه/ اض رحمه المارح شيخنا لفضيلة ملم صحح علر التعليق واننلر؛ 





سيئاضساتيض؛لأم اساسق _ ljفؤح)

راثووئ1موبيصال! إليهم، انحرف ه الني رسول صل يإدا محان؛ن• هؤلاء الأ'ءرابت 
وقاو:، ^٧١١١٠نواة ذج ئاقه آذ لاٍلإ ممال، اف عثد ( هى 

صحح٠٠.حديث ١١

الشين.ثائوغ الثاة اااضائ«: 
افرمول سمعت قال؛ معديكرب بن القيام أي'كريمه وعن " ٥١٥

صفن،يقنى أؤلأت ادم ابن بحنب بطن، مى ثرا وعاء ائتي ملأ ُرما يقولث .، 
،الئمدي رواه لثيه" وثلث لشرابه، وثلث لهلتامه، هثالث< محاله لا كار فإل 

حنن،١.حديث ١١وئال! 

محث«أي:كأ.
يكزقاو: الخارئ الأنصاري ممليه بن إياس أمامه ش وعن - ٥ ١ ٦ 

ألاس<معول؟ ررألأ ه اللب رسول ممال الدسا، عنده يوما ه ؛ ٧٥١رسول أصحاب 
نواةالقحل. ينشي: الإيإن® مى اللداذة إة الإبجان، مذ السدادة إ0 تئثنول؟ 

٠.أبوداودر 

وئزكالهسة زثائه وهى سمحمنمتن" والأال؛ن الوحدة -بالياء ، ^١١١١٥٥١

رنمالني.، أصحاب ق'عينة حاء ما باب الزهد، كتاب والرماJيت (، ١ ٨ أحد)ا"/ أحرجه )١( 
(٢٣٦٨.)

رنمالأكل، كثرة كراهية ز حاء ما باب الزهد، كتاب وال،رمذىت (، ١٣٢أحمد)أ/ أحرجه )٢( 
(.٣٣٤رقم)٩ الأكل، j الاصاد باب الأطعمة، كتاب ماجه: وابن (، ٢٣٨)٠ 

الزس،كتاب ماجه: وابن (، ٤١٦١رقم)الترجل، كتاب وأبوداود: (، ٤٦٣أمي.)ه/أحرجه )٣( 
(.٤١١٨رقم)له، بوبه لا من باب 



٥٦ -uU  اصيل والإصارهش اسش ويقوقت  ٤٠٠ا}ضل j* ائاكرو^J^u ، ...٦٠٩

\ك]ق\صوماوأئلالك: ررالقئو«فبالقافوالخاء: زأثا ئاخراقاص. 
\طإ.زئزك المش خشونة من ابلي اتاص 

ه،اف رسوو تعقنا قاو: ^٥٠؛^، افي همد بن جابر اممب صد ر وعن - ه ١ ٧ 
لنانجد لم ممر مذ جراثا ورئددا لمريس، عترا قلض قهمحئ، صيده أنا عاؤا وأمر 
يمصهاماو: بما؟ ثصنئوو ؤئ'كتم يقيل•' ممرة، ءرْ يعطينا أبوهميدْ يآكاو ٤^٥، 

^ش إل قكمنا^؛!١ ض، من عألبجا محوب م ، ٣١محابمص 
ثاعلوج ١^، محداَل:ؤا؛هاشناج 

مماوالعئغ، يدعى  ٤١٥هل هادا هآئتنا0 الصحم، الكي_ب 'كهكة النخر ناحل 
وقداف، نبيل ول اف.، رنول رئل حذ تل لا، مال؛ م ميئ أبومدم؛ 

نيثزممن1قامحف
أحدولقد الثور، أوثقدر كالثور القدر ممه وشغ الدئذ عينه وفج، من 
أصالآع_همذ صلعا وأحد صنه وقب ق ئأئعدئم رجلا عثر يلاقه هميده أبو مئا 

هدمناملنا وثائق، مذلحمه وثروذئا مثرمذمحنها معثا أعفلمتعم. رحل م هأهامها 
٣،افُ آ>خئ رزئ هقاَل: ق، ذنك ، 'مه اف رموو محنا المديته 

رواةمائئ. منه ه افه وو رم إل فتطعئونا؟<ا ثيء لحمه مذ معئم ئهل 
ُاوصاا(

والكسروضمحها، الخم وهوبكر جلد مذ وعاء ررا-بمزاب«: 
الإبل.ثاكلك نجر ورؤ و٠رالختطاا: الم، شع ارئئصها* موله: أهصح. 

١(. ٩٣٥رنم)البحر، ميتات إباحة بات والذبائح، انميد كتان ت لم مأحرجه آ '١ 
•٣( ٠ / ١ ٠ ) تعال اف رحمه الشارح شيخنا البخاري صحح عل التعليق وانفلرت 



الرر،1تي JUm•زئلأم اساسق }ياش فؤح  ٦١٠

ثاءوبعدها القاف ؤإمكان الواو بمتح وااالودباا؛ الرمل، من الئل وراالكيبا،ت 
الداوتوقع الفاء كر وررالفLJراا ايرار. وررالقالآJاات الع؛ن. مرْ وهو موحدْ 
بالفنارالوثائيى« الرحل• عليه جعل أي؛ الحاءت بتخفيف المثرار ررولحل القطع• 

وافُآعالم.منه، ^^ ٥١الذي الثخم والقاف،: السة 
افهرّوو قميص ؤإ "كال قالمتج: ننحقؤقبمتها، يزن ثنت، أساء وعن -  ٥١٨

حنزاوررحديث، وئال،: ٠، والرمذير أبوداود رواه ١^٥^. ل إه 
ئواآنيلثأنالكماوالثاعد.دواإثنع؛السينأيصا: ١٩۵١؛1 >رالؤصعا< 

كديةدمصسث، ثغفر، الخندق يوم 'كنا إماقال،: تيمحنبمته، جابر دم، " ٥١٩
ارانامماو! الخندق. ق وضغ ثديه هد؛ فقالوا؛ ه، البى إل مجاووا شي•يده، 

الشؤبقاحد ذواقا لأود.ويى ايام وليثنا بحجر، منصويح وبطنه قام، ئم ثازورا 
إلل ادن"0 افث، رم—ول، يا فملئ: أمم، أو أمل محتا معاد ممحربح لنول،، ا. 

^مس،تجسكي؟فقالتؤ:
التدمة،ق اللحم جنئنا حص الشعثر وطحنت، النناى قدبحت، وعناق. ثعثر عندي 

فقلت،:ئنضج، الاثاوقد'كادُت، واليمه اكنز، قي. ؤالنح^ر٠ ه، الني لت جم 
له،هدكنيتح هو؟« ر)كلم قال،: رجلان. أو ورجل اف رسول، يا انت، ققم ل، طنيم 
ققال:آئ(( حش القور بن و ذلا \ؤئ'ط نزع لا ^١ م يي )ركشتث ققاَل: 

الصجاء قد ونحلن، فقلت،: عليها هد.حلت، والأئصار، الهاجروو فقام ، )١^^١٠٠
قاو:ثمم. قلتح: سالك،؟ هل قالتح: ومن والأيضان الهاج_ئونى و. 

 Iاللباس،كتاب ت والترمذي (، ٤٠٢٧)رقم القميص، ق جاء ما باب اللباس، كتاب أبوداويت حرجه أ
(. ٥١٧٦ ) رقم القمص، ل جاء ما باب 



٦١١... والضواJ^Ul JA  uاصو هلي والإمسإر اسش وخمقونت لؤيع ا كل بإب -  ٥٦

البومهوكم اللغم، علته ؤءنعل الخبر، ينثر محجعل ولأيصاعطوا؛؛ ءادحلوا 
حصويغرف يكجر يزل، قلم بمنع، ئم أصحابه إل ثيمرب بنك، أحق إدا دال—ور 
متفقمحاعةا< أصاسهلم الناس ئإل ؤأئدي، هدا راكل ممال! منه، وبقل ثبعوا، 

)١(َأء 
.عليه 

إلهاثكمأت خمصا، ه بالني رأيت، الخندى حفر يا جابرت يال، ودايؤ وق 
يآحزجنراناليدا،  ١٩٠^ه ^ ٥١برموو رايت، يإل ثيء؟ عندك هل قملته؛ ارأق، 

ممزهمت،الفجر، ؤطأحشتإ هدبحتها، داجي ثئتمه ولنا ثم، مذ صاغ فته جرابا إل 
لامصحتيسالت،؛ ه، افه رسول إل وليته ثم برمتها، وظنثها3، قراغي، إن، 

لما،بميمه دبغنا اف، رموو يا _1،: هنازريه، هجمحه منه، ومن ه اممي بزمول 
ممال،؛افه.، رسول هصاح منلثه. ومر أئت، هتنال، ثمحر، مذ صاعا وطخئت، 

ارلأتئزلذه: الشذ مماو  ١٠١٠٩هحيهلأ ثورا صغ مد جابزا إ0 الخندق،: أهل اءيا 
الناش،مدم ه المثر وجاء محئت،، أجي•؛،، حس تجرف دلا يرٌثاؤم 

يآحزجتهمنتج. ١^•^، منلئ قد سنت،؛ وبلث،إ يك، فقالتف؛ امرأق، جنت حك، 
حابزهُراذعيى مال؛ ثم وبارك، بئؤ، برسمنا إل، عند ثم لبارك، محؤ ئتؤ، عجينأ، 
لأئوائاف قالم ألفث، وهم سزلوها« ولا تنمتت3لم، مذ واقدحي منك، ملتجز 

ص"ملبمزمحا عسا ؤإف محاهل، لتغط ؤإوثزثتا ^^١، رؤوة حر 
(.٤١٠١رنم)الخندق، غزوة باب الغازي، كتاب الخاري؛ أحرجه ٢ ١ ر 

(.٢٤٦)a/ تعال اف رحمه الشارح شيخنا لفضيلة البخاري صحح عل التعليق وانفلرت 
الأتربة،كتاب الم؛ وم٤(، ١ • )٢ رنم الخدق، غزوة باب الغازي، كتاب الخاوي؛ أحرجه ^ ٢١

٢(.٠ )٩٣ رقم برصاه، يثق دارمن إل غمّْ جوازامتناعه باب 
(.٢٤٨)a/ تعال افه رحمه الثمارح شيخنا لفضيلة البخاري صحيح عل التعليق وانفلرت 



ال>'<'ااء،سد ض؛لأم سي اس |ياس ش  ٦١٢

وهئمحت، الثناة والياء الدال ؤإمكان الكاف ضم كدثة'ا ^>^ ١٠قوله؛ 
الرنل،يو أصلا المأس، فيها ينمل لا الأرض من صلته عليفلة قطعه 

الأحجاثاليوررالآاؤ«: وصةض»أمل«. صووث\سم ذ\ؤلأل\: 
ا،ليم.بمنح وهو الخهمغ، وراالجاعه،ا! ثراخموا. ورريصاعطوا،،; القدر، عليها يأكوو 

ورجعت.املتت أءتاا! ٠5sوراائالخؤع، واليم؛ العجمة الخاء شع وارالخمصبىاا؛ 
هءَروارالداجنا١؛ الع؛ن. متح العثاى، وهي، جمة مبمغر الياء، بضم وررالبهي٠ةاا 

بالثارمثة.وهؤ إي؛ الآز الذي؛دض الئتاf ورراشؤئ« اليت،؛ ألمت، اثي 
ا'ءممنُت،لأثبما وتنه؛ حاصئته أى؛ ^^؛،٠٠ ؛،!، ١٠وهولها؛ دعايرا. أى؛ 

نيتهئه ، ٧٥١أكزم ما علتها وحض هانتحيثه لأبمكفيهم، الذي أ0 
بزى،أشا؛ ومال صن؛ أي؛ يثن١١ ١١الثاهزة. والأية الظاهزة النحرة هذه ن مه 

ؤالئد.حه؛اعيرل؛ أي؛ ورراهد«حيا، قصد. أي؛ اليم، شح وراعمد<، لخايتؤ. ثلاث 
أعلم.واف صوت، لعلثابما أي؛ ؤرردغط« الرقه. 

صويتؤتممت، قد ئليم؛ لأم أبوتللحه ( ؛lJقال،؛ يقهبمه، انس وعن " ٥٢٠
نعم،قثالئ؛ ثيء؟ من عندك قهز الخ-وغ، فيه أعرف صعيما ه ؛ ٧٥١رسول 

دثتهثم بتنضه، الخبر ملمت لها، حمارا أحدمت، ثم ثعم، من ^١^٠١ هأحزجت، 
قوجدتبه، قدهيث اف.، رسول إل أرتلئتي ثم يمضه، وريش ثوبي( محت، 

ىمحا،ئلز،رّولاف.ت
افرسول، قماَل نم. فئلت،؛ ر>ألطنام؟« قثاو؛ نم. فئيت،؛ أبوطلخه؟« >اأننلك 

قماوقأحمتده، ؤللحه أن، جئئ حس أيدبمم ثع( واثaللمت، ةاثaللموا ٠^^١١٠ ه: 



٠٦ -ub  ٦١٣... اصل،ذ والإصاره،ى اسش هوا1»و(وظولآ

لطعمهم؟ما عندئا وليس ؛الناس اش. رموو جاء محي ميم، أم يا أبوطلحه؛ 
قأموافه. رموو لش حتى أبوطلحه هاطلق أغلم. وزثوله افه همالش: 
ميم٠١أم يا عندك ما ارهلش سأ افه رسول ممال يحلا، حص معه ه افب رسول 
عأكهملخم أم عيه وعصرث ممئ، اف. رسول به هآم الحتز، بدللئ، هاث 

فاذللمثرة١١ ءائدل هال؛ ثم يقول،، أل افه ساء ما اف رسول فيه يال، ثم قائمته، 
المومأكو حم لهم فاذذ لثنزة" ررائدذ مال م حرجوا، م يعوا حم مأظوا لهم 

ا.متفقعل؛هر رجلاأوتمائوذ• ظهمويعواوالثومسبموو 
إلاأحن منهم قق، لم حم عنرْ وينرج عنزه، ثدحل رش ي روايه؛ ومح، 

^ئلإذاصِءابجأظوابجا.

الشيأم م رجلا، بمانثن دللث، منن حم عفره، عنزة يأكلوا روايؤت ون، 
بمذبمدألإ،امح،،ورؤوامحا•

جثرام•بلئوا ما أمفلوا ثم رواية؛ وؤ، 
معحالنا هوحدته يوما، س افه رسول، جئت هال،ث أنص، عن يواية وؤ، 
اللهرسول عصن، لم أصحابه؛ لبنض مملتؤ بعصابة، بطنه، عصب وهد أصحابه، 

(،_ijبتت، ميم أم وهورؤج طلحه، أبير هدمت،!ل الخؤع، من فقالوا؛ قه؟ به 
أصحابه،بعض هنألت، يمصابه، بهلنه عصسنر افهس رسول، رابت، محي أبتاه، يا صلت،؛ 

كامححومسلم: (، ٣٥٧٨رقم)الإسلام، ل النوة علامات باب التامح، كاب المحاري: أخرجه )١( 
(،٢٠٤٠رقم)برضاه، يثق من دار إل غره استتباعه جواز باب الأمربة، 

(.٣٥٦تعال)U/ اث رحمه الشارح تسخنا لفضيلة البخاري صحح عل التعليق وانظر: 



سداارساء،؛لأم *0 اساسإ، يياض قيح  ٦١٤

مم،ئالش: ثيء؟ من هل مماوت أش، عل أبوطلحه مدحل الجوع• ئى فقالوا؛ 
جاءآحرثإو أئبماة، ؤحنْ افه. جاءيارسوو لإل محروممرات، كتريى عندي 

•٠١الحد•ثرممام يدم معنئم••• معه 
الشيح

سعىائه فيه يثين الدنيا، ق الرند باب مد لآذهآ؛ثث ا،لولف دكزْ الباب هدا 
فقط،الخا-جة مدر عل يقتصز وأن الدنيا، أمور ق النهوايتؤ من يكثر ألا للإنسان 

الئقواتيون الدين عانة فهايان آيات وذم ذللث،، _J ه الض كان كا 
الثلزهلثاعإ حنق بميم' بن ءك، ؤ ثعال؛ افه ومحول فقال! الصلوات،، ويضيعون 

يدحلؤذمحأؤلتقا '^^١ ؤهمل، وءاس داب> من إلا /ئأ عثا ينمن هسوذإ ألممون ؤأئعإ 
ألآههطدوثقثاه]ميم;بمه-•![.

هذهمحبل ذكروا الدين الأنبياء بعد من •' أى ه، هش - بميم' ي*ن فلم، ؤ ثعالت محوله 
ؤأئعوأالصلوه وننايإ ؤإيإ طريمثهم يقبعوا لم حلقن بعدهم، من حلس الأية، 

فيها.الممريط يعني الصلاة ؤإصاعة أل1إن)ةأه، 
الملة.وامحتميال ^;^^، ١١ونثر كالطهانم، زوطهات ئق 

والمعود.والقيام والثجود، الزكؤع، ق كالعلماسة أركانبمات وق 
والجود،الركؤع، ق والنبث^ الحدت،ن، ب،ر، ا،لعفره كوال واجبامها٠ وق 
ذلك،.أشتة وما الأول، والتثّهد 

(.٢٠٤٠)رقم برضاه، يثق من دار إل غيره امحستاص جواز باب، الأشربة، كتاب، مسلم. أحرجه ا ١ ' 
(.٢٤٣]/)٠ تعال افه رخمه الشارح شيخنا لفضيلة مسالم صحح عل التعليق وانفلر؛ 





امسااتيسد ؛لأم *j اسال1هتي رءاس ش  ٦١٦

انمشؤنلإةيىَكق^^ق والاقتصاد والتفاف 
صريرهعثر بن الئواو وذم 

ثعال؛وئاو لصد:ا"[، آئويذلهاه إلاءق ألأرمن دآبمزي اف مال 
فكتتخ متثليتورك لا م سثمفي( ؤذ محتمّزوأ أكايك> ئمآء ممؤ 

يظنىنمتيملأ مبمنم محيآقتحا أمحثآ؛ آلأمحبمح-4أنآمحابج 
ولإ>تئنأث1رمأ ؤوألخإدآأسوإم وقاوثنال: لاوقرة:*ا'\مآ;ا، أقاخمإلخا3اه 

ؤنثائثثآلأآلإضللأوقاوتنال: [، ٦٧]^:نيقانثمحذتِصمائاه 
لااذاريات;ا■٠-٧٠[.ه يطعمن أردأن ؤ؟تآودمنيمننزوؤذو\ ةث؛و0 

يمقئ؛•'ثم ؤمحا السايمهن، ا)ياثأن ق معفنمها قممدم الأحاديث، وأما 
محنةض الغنى ررثش قاو: اليذ.، ض هقمحنمحق، هريرة ش ض - ١٥٢

علته؛ثممى الممس« غز الغز ولكن العزض، 
هوا1ال.والراء! الض بقع رءالعزض* 

أئلحارقد قاو: ه، اف زسوو أن عمرويهؤجبممحا: بن افه عبد وعن - ٥ ٢ ٢ 
.٠٢٣نواة ىة« اف/قا وقئ محاقا، سأناوم، 

الزكاة،كتاب، ت لم ومرفم)اُأأا"(، النفس، غنى الغتى باب الوقاق، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
١(.٠ ٥ رغم)١ العرض، كثرة عن الغنى ليي باب 

٢(. ٩٨ا/ تعال)٤ الله رحمه الشارح شيخنالفضيلة البخاري صحيح عل التعليق وانظرت 
١(.٠ ٥ رقم)٤ والقناعة، الكفاف ز باب الزكاة، كتاب ت لم مأحرجه )٢( 

١(.٩ ٥ تعال)ه/ اقه رحمه الشارح شيخنا لفضيلة مسالم صحيح عل التحليق وانفلرت 





سدالوص؟لأم ض اساسق ثمياض ض  ٦١٨

هيأن:فونئاسداَل: أذي! 1ن أضج محت U وةأَل: ذِلك، مْ ئم 
علتهُا'.ْتفيى أمحثاة. عميه 

العجمةالمن ؤإمكان فوق الئتاة التاء —بمنع ثعلب عمروبن وعن " ٥٢٥
رجالا،هاغطى ممشمه، أوشي يإل أئ و. افه رسول أق غكسمهنن! — اللام وثسر 
يند،راأما هاوت م عش، أش يم ^، ٥١هحمد عسوا، يرك أم؛ أف ثلعه رجالا، ورك 
ولكيأعطي، الدي من إة أحئ، أدع والذي ، وأدغ ظ لأعطي إو قوافب 

افُجنن قا إل أقزاثا نأكل والهلع، الخزع من ٥^^٢ ق أزى ه أهزاثا أعطي إي 
مامناف ملب: عنزوبن ماو سلبء عئئوبن منهم والخم، الغش من توبمم يل 

البخاريرواه الثنم. حمن ه اق رمول بمكلمة ل أف أجب 
الصجؤ.وقيل: الخثع، هوأثد ااالهلإاا: 

منحير العنا ءالتد هاو: ه، الض أن ذهق'\ حزام نن حكيم وعن - ٥ ٢ ٦ 
بمتنففحوش غش، حم عى كاو ما وحرالصدهة مول، وابدأبمن الثمل، ١^< 
رعلته متقن ادJهاا منه ينثغن وض اق، ممه 

أحصل.ملم ولفظ الثخاري، لفظ وهذا 

الخهادكتاب لم! وم{، ٤١٢٨)رقم الرقاع، ذات؛ غزوة باب الغازى، كتاب البخاري؛ أحرجه ( )١ 
(.١٨١٦)رقم الرقاع، ذات غزوة باب والمر، 
•( ٢٨٠)خ/ تعال اط4 رحمه الشارح شيخنا لفضيلة البخاري صحح عل التعليق وانظر! 

(.٩٢١٠)رقم يعد، أما الثناء! بعن. الخطة ق قال من باب الخمعة، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 
(.٦٨٥)"T/ تعال اممه رحمه الشارح شيخنا لفضيلة البخاري صحيح عل التعليق وانفلر! 

كتابلم! وم(، ١٤٢٧)رقم ض، ظهر عن إلا صدقة لا باب الزكاة، كتاب البخاري: أحرجه )٠١( 
(.١ ٠ ٣ ٤ ) رقم الفل، اليد من خن العليا اليد أن بيان باب الزكاة، 





٦٢٠

همروالثمل الفقه، هوَر العنا واليد الثمل، التي من حتر العنا ارالثد التالأت عن 
الثائق((ثقشرا<.

اثثج

نألايه خ؛عئؤءئئ حزام بن حكيم عن مله محا لعال اممه رحمه المؤثث قال 
فأغطا0.ناله م فاعطا0، ناله م فأعهناه، مالأ  IJL-؛أي! فأعaلا٥، ه النئ 

ئيئا،تأله سائلا لا اثه حلقه وحنن وكرمه وه الئي هذي من وكان 
الاَلخضيهدا ا>إن ي،لإقالبما:مائئjعلالإملأم 

عليه•ومحرص القس فتهللثه ١^١^٠، حلوبمؤ ^١٥^^، حضر حلموا؛ 
لهتارك لم مس بإئراب أحدْ وس فيه، له بورك مس بّنحاؤة أحدْ ُ'دمرر 

عفيبأكلأْؤئمالئي قال ولهدا وأبعذ؛ أبعد يكون بوال؟ أحده بتن فآكيث فيهاُ، 
وماثغده، نائل ولا مشرنه عيث وأئش ال١ل هدا من جاءك ررما ا-ئابأ ئن لعمر 

،oJ^-Ijفلأ وسوف، ودaلثع مس بافراذا جاءك ما يعني • ا منكااُ سبعه فلا لأ 
ثأخده.^ سوآل جاءك وما 

مىحيث العنا ءالثد ده؛هعنن! حزام بن بكيم ءفييآصْوآئم' الثي قال يم 
دةفالض الأحد، د هي الثئل واتي اكلي، د هي الثنا اتد الثفل«: الهد 
الئثر.٠قال كإ العليا هي مده الأحد، قوى العطل لأف الأحد؛ يد من حيث 

محابلم: وم(، ١ ٤ ٢ رقم)٩ ض، ظهر عن إلا صدقة لا باب الزكاة، كاب الخاوي: انرجه )١( 
١(.• وثم)٣٣ الفل، اليد س حم العليا اليد أن بيان باب الزكاة، 

وملم:٧(، ١  ٦٤، ٧١رنم)٣٦ والعامالن، الحكام رزق باب الأحكام، كاب البخاري: أحرجه )٢( 
خنهبمتئ.عمر حديث، من (، ١٠٤٥رنم)مسألة، غم من اعش لن الأحد إباحة باب الزكاة، كاب 





الوس،؛فسد ض؛لأم اساس؛، رياس مح  ٦٢٢

العلياءتقال ولهدا الناس؛ س النوال كثرة محريم عل يدل سديد وعيد وهذا 
أذال،اولأ:أز ساشروتة،إذاظالإن

هدافإذ بيته، ق تحعلمة في،ا الناس يابى أذ لأجل اإك،الثات للأمور تأل أذ أما 
الزكاةفلاثأحد لواعطثها حتى الزكاة ولا أذثاحد له تحل ولا محريمه، ق شك لا 

الشءأثا ومحاوبمم، الناس ابق يأذ إلا منها يريد لا الني الكيالثات أخل من 
أعلم•وافه به. ناص محلا المروري 

الناسنال ارس اطه.ث رمول، محال محال! نتيقمحنيئ، قريرة أي وص ~  ١٥٣
.٢١٣صوأزِصز«نواة 

التألهإذ ١١اطههأ رثول محال محال'. منحهبمن، جندمحت، بن سمن؟ وض - ٥٣٢
زواْمنه(( لاند أمر أؤز ئLطانا الئ.جل ينأل أو إلا وجهه، الزجل تنا ثدتكد 

صحح®.حنن حدث ٠١ومحال! '، الئ,تمدير 
الحدشزحؤث.راالئ.«: 

محايهأصابته ررمن اطه.ت رسول مال، دال،ث نمحهبمه، عود من ابن وعن " ٥٣٣
أوآجلٌعاجل بررق له الأنه ميوثك باطب، انرلها وس محامحته، نمد لم بالناس هائرلها 

١(.ُ ٤ رقم)١ للناس، المسالة كراهة باب الزكاة، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
رقمالزكاة، من الواحد الرحل يعش كم باب الزكاة، محاب وأبوداود: (، ١ • أحمد)ه/ أحرجه )٢( 

والنسائي؛(، ٦٨١رقم)المسالة، عن النهي ل حاء ما باب الزكاة، كتاب والرمالى: (، ١٦٣٩)
(.٢٦٠رقم)• منه، له يد لا أمر ز الرحل الة مباب الزكاة، كتاب 



٦٢٣بابايقناهة^_j،والإصادياسثتوالإنفاةوذمالسواو... - ٥٧

حثنا<.*حديث وقال! ا، والبيذي' آبوداود رواه 
بم/ع•أي• اشن، كر رريوشك٠١ 

فيألأبم1ل)رثذم ئَلزئوواف.; ه: ي، -^؛>^ ٥٣٤
أبوداويارواه ثسا. أحدا لابمال هكان انا، فقلت!  ١١محالحق؟ له وأئهمل ثقا، الناس 
صحح.بإنناد 

ه1ست،خماإه محملئ محاو: دْءئبمنن، الحارق بن مصه بئر أف وص - ٠٣٥
داَل:ئأ ^١١١ لك ثأص الفدمه ث1شا خز ررأيز ساَل: ٥^١، أنأته ه ١^ زئوَل 

افألهثه قطت ^١^، محثو زيو ثلاثة: لأخي إلا ثمو لا افاله إن مصه، ر>:دا 
اننالهثه قخئئ ماله، اختاخت خائtحه أصابته ورجز يئسك،، م تحسها، خر 
خرئاقه، أصابته ورجل عيش- سدادامن -أوقاو! عيش قواماص تحجب حى 
خرالمناله له محلف داده. هلأدا أصابثؤ لمد قومه؛ مى الخجى دوي مذ يلأيه يقول 

قتيصهيا الساله من سواص فإ عيش، من سدادا قال،ت أو عيش، من قواما تحجب، 
مسلماآ'.زوا0 س٠حثااا صاحثها يائها ثحق، 

بجنهمإنثاو مصلح قربمتن، بجن وثخوْ مال بمغ أذ الخاء؛ بقع ر٠الخةالهاا 
زررالمزام((الأنتان. مال ئميب الأقه وااالخائأءه(ا مسه. عل ويلرمه بمكمله مال عل 

وا١الثنادااونحؤه. مال مذ الأنتان أمئ به يقوم ما هو وقتجها؛ القاف، كر 
و\نوطي.'(، ١٦٤٥رنم)الاسساف،، ق باب الزكاة، محاب داود: وأبر (، ٤ • ٧ / أحمي.)١ أحرحه ، )١ 

(.٢٣٢رقم)٦ وحبها، الدنيا ق الهم ل حاء ما باب الزهل.، كتاب 
(.١٦٤٣رقم)الآلة، وب باب الزكاة، مماب وأبوداود: (، ٢٧٥أحمد)م/ أخرجه )٢( 
(.١٠٤٤رقم)السألة، له تحل من باب الزكاة، كتاب لم: مأخرجه  ٢٣١



الوسااتيسد اساسق«تىتلام رياس فلح  ٦٢٤

العمل.وراالخجىاات المم. وررالهاهةاا1 ويكفيه، المنون حاجه يد ما ال؛نت بكر 

اثنيالنكين اريس مال،ت س، افه رسول، أف تئهبمتق؛ هريرة ش وض ~ ٥٣٦
الديص زلكث زالم؛ان، ثامحة ذالكان، الكه وة الناص عل يطوف 

محممقالأاش« يأُل ولأ:فوم عت، محيى له مثن نَلأ غرشه، نجد لا 
ءاشرا؛لأ

الثمحح
فميصرورة. شر أموالهم الناس نأل، لمذ الوعيد بيان ل الأحاديث هذه 

جرا؛يسأل، فايإ يكرا الناص سأل، ءرص ت قال، ه الئي أف كههقئ هزيزه أي حدين، 
:اُلافانا ه، حا نكثن أنوالإم الناز ن1ل، نن لشكثز«بمي: أؤ ئيمل 

عليه،الخنئ قل اسممل ؤإن عليه، ا-بمئ \سةفؤزاد إن ليتكثز، أو بن'\فشممل 
كبائرص حاجه بلا الناص سؤال أف عل دليل ُذ\ دٌي، اّبمر، من ٌّّلم ُرك ؤإف 

ئ
الدنوبخ.

لانحفىفإما بالناس وفاقته بالناس، حاجته ^3، من أف منها أحايين، كز ذم 
خاثإلاةسأتزة،فإنه ضث،ئقتجاثكلإليه،وضjiJ لأف حاجهُ؛ 

علواعتمد ءغ؛ةل باش أنرلها ومن يذع، ولا يسأل دارا ويتمؤ حاجته، مضى لا 
لأفحاجته؛ تقفى أذ يوثلث، فإثه حا؛ أمز التي الأنياب ويعل عليه، ويوكل اش 
دهو-»تسمح7هأممه عق خؤغأ ؤوس سبماةقواكيقولت اممه 

رقمبمثا؟«، اقاض مثوى م -مال: اش ، Jyباب الزكاة، كتاب الخاري: أحرجه )١( 
١(.٠ رنم)٩٣ ض، محي لا ادوي المكض باب الزكاة، محاب لم: وم(، ١  ٤٧٩)



٦٢٥جمدُالأصعممجدالإس1ةوذمسماوب. 

يقيمأن فأمنه نحملها، حمالة ق الثني يسأل جاء انه مبيمه حديث ويكر 
منلواحد إلا ثمل لا انمالة أف وذم. حا، له مام الفدقه محي؛اتث عذة 
تثلاثة 

بمليفهذا انم، ذايت، لإصلاح ذي 3، التزم بمي حماله، ثمئل رجل - ١ 
أل.يولا يمسلث، ثم تحيتها، حى يأل أف وله 

ذلك،وعدووعم وعنذا كنار ماله، اجتاحت، جاثحه أصابته آحئ رجل ٢~ 
عيش.من قواما يصيء_، حى مال 

فهالامعلومة، جائحة وبدون ظاهر، تسبر بدون فاهممر عنيا كان رجل ٣" 
أصابتهباثه قومه من العقول أهل من ثلاثه يشهد محي يعطى لا لكن يسال، أف له 

الممر.من أصابه ما بمدر فيملى فاقه، 

اوئولذلك،ثقول سوى وما الثاله، م ثمل الدين نأ الثلاثة فهزلأء 
سأحتا«.صاحثها يآئها ئخث، قسصه ايألأيا مى مواص  ٧٤٠

يسحح،وربإ المال، بركه يحت، لأيه محتا؛ ونس الخرام هو والئحت، 
الومحق.وافه أصله من ماله سحت، وعزامات، آفات، علميه فتكون كله، المال، 











سةلأمساسمثثإسؤغ ٦٢٠

الصلاةعليهم الأبناء لأف مصا؛ ليت والمهئه العمل أف عل يدل وهدا 
الرمحولإف حتى الناس، سؤال من حر هدا أل سك ولا يارسوما، كانوا والثلأم 

-بميمينها ظهرْ عل حطج، مى حزمه أحدئم بأحد لأ0 رر قال؛ 
أوضوه،،.أغطوْ الغاس، أذتنأو من له حبث — منها ماكتبم، ويأخذ 

بلله، يدل، ولا لأحد، الإنسان ؤنصع ألا النسل؛ الخلي هو هذا أف ثالث، ولا 
4،نرير0 ؤوءا-موذ ثعال• قال أوحرثه• أوصناعته نحانته من يده، كسب، من يأكل 

الومحق.وافه نيئا، الناس يسال ولا ٢[. • ه آمي شل ين يبموف ألارُنج، 



٦٣١باممراصدرالإس1ةنيص،امصبمسصفي 

دجوْو دالإماق والحول ^^آترم 
خهءمحؤمحب"؟ى

ذظ\ومال ]-سأ:بمٌا[، عثلمةُه ئهو ثيىءِ من أنشر قآ ^١^،؛ اف ماو 
ثنغغوأوما أقن ويه آثمثاء لا قغموكث>إ وما دالأُمسا=كم حز ثى تنمموأ 

منقنغمأ  ١٧^وهالئعال: لالمرْ:آبآآ[، لا وأنم بجد،لبمظتإ حم ين 
[.TUr]^؛:■ءد-ث4 ي>ء أقن ؤ>ك محر  ■ا••'و'برً• ّبمر.٦ إح' ؟ -م 

اسم!ق إلا حثي لا ر؛ هال؛ ه، الشتر عن ذ?ؤقق'.أ عود من اثنر وض ~ ٥  ٤٣
ههوتمضيحكئه، اف اتاه وويلر الحؤ، ق ٥^٤^ عل منشق مالأ، اممه اتاة جل، 

سVِ ص«  ٦٢٠لأاوطئها«قز،شرا*،١١َِ .هٌَ ّْءِْ. 

الخصالش.هائي إحدى عل أحدإلا لأببل أو ثتيغي ومعناه؛ 
إيأح4 واينؤ قال وقم M٠٠' اف زئول ماو ماو: قثوتئ وض، - ٥٤٤

٣٧٥٧ارءان مح،ئثامحؤهأبإي.هاَل:
JUJ  ٠.الثخاريُ رواة أجز® ٧ وايثه

النارءاموا مال؛ ه، اممه رسول أن ^؛^_؛ حاتم بنر عدي وعى — ٥٤٥
ققشُم.^^٥٢ ٣١

صلاةكتاب لم؛ ومرقم)٣٧(، والحكمة، العالم ل الاغتاط باب العلم، كتاب اJخارىت أ-محرح،< )١( 
٨(.١ رنم)٦ ؤيعلمه، بالقرآن يقوم من شل باب السافرين، 

٦(.٤ ٤ رنم)٢ له، فهو  JUمن قدم U باب الرقاق، كتاب الخارى: أنترجه ( ٢ر 
بابالزكاة، كتاب وسلم: ٦(، •  ٢٣رقم)الكلام، ي باب الأدب، كتاب الخاري: أحرجه )٣( 

'١(.١ رقم)٦ الصدقة، علي الحث، 



٦٢٢  j*هلأء قيحئاضاسهءتيJUm اضسااتي

لا.ت فقال قط، ثقا ه افم وئول ثئل ما قاو،ت جابر لص ~ ٥ ٤ ٦ 
ةقيىعمحرُ

بمسحيوم من ررما الني,:٠ رثول قاJ، قال،! رْهةنئ، هميرْ ش وض " ٥٤٧
الاحئ:رمول حلئا، ئتفئا أغط الثهأ أخدمحا: سول ةثكان:يلأن، إلا فه الناي 

ادمابن يا أنفن مال! اش ®؛او< ئال،! ه، افي رسول، أف بخهمحئ وعنه ٥—  ٤٨

افيرسول، سأل، رحلا أف يجقبممحا! العاص عمروبن بن اللي عبد وم، " ٥٤٩
نمومن عزمتؤ من عل الئالآم وثمزأ الطعام، يطعم ١١قاو! حم؟ الإسلام ي أ. 

مد،«ةققهرءا.
العتز،منحة أعلاها حصله! ا١أردعول ه! افي رسول قال، قال! وعته، — ٥٥٠

ثعالاش أيحله إلا موعودها، وثصديى يوابما رجاء منها؛ حصلة يعمل عامل مى ما 
الخم.ؤلري( 'قرة بيان بامحب ق الحديث هدا بيان سق وقد ٢. الخ١رير رواه الخنةاا «؛تا 

تابومسلم! (، ٦٠٣٤)رقم والخاء، الخلق حن باب، الأدمح، كتاب، البخاري؛ أحرجه )١( 
(.٢٣ ١١)رنم ه، اممه رٌول( مثل ما باب، الفضائل، 

لم؛وم(، ١٤٤٢)رقم ^^1^، أند ض ؤ^اما تعال؛ اف نرل، باب الزكاة، كتاب البخاري؛ احرحه )٢( 
١)رقم لث،، والمالنفق ق باب الزكاة، كتاب  ٠١ ٠.)

كتابلم؛ وم(، ٥٣٥٢رقم)الأهل، عل الفقة ضل باب كتاب الخاري: )٣(أحرجه 
(.٩٩٣رقم)الس، عل الحث.، باب الزكاة، 

كتابلم؛ وم(، ١٢)رقم الإسلام، من الشام إشام باب الإيإن، كتاب البخاري؛ أحرجه )٤( 
(.رنم)٩٣الإّلأم، تفاضل يان باب الإب،ان، 
(.٢٦٣١رقم)اليحة، نمل باب الهبة، كتاب البخاري: )ه(أحرجه 



٦٣٣يوجوءالغمثتذبامتماش اصوامحولباب -  ٦٠

المحح
اكقةمع اُقتر مثل ق المال إئفاق عل الخن، باب ثعال' اش رحمث المولما قال 

عجل.باش 

محسنووهل يلوهم فنه؛ إياْ اممه \ضذ\ئإ آدم، بمي افث أعطاه الذي المال 
لا.أم فيه اشؤف 

١[،لاكغاين:ه يثعظيث4 ءؤإقآأمت؛ثم ؛ ٧٥١قال 
بندا،إلا افه من ثزيده لا التي لداض ول الممؤ، شهواته ق يتفقه من الناس فمي 
باق—.—والعياذ عليه وبالا ماله يكون فهدا 

اض،شريعة حتنّتا عل اف إل يقرب فيإ اممه وجه ابتغاء يتفقه من الئاس ؤمن 
حوله.ماله فهذا 

ثيءل ولا ض ثي؛ j( ليس فائدة، عتر ل ماله يدل من الناص ؤمى 
الالُاأ.إضاعة عن س النل وفيش عليه، ضائع ماله فهذا مشرؤع، 

ستحاةئوق١لاش واثئايوعب. كوف أف اممه محايرصي ماله إذابدل ان للأتؤيتبغي 
]سآ:ه"ا[،ه سويهوعثيمهءوئوكتحآؤزتجت> من ؤوماأستعِ لكتابه. قال، حنث 
عنه.حلثا يغءبكلم أيI ه، عثإمث> ^٠^ 

يكوناطه أف الأية! معنى لكان فهونحلفه، لوكانت، إذ فهو•خلفه، معناه وليس 
عنه.حلما يععليتكم أي; نحلممه، فهو ل كن.لك، الأم وليس حليفه، 

تومسلم (، ٢٤٠رنم)٨ المال، إضاعة عن ينهى ما باب الامتفراض، كتاب البخاريت أحرجه )١( 
بنالغرة حدين، رفمرْام\ا(،من حاجة، غثر من المائل كثرة عن النهى باب الأشية، محاب 

تجةظيفيتن.





٦٢٥تعاش باض وجوءامعرهت ي لعودمحالإنفاة )١ اهرم باب - ٦ *

عَق؛جلض ميمه الذي فإلك ه، الكلم جوامع أوبا ص •ثقليمه حكمه وهذه 
هووتأكله به تمع الذي من تمدك، يبقى ما الوارث ومال القيامة، ثوم أمامالث، يده 

فانأممث،؛ ؤإذا اممه، يرصى فيإ ماللئ، فأيفى الحقيقة. عل وارئك( مال فهو الوارث، 
ينمقآدم انن يا انفق مال! اف يال ١٠ه' اف، رسول قال كإ عبك,( وينفق نحلمه افه 

عثاك«.

ءءِ.ُ؛.,ِِ ءه , ُآ ُ ,,ء.. ,,ِ., ق ء م يبذلأن ان للأنينبض انه عل تدل الايايتؤ وكذلك، كلها الأحاديث، وط٥ 

الباب؛^ا الولف به صدر الذي ا-قديثا ق حاء كإ عئقجل، اض ثنغ ما حنب ماله 
عليغبط أحد ولا غبطه، لا يغني اس؛ناا ق إلا حند ^٠ ١١قال: ه الثئسول أو 
فقهل٠اثنتين ق و'مثرهإلا مال من محتء٠اةهفئال افه أعطاه ما 

فيإإلا يبذله لا صار الحل، ق هلكته عل فنلطة مالأ، افه أعهئاه رحل الأول؛ 
قأمواله ينفق من منهم ئلفوف، الئجار تجل الأف لأيلث، محني؛ هذا افه، ض 3ّو' 

طعمدارّز، بناء ماجد، ساء شر، إعانة الإ، أغإل ق الحترايتج، ق اممه، نبيل 
الحق.ق هلكته عل سلط فهزا ذللا،. أسته وما الحتهاد، عل إعانة كتّ_إ، 

إليسافر ااف~، —والعياد المأممة اللذائذ ق ئلكته عل يسلطه من ومنهم 
■ءَةتجل،الرب يغضب فيإ ماله ؤيلئن القإو، ويلعب الحمر، ؤيثزب فيزف، الخاؤج 
ي«نتغنىالذي أف الغالتؤ لأف يغبط؛ هذا الحق ل ماله هلكة عل افه تلطه فالذي 

أغطاةامم4ُالمالسفيسمالئلحلالذي أئهدا زوي ثبؤضحوبمئ،فإذا 
فهويغتط.افه؛ 

ثعال؛اطة قال، كإ العلم هنا الحكمه العلم، يحني؛ الحكمة اممه آتاه رجل واكانية؛ 



اإرا،دزارداساساسقعذهلأمسد ضح  ٦٢٦

>رءهز[، ]_-T\١ ه ثم م ث 3ظذتك ثأإكه آوت ظض ه وانزل 
ويعلمهاعنده، محاكم وفيمن أهله، ول يسه ق  ١٢يقم، ؤيعلمهارا  ١٢يقفى 
وقضيت؛حكمتا جاءول إذا ^^j،• الئاس ياثه أف عل يقتمر ليس أيقا، الماس 

عئؤثلاف آتاه ما عل تغبومحل اثه ثلئ، لا فهذا بذللث،، الناص ويبدأ ؤيعلم، يقفي بل 
الحكمة.من 

أهسامتإل ينمسموف الحكمة ق والناس 

ولممسه، ق  ١٢يمق ولم يسه، عل حتى  ١٢فبخل الحكمة افه آتا0 قسم 
يثمهوهاوا —، بافه —والعياد خابر فهدا اطه، معصية عن يسه ولم افه، و0ذ\ج يعمل 

عنه.وانككتروا الحي عبموا الذين اليهود 

اممه،عباد  ١٢يثع لم لكن مسه، ق  ١٢فعمل الحكمة افه أعطاة آحئ وقنأ 
ناقص.لكنه قبله، الوي من حم وطا 

الناس،وعلمها ثسه ق  ١٢وعمل حا قممي الحآقمة، افه أع3لاه آخر وقسم 
الأمام.حر فهن.ا 

كثرا،حثرا حرم وهذا جاهل، فهو إؤللاقا الحكمة ؛^١-؛، لم راع مم وهناك 
إذاهداثرجى لأف حا، ولمبمل الحكمة أوق ص حالا أحتن لكئه 

—،بافه —والعماد عليه وبالا علمه وكان العلم، اطه أغهلا0 الذي ؛خلاف، ويعمل، 
الفالح٠والخنل النائ والعالإ الحكمة ؤإثاكم أذثرزنا اطهَتمال نال 



٦٣٧باصواه>دوالإساةنيصءاصصطهض1د 

و:.اف رموو ماو داو(ت نقعبمته، عجلان بن صدي أمامة أي وعن " ٥٥١
محاق،عق ولاهدم نك، ثؤ كتيكه وأن ،، 1Uحم المضل بدو أن إك ١؛■؛، ررياابى 

ملمُُرواْ الثمقا< ال؛د بى حيث العنا والتي ئئوو، وابدأبثي 
شقاالإنلأم عل ه افب وئول ثئد ثا مال؛ ه، محس وعن - ٥٥٢

ءرجعإلفيه،ظاَل::نضم،بمنبج،هأهءا:لأبج، 
ؤاذكان^^لأفإِنممابجضَةنلأماكن، 

محا. Hjالدبا من إي أص الإنلأم خر:قون إلأ:ستا قث ي إلاالدنيا، 
؛٠زواْمسلمل

يارمووهةأوت،ت منيا، اف. رسول منم ماوت عمرلآ.محه، دم، ~ ٥  ٥٣
يالمحس،بألوق أن "^JU ررإئم ممال،• مئهم؟ يه أحمح، كايوا لم اف، 

ممثلكالنئ. ْغ ئوستر ببجا مال؛ لآهةنن، مهلعم بن جبثر وعن " ٥٥٤
هوصرداء0، هحطمت، نئزة، ا>نطنو0أإا حر الأماص،تنأزهئ، معكك حكن، مى 

سمحا،صة:بجا،
^وولآجاى«نواةابمارير؛ا.

١(.٠ رنم)٦٣ السفل، اليد من محر العليا اليد أن بيان باب الزكاة، كتاب مسلم؛ أحرجه )١( 
(.١  ٥٣)ه/تعال اش رحمه الشارح شيخنا لففسلة مسلم صحح عل التعليق وانظر! 

{.٢٣ ١٢)رقم اطه، رسول سئل ما باب القشاش، كتاب ملم! أحرجه )٢( 
(.١٠٥)٦ رقم بفحش، محمأل من إعطاء باب الزكاة، كتاب مسلم! أحرجه )٣( 

(١٠  ٩٧)ه/تعال النه رحمه الشارح شيخنا لفضيلة مسلم صحيح عل التعليق وانفلر' 
(.١٢٨٢ ) رنم والخبز، الحرب ي الشجاعة باب والستر، الجهاد كتاب البخاري، أحرجه )٤، 



الر'ااتيسيئ كلام اسسأ، لياض قمح  ٦٣٨

لهثجئ وراالعصاْاات ثجن؛. وارالثمزة،ا1 رجوعه. حال أي! ررممثله١١ 
ط

صدههررمامصئ هال: و. اممه وئول أل ئريرْ أل، لص " ٥٥٥
ءغ؛ؤلااالله رهنه إلا فه أحد ^١^ ؤما عرا، بنقو!لا عندا اطه زائ وما مال، من 

٠٠٠٣.
اطهرّأوو، مح ايه تيؤئ,عتق! الانإري تعد عمروبن آكشه أبي( وعن، " ٥٥٦

منعند مال( مص ما هاحثظوه: حديثا و\-ةئإفب علتهن، أمم رايلأيه موو،ث ه، 
ألهمثاب عتد هثح ولأ عرا، اطه زاده إلا علتها صم مفئلئه عند ظلم ولا صدئه، 
إتماهال،: هاحقظوم، حديتا وأحدثكم — حوها —أوكلمه هقر ثاب علتؤ اطه إلاقع 

رحمه،فيه ويصل زثه، يؤ يتقى ههو وعلهأ، مالأ اطه نرمه عبد يثر" لأربعؤ الدمحا 
ههومالأ، يرزهه ولم عنجا، اطه نرمه وعي الّاززب■ بامصل مهذا حما، فيه طؤ وبملم 
سواء.فأجئمحا ههوبنسؤ، فلأن، بنثل لنملئ، مالأ لج، أف لو ت يمول، ال؛ي، صادثم، 
ربه،محه لأيهم، بثثرعلم، ماله j( قهربحط يمحا، يررمه يلم مالأ، افه ررقه دعي 

اطهلم وعند المنازل،• بأحبث مهدا حما، يه طب ولأبملم رحمه، فيه مح,لأي'هو، 
موررمحابجنشه، محهم،ملأن، الأس، 

صحح١١.حس راحديث، وهال: '، الممذيُ رواه -^١۶١١ 
منها؟ا())^١ثش الحم،مقال ثاْ، دبحوا أئبمم تمحؤممبمقا: عايشه وعن —  ٠٥٧

٢(. ٥٨٨رقم)العفووالتواضع، ب اسحبا باب والصلة، الر كتاب ت لم مأحرجه )١( 
رقمنفر، أربعة مثل الدنيا مثل حاء ما باب الزهد، كتاب ت والأرمدثم، (، ١٢٣ أحمد)؛/ أحرجه )٢( 

(؛٤٢٢٨رقم)الية، باب الزهد، كتاب ماجه: وابن (، ٢٣٢)٥ 



٦٣٩لعاش _ Ljثقة اثمن لوجوه والإنفاق والجود الكرم باب - ٦٠

وناو;الرمديُاُ، رواة 'كتفها® ظهاعيث ُربةي قال• منهاإلاظها. مابض ئاوت>ات 
صحح®.راحديث 

مكممها.إلا الاحرة ل لنا بقيت • صال مكممها• إلا نيا يصدقوا ومعناه 

افهرمحول ل يال قالش ئ^يةئمحا، الصديق بكر أبا بنت أمهاء وعن " ٥٥٨
ه:.لأ/هممحهمض.ا'/

علثك،افه محمى محمي ولا انصجي، أو امجى، أو ارأنفشي روايق؛ ول 
علثهُم.متقى عيك(( ؛ ٧٥١موض ولاثوعي 

ررائضحي((.و'5دوك، ارأنفقي(( وهوبمعتى الهملة، بالخاء واراشحي® 
الحلءرمثو يقوون اممه. رموو مخ أقه و.م'•' هريرة أي وعن - ٥٥٩

اقمىهآثا رامهإ، إل محإ مى حديد مى بجان محا وجمح، ئو والمتفق، 
وأماوثتموأرم، بناثه، كمض حتى جلدة عل ~أوومرت~ نبث إلا ينفى ليد 

يدشع®مهويوئنها مكاما، حلمة مكر ^٧، إلا ثقا ينفى أذ يريد ليد الثخيل، 
شرأ<ثة1 

مآتم

(.٢٤٧٠رقم)القيامة، صفة كتاب والرمال،ى: ٥(، ٠ أحد)اُ/ أخرجه )١( 
١(. ٤٣٣رقم)الصّاا-قة، عل التحريض باب الزكاة، كتاب اJخارىت أخرجه )٢( 

٨("٠ تعال)ْ/ الله رحمه الشارح شيخنا لفضيلة البخاري صحح عل التعليق وانغلرت 
كتابلم: وم(، ٢٥٩١رقم)وعتقها، زوجها لخر المرأة هبة باب اقة، كتاب البخاري: أخرجه )٣( 

١(.٠ ٢ رقم)٩ الإنفاق، عل الحث، باب الزكاة، 
(.١٣٦تعال)ه/ الله رحمه الشارح شيخنا لفضيلة ملم صحح عل التعليق وانفلر: 

الزكاة،كتاب لم: وم(، ١٤٤٣رقم)والبخيل، المتصدق مثل باب الزكاة، كتاب البخاري: أخرجه )٤( 
(.١٠٢١واJخيل،رفم)بابمثلاكق 

(.٩٢تعال)م/ الله رحمه الشارح شيخنا لفضيلة البخاري ًحيح عل التعليق وانظر• 



ساضضظإخيو1لن

وراءة،تحئ حى وطالئ سعئ، انمق ئإ القز أل ومعناه الدنغ؛ وارالخنة®ت 
وحطواتؤ•محه وأر رجلته وض 

كنبمى ي يعدو ثصدى من  ١٠ه! افه رموو ، Jiiت مال وعنه، — ٥٦٠
فإنثلأَ:ؤوافُإلأاف، طي،، 

.عشر١' مممن الخ؛>و؛ا حسثكولمثل هيوة أحدثم 
الفاءبكر أيقا! ويقال الواو، وثئديد اللام وصم الفاء بمح ااالهلو" 

وهواءيهئ.الواو! ونحميم، اللام وإمكان 

?محاظ:ضبم؛محاصض
فإداحرة، ل ماءه مأمغ الئحاب، دلك فتنحى فلأن، حديثه اسق نحابة، ز صوئا 

زمائم زيو فإذا اثاة، مثح ظ، ائء ذلك، :^^، ٠١هد ض بم، من شزئ 
الذيللأمم فلأن. هال،؛ اسئلث،؟ ما افه، عتد يا له! هقال، بمسحاته، الاء ثئول حديقته 

ٌّّثنئإمحا هثال،؛ انبي؟ عن سألنن لم افه، عبد يا له! فقال، الثحابة، ق نبع 
ثصغمإ لاّسمالئ،، حديثه امق يقول! ماؤه، هدا الذي الثحايت، ز صوئا 

بجا،محئيىبم،زآؤوىيقا؟هقاَل:محإذذالغهدا، 
.٠ مسلمر رواه يلئه® فيها وأرد ثلثا، وعياب، 

كتابلم! وم(، ١٤١٠)رنم طيب، ب، كمن الخدنة باب الزكاة، كتاب البخاري! أحرجه ( )١ 
١)رنم ، الطبي، الكب، من الخدنة نول، باب الزكاة،  ٠ ١٤.)
(.yyتحال)؛،/ اف رحمه الشارح شيخا لفضيلة الخاري صحح عل المملتق وانفلر: 

(.١٢ ٤٩٨ ) رقم الساين، ز ابىل.قة باب والرنائق، الزهد كتاب لم! مأحرجه ( ٢ ) 



٦٤١صؤاسمدرالإساةنيصءامصطهم|في 

العجمة|J؛U^ بقع وراالئرجة* شوداء. حجارة المشة الأرض ^٥١١ ١٠
س.مسل هئ وبابم: الراء يإمكان 

المحح
النئرئيل ما ت قال هققمقتئ مالك بن آنس وعى ثعال• افه رحمه الولف قال 

فياأنواله لآههكانأكنمالأاس،وكان:تل 
مئبإلاشِصومحاق.

علالتأليف عل بمي الإسلام عل سنص سألة اثه.إذا دلك ؤمن 
فاعطاةاعراثى سأله إيه حتى الثيء، هدا كان مها أعهلا٥، إلا فيه والثعبة الإسلام 
ب،ايرجوأ'ءهلاه . اوسوو لكن ممره؛ أماعنم مغناه: ُيراجبني جبني، عمابئ 

وراءْ•محلتي ام لهذا اجر من 
محثدابمضفان أنلئوا؛ ^٣، ار:ا فقال: يومه إل اويل هدا ذئث وليلك 

منعهلاء جزيلا، عهناء ينهلي يمي: عدوالصة!ْأئم، الممر®، عيثي لا من عطاء 
الشبم؛،القأنز هدا اوم هدا j أثن كيف الضناء هدا إل فاني الفم، بمي لا 

الإسلام.إل داعته أصخ حتى 
المالمحثوو فالأعرابأهلمحنتغ، طمعاكعمْمنالأعرااس،، سأل وهوإيا 

صانداعةإلايزيل الغطاة هدا ههآدقلأصمُ اومول أغناة لئا ولكنه ضالونة، 
النار،من وينجوا ا-إقتة أسلمواثدحلوا ولميمل: أسلموا®، قوم، اريا فقال: الإسلام، 

ضثنلأمم®بميضتيإ
ُتمح•



سيئاارسا؛تيض؛لأم اسلعء، لياض فلح  ٦٤٢

الإسلامصان وقد إلا يسترا يلبثول لا فإمم أجل؛،UJ،، من أنشوا ولكثهمإذا 
خبيآصةؤ\ظمالثس_وو كان ولهدا فيها؛ وما الدنيا من أحب إليهم، ئيء أحب 
إلائ لا له _J؛ ئسللم حتى بمليه الإسلام، عل له تألما اولجل بملي 

فيها.وما الدنيا من إليه أحب الإسلام يكوف حتى يرا ي

الكفرأهل عن بثني أل لنا ينبغي لا انه وأمثاله• اّلثديب هذا من ويوحد 
إليناوثجدلهم ئولمهم، بل بم؛ ظنت للشياض ثدعهم وأف المثوى، أهل وعن 
الث<ثووهو فها الإسلام، يألفوا حتى اظق وحن والثم، بالماو 

اش•بج،اظار،بمهمنم،م،
حتىالإسلام، عل نمليهم الزكاة، من حظا لهم جعل اشَ ف ال 

رغت،الإسلام طنم ذاق إذا ولكن للدنيا، يلم قد والإنسان افه، دين ق يدخلوا 
إليه.ثى؛ أحب قمار فيه، 

فالأعاوف،، إلا يكول أل فأتى اممه؛ لعم العلم طليا العلم• أهل بعفن قالط 
لالثسوJ(وانابعه عئقتثل، فه الإخلاص عل صاحثها يرئا أف بد لا الصالحه 

لنايبني فائه ؤيولمؤ؛ الإسلام عل بحر فيمن الإسلام ذأب هذا كان ؤإذا 
الإسلام،من هزتا فيه وحدنا إذا كافرا كال من فتحلي جديه، ثظرْ هذا إل ينظر أف 

منللخ، حثر واحدا رحلا بلث، اطه بمدي فكن اهثدى فإذا ا-ادليى، له ونحسن وماليه 
مالقنم.

مل!ولأ أحنن، هي وبالتي باللتن، اشحهم هادهم، المساي، أيصا وهكذ؛ 
ندعزهمأف يمتئالئ، لا طه إياهم بغصلأ، اطه، إل وادعهم فه ابعصهم فه، أبعمهم أنا 



٦٤٢تعاش باصواس>ديالإئاةنيسمءام؛وص0ه 

تكونووالأيام من يوما شلهم ثكزههم، كث ؤإف عيججل افب إل اذعهم بل اللب؛ إل 
منأحباُاكفياه.

مصثراما قال؛ الثراسول أف الأحز الخدث المؤثث ذكز ثم 
تمدئق^١ أث له: يقول الشبماف فإف يصدق؛ إذا اف الإنبمي مال؛؛ من صدمه 
إدلتنعوف، إلأ عندك يآكى لم يعشرة مدقث إذا ريال مئة عندك مالك، مص 

سصديى،نيصدثيقصمامح.

ينقصةلا المال، ثنقص لا الصدقه إف يقول،؛ الهوى عن يطن لا من وبمن 
كإمئه، بدلها يآق العنر0 هذه ورب،ا وبرئ، كتما ثزيدْ لكثها كثإ، ثنقصة قد لاذا؟ 

عنهح^ما لكم نجعل أي؛ [، ]^٩٣ئهومحلمة'4 ثذ؛ نن ءؤوما ثعال؛ قال 
ثمل"أشؤ، بنفعوو اك؛و( جؤ؛ ثعال؛ قال آجلا• وثوابا وأجرا عاجلا، 

[.٢٦١:٠٠^]١٧ثذ4 شبفيزنأثه فيَلإا سثابل، سجع حثو؟_L، 'قثل 
علميهم،مقبل رمقاو وشهر رمضاف، نهر عل مقبلموف اليوم والمسلموف 

وكانالناص، أؤم وث؛ آله وعل افُع1؛ه صل الئئ كان وام، الخود فهوئهئ 
المراق،فثدارئه جزيل يلقاْ ح؛ن رمقاف ل يكون ما أجود وكان الثاس، أجود 

٠.المرتلة الرج من بالخثر أجود ه افب فلرمول 
iالثنولذللئ، ومع نريعه، عاصفه فهي وأرنلها افه أمنها التي المرنله الريح 

مداق لتا مبني المرتلة، الرج هده من رمقاف ق بالخبمر أّرع 

(،١٩٠٢)رنم رمضان، ل ه ام كان ما أجود باب الصوم، كتاب البخاري! أحرجه )١( 
عباسابن حديثه من (، ٢٣' رنم)٨ الناص، أجود ,ج الني كان باب الفضائل، كتاب لم! وم



٦٤٤

لكثو1ل فزلكة، زلكة لكنت إن والإحسان الفدقة من نكثن أذ المارك الشهر 
والإJفاق.واJتتكة ا"قتر شهر لأثه فتمغ؛ برعا 

العامةألسنة عل عبري ماورا مى صدقه مصت، ررما ه؛ قوله عل العامه ؤتزيد 
ءقوأئُْؤصم،الثموJ عن مح فلم لها، صحه لا وهده رده. بل ثنيه؛ بل قولهم؛ 

.١٠ثاو من صدقه مصت،  ٧٠قولة: ءض<. صخ الدي ؤإثإ 
إثائثهوإثايثة.يوص فالزادةالنىمحنل 

IJ^ ، :١^ من با;ا لك، افَتعال;فثح أو الكئج U حابمف.ل لكن
ماللث،.من مل فيا الإكه اضُللثح أذيزو واد: 

وظلمالث،أحد عليلثج حنى إذا عرا®، ثعموإلا عبدا اممه راد ،روما س: فال ثم 
ثحيحةالممس فان حقوهلث،، من حق ق أو أئللئظ، أوق بدنك، أوق الك، مق 

قؤكأأ-ءتدكا ؤٌمت ثعال: قال للث،• وهذا ،، ii_jثاحذ وأن منه، ثتتقم أن إلا ثايى 
ئنتيأعامثJ ؤنيإ ثعال: وقال ١[، تاوقرة:؛ه ه عوم أ-ءثدكا ما يصل ةعثJإعقب 

بمثفينايثرد،هلانمل:آآا;ا.
قانبالعمو منه وحدُثؤ بالعفو هم إذا لكن ذللث،، عل الإنسان يلام ولا 

عليلثهجز ثخص ثعفوعن كيف، وصعفج، ذل( هذا إف بالنوء: الأمارة مه له 
أواعثدىءأوالئج؟ا

صدوالعر عرا® بعموإلا عبدا افه راد رروما يآئ!!ْؤئم: الثئول، فيقول، 
ءليائ،،اعتدى من أمام دللت، فقد عمومحت، إذا ايلث، مسائإ به نحارثاائإ والذي الدل(، 

عليثيبلث، ثعال افه قاف اُم، عن وثريها بالسوء الأمارة الممس لع حد من فهذا 
والأجرة•١^^ ل وريعه عرا إلا يزيدك لا فالله هذا، عموك 



٦٤٥.آ-باباهممياصدرالإسجنيجماصرصبمىبي 

سين،ثكون \ؤأخة وهده زس،ا. إلا ف أحد ثواصع وما  ١١قال مم 
الأمولكن ثزل، تواصع إذا اثه يظن اف الأنولكن والئهاون، والتطامن، التواضع 

يرهعك،.مال اف، فإف لقب؛ تواصعت، إذا بالعكس، 

معنيان!لها لأوبما< رريواصع وهوله! 

افب.لأمر وثئقاذ طه، ونحصع بالعبادة، طه ثتواصع أف الأول،! النتى 
سواءلوقحة، نتب وكلاهما اطه، أجل من النب ليال يتواضع أف الثاف! المنى 

لعبادثواصعثؤ أو وعثدثه، له ودلاوت< ميه، واجتتاك، أمره بامتثال طب ثواضعتا 
ثتواصعإثإ أوعمْ، لمال طلبا ولا لهم، مداراه ولا منهم، حوما لا الأب أحل من اطث 
الآجر5•ول الدنيا ل يرلعك ثعال اطه فإل عغئجل، اممب أجل من 

النروفطوبدل والممع، الصدفة مقل عل ثدل، كلها الأحادي_منا فهدم 
ومللم.آله وعل عليه اطه صل الس حلمح، من دبك وأف الع؛ي، إل والإحسان 

مسم



سدامساتيكلام اساسف لياض قيح  ٦٤٦

ههموالشحََكن^اثحل ص ١^، ^، ١٠~  ٦١=^٦^
والقحابحل ص النهي باب " ٦ ١ 

ٍققةجمه ٧
يء

ح؛هقئ تقتن ح عق ع بجدثأنئتق؛ء تئ >نأء تناد: اه قال 
ثولتكئئسهء ثح يوق ُرومن ئعال• وقال ١[، تاائل؛ح~ا ه ردكن إدا مالث7 عنه بمي وما 

[.١ لاكغاين:أ آلمملم0ه هم 

المابق.الباب ق منها محله هممدك الأحاديث وأما 

الثثخ

والشح.البنل عن الم، باب الصايثن• رياض يابه ^٥ل ١٥^١^^—، ذكر 
و>دضظ.مح4، ما نغ هو والبمل: 
يهلئعالثحخ لأف البحل؛ من وهوأفد عند0، ليس فيإ هوالطغ واكح! 

ركاةمن عاليه افه أوجب تما عنده ما يمغ والبخيل عنده، ما ويمح الناس عند فيإ 
المروءه.متقيه فيإ تدله ينبغي وتما ومقات، 

مندم ننحاةنحؤن\ق اممه قاف دميإن، حلقان والشح- البحل أني وكلاهما 
آلثم4مفههم سهءهأوكلف ؤوستحقتح وقال؛ باشحل، الناس ويامروف مححلوف 
[١٦٠]التغابنت

وءم اممه!كتائب، من بايفن لآمهآ؛ثئ الولمر انتدل فم 

>؛وته؛ي'همحىنماق: قوه رم الثئل، ي ُبي الأول: الأة 



٦٤٧ءز،اسءلواص النهي ا،--باب 

وهذه١[، ]اللل؛م-ا ه ريق؛ مالدآإدا عنم ينير وما أج؟ لأستئ متينرص أئ^أ اننقر علب 
دصثئ ١٥وش ممق ٌيى ^٤ ثعال؛ موله وهي مبمها، التي الايات مستم الايات 

بمهسئونئهتاءل:ه-لأ[.

وجاه،وماو علم، منر وبيلة اقطاو0 نجن، تإ المعطي بالخى الصدمحا فالإساو 
iJjJlق ١^!، لأيثر تعال افه يتئزه أي: للبمرى، سثز هذا ءغ؛جز،، فه والتقي 

والآ-؛ءرق•

وقدإلا أحد من منئم ررما قال: حدثهم. حينإ أصحاتة ه افئر أجاب وقد 
اطه،ونول يا قالوا: منه— مفرؤع الأمن أو -يعني النار،ا ومؤر الحق مؤ، مفتيه كيب 

ررلأ،قال: النمل. وثيغ لنا كتب ما عل محل يعني، العمل؟ وثيغ محل أفلا 
وصدىحجأ ؤآمر آغفير مى ؤ»أنا يحال: قولة مزأ يم له؛ا، حلى ل،ا ميثر فأكل اءملوا 
مقزث,)ئ؟ آ.كؤ، جوب ت/ج؟ وآنتئق محن س وأن؛ ه جوى مقنزئ ه آ-كئ 

٠٠لأث.نئ4ر 

وموىنجبثذ.له ل،ا وبذل وإعهلاء عندكثصديق هل ومساكإ، ق ^٠ ٤٥فاننخ 
بالعكس.ش ٠٤والعللثنرى، ميثئ موش فايلث، عغجل، طه 

نجببإ بخل ؤآنتنؤره محل، مى ؤؤوآما موله: الباب ق الأية هذْ من، الشاهن. 
علم.أو جاه أو مال من بذله 

اراليم؛ءيلمنقال: اثه الئي عن، الحديث 3، جاء ما ؤمنذللئ، 

كتابلم؛ وم(، ٦٦٠٥رنم)ه، مقدؤيإ أترامموئويإ ؤؤار< باب الةا٠ر، كتاب اوخارى،ت أحرجه )١( 
ظققنئ.عإِ، حل.سث، من (، ٢٦٤٧رقم)I^_، حالؤ، كيفية باب القدر، 



سدالد'،اد؛ذ(؛لأم  'صثمياض فلح  ٦٤٨

الإفانعل نجئ با حل وهذا عو«را؛، يصل م عذة ذكرت إذا 
عليه،يصل فلا يحل أف يديه. عل اممه هداه الذي ءفي4أكةآْلآئآأ ذكرثث ميع إذا 

عليه.والثلأم الصلاة والأجير به الأول ولكن ءكهادقلأْقئمُ، 
افهرحمة عن منتغن اثه وزعنا يتممه انتعتى أي! ت وهولة 

اطه.أمر عل ولاتتميم يعمل فلا باممه—، —والعياد 

حاءما وهل ا-لص، هول وهي الحستى بالكلمة كدب أي؛ إث-ئه، ؤئة؛'ب 
وّئم"آله وعل عليه الله صل وموله وث اطه تاُب كل 

عليهسهل قلا الهم،؛ عل يهل التي الأمور عليه يعثر للسركاه ا؛ؤمةنثم 
ميلا،والصيام ميله، والصدقة ميله، الصلاة ميله؛ الطاءارت، محي الطاعات، 

عنده.متعئزا ميء كل ميلا، واُلإ 
اثهوالحواب هللث،؟ إذا ماله عنه يعني ميء أي بمي ممحزه مائيرإيا يتيرمحي ^^١ 

يعنيولا وعقابه افه ءن.اب من نجميه لا به بخل الذي المال ؛هذا مّيقا، عنه يختم، لا 
عنه

ؤوسثحال! هوله وهي الشح، ل فهي المؤل٠ن حا امثدل التي الثانية الأية وأما 
فيإيهلثع فلا مسه شح اش يميه من لجي آلميؤيآه هم ء مسه ثح يودا 

هوالمفلح.فهذا له؛ ليس 

رجل،أف رغم الزمرل. قول باب الل.عوات، كتاب والرمذىت ٢(، ٠ ١ )١/ أحمل أحرجه ( )١ 
لآ.بم؛نحا.طالّط \لي بن عل بن الحسن حديث، من (، ٣٥ ٤٦)رقم 



٦٤٩اا'-و1داصءز،اسلؤاش 

الظلميإو الظلم؛ رراموا هاو،ت اف.، زموو أل نمح.بمئت جابر وص " ٥٦٢
ألعل حملهم كاو مذ أهلك الشح قان الشح؛ وائموا الماتة. يوم ظلهات 
.٠١٣نواة محارةيلم« ؤانطوا دئءئب تقكوا 

الشثخ
عنالسهى باب ل الصا-لص بثاض كتاب ق ١^٠^ المولث قاو 

ألظلمقإو الفللم؛ ءاموا قالت ه الثي أل و9ه<ض' جابمو ص قال• والثح البمل 
عنه.وانتعدوا منه وقايه وانحدرا احدروه، بمعتى الفللم اموا الماةة،ا يوم ظلهات 

عيججل.بافه الشرك وأثيم الظلم وأءظلم اشر، عل العاو.وان هو والظللم! 
[.١٣]^:i بجث ونى الهُوعال: قال 

وظللملهم، الواجس، برك شإ وهوثوعان: العباد، ظلم الفللم ويشمل 
حزمامم.أوبانتهاك بأحد عليهم بالعدوان 

ظلم«رأ،الم >رطل قوله: ل قهاقلأصمُ الض ذوة U الأزل فيثال 
وهذا٣، النقاء عل قادز وهوعى النقاء عن دين عليه اوزى الإنسان مماو>ه ثش 
نحلولا لأرْ، له كان إذا بالوفاء يبادر أذ الإنسان عل الواحنر لأف نجب؛ ما مع 

باممه—والعياد ظالنا كان عليه؛ وهوقادر الوفاء أحر فإف يوخز، أذ له 
أوضهمعلائامفإنهلأ:زداذس ^

يحلاإما الوفاء يستملح فلا أمنه عليه افه يحئز وربما باض"، إثتا"والعباد إلا حا 

٢(. ٥٧٨رقم)الظلم، تحريم باب والملة، اليمِ كتاب ملم: أحرجه )١( 
كابوسلم: (، ٠٢٤ • ر رنم ظلم، الغني مهلل باب الاستقراض، كاب البخاري: أحرجه )٢( 

خثمميبمد•هريرة أبي( حديث (،من ١٥٦٤رنم)الغني، مهلل تحريم باب الساتاة، 



ًتإإقئيظا1رر،اتي  JUmاساسمض؛لأم؛مح

•[ ٤ ]الطلأقت ينثإه مء، بن ك• عتعل آثت مق يقول! ثعال ^ ٥١لأة إعداما؛ ؤإما 
علنجب وليلك ينرا، أمرة من له نجعل لا افه يتقي لا من أل الأية فمفهوم 

•الأجل واسهى أجله أو صاحته، طثه إذا بالوفاء يبادر أف عل القادر الإنسان 

ءمن٥^١^^٥^^^٢ المل محال الأرض. من ثيء اةت-طاغ أيقا الظلم ؤمى 
ارصتزاررتبع مى القيامة يوم طومحه ظنإ؛ الأرض من ثبرا اهممغ 

أفتهما أو اشيمة أو بالغيبة أعراضهم ق الناس عل الاعتداء الفللم ومي 
ثبفهو حفزنه؛ ق كان فإف عتته، ق يكنه بإ أحاك ذكرك الغيبه قاف ذللث،، 

مقمحلان هصر. محلان طويل. محلان محال! < ؛tjبالغيبة الناس طنم فإذا وثتأ، 
القيامة.يوم ءايها محانب وظلم غيبة فهدم كدا، فيه فلأن الخلق. 

فيمولحى، عليه لفلان كان بأل جحودا؛ عليه نجب ما جحد إذا أينا وكيلك 
أطلي،فهدا محا ال،اطلة كان إذا ه يألمحإ؛ هدا فإن وبجي، حق و له ليس 
ظالي.فإثه عليه، واجبا قيئا جحد كمن 

القيامة،يوم ظل،اُت، الفئنم قاف أئواعه؛ بجمح الفلنم امحقوا حال؛ كل وعل 
الكبيثمنه؛ ومحع الذي الظالم ؛حنت، محات باممه— —والعياد صاحبه عل يكون 
آتوؤن؛ؤؤبمتح محعال! محال يحنيه، قيء وكل كثثرة، ظل،امحه والكشر كبثرة، ظلياته 
أينا■مدل ثذ خً' طماث، ًكاُك■ فؤا ثبما مس ظالم محأد آكتمة ِلؤهم آكتث. 

]الأساء:ماأ[.ثاحنس؛به ئئق يهأ 

تلم وم(، ٢٤٥٢)رنم الأرض، من شيئا ظلم من إنم باب ؛، iliai؛كتاب الخاري; أحرجه ( ١ ) 
بنسعيد حديث من (، ١ ٦ ١ ' ر رنم وضرها، الأرض وغم، الظلم تحريم باب المساناة، كتاب 

زيد؛ْنهمحن.





>؛تإآثئهوثؤسيدائرسل؛{، ض؛لأم اماسق رداس ش  ٦٥٢

جهدسم  ؛=.الإيثاروالواّاة -باب ٦٢ي، 
y قهمحم م

ومحال]الخشر:بم[، حمّاصةه بهم وؤ آنفسم عق ُؤوبمي-مة؛ى يتال• افس محال 
الأيات.آجر إل لالا-هرتحا وأمياه ويما ثءمتكنأ عق أظعام ثعال! 

المحح
البخلعن الش باب عقب اياب هذا المولث ذكر والمواماة الإيثار باب 

متضادان.لأمإ والثح؛ 

ثفسمه.عل عثرْ الإنسان يقدم أف فالإيثار• 
الإيثارأف ليعلم ولكن أقفل والإيثار بقسه، عثره يوابي أف والمواساْ؛ 

والثاوث،تمباح، أو مكروه والثانر! ممنؤغ، ت الأول القنلم أقسامت ئلاثة إل يشمم 
ناع■

تقدمأف محوز لا فائه ثزعا، عليك نجب بإ عجرك نوتر أل فهو الممنؤع أما 
ثزعا.عليك تحب فيإ مزك 

وضوء،عل لمت وأث واحي•، رحل لوصوء يكفي ماء معلئ، كان إذا ؤمئاله! 
صاحبكربه يتوصأ أف إما لكن لك، فالماء وضوء، عل لمى للث، صاحب وهناك 

تعطيهأل يجوز لا الخال هذه ففي صاحبك، ويتيمم أث أوثتوصا أث، ودتيملم 
إلالما؛ عن العلءول يجور ولا ملكك، ق والماء للمإء، واجد لأيك أث؛ ويتيم الماء 

افئميسم.





الرسلهنسد يياضاسسإن،زكلام قيح  ٦٥٤

يعني!لالإنان:خ[، وأسماه نث ينكثا صي، عق الثلعام ؤو؛>فو0 ثعال؛ وقال 
منأيثّا هذا أنمنهم، ؤيتركول وأسبمرا، ؤيتظ مسكينا محريه وهم الطعام يطعموف 

الإيثار.باب 

خوٍتئمحهتآ،

إومحاو: m افن إل ^ جاءَ ٌ هتئ، ص؛ وض'و -  ٥٦٣
ثمإلاهاء، عئدي ما يالحق سئالث، والدي هقالت،ت نثائؤ، بنص إل مأرشل جهود، 

خممحمحبجذبم:لألاكى:ظ
زيلسال ائاله؟« هدا محذ >رس ائذه: مماو تاة. إلا عندي U بالحق 

صفأكرمي لامرأته؛ همال، رحله، إل به محاطلى اممه، رسول يا انا الأئصارت من 
كؤ,.'رسول 

3اَل;صتان. إلائوت لا، فماك: رثلإ:هاَللأمأوه:هوشك ول 
وأئيه، ٤١٠٣١١صمناقآلهش ثإدايحل ثومهم، العشاء أرادوا ثإدا بئيء محنلليهم 

مماَل:ام.، عداعل أضح يق طاوت؛ن، الئذ صدواو1كل ن1كل.  ١١٩
ئققائاله« الهُمن عجن، )رلمد 

الثمحح
العظيلمالحديث، هذا الممس عل الإيثار باُب ي ثعال افه رحمه المولمه ذكر 
فقال؛رحل حاءْ حيث وأصحابه افه رسول حال يبغ، الذي العجيثا؛ 

رممأيمه؛ه، عيج ضذ،ووث تعال؛ اف ^_J( باب الأنصار، مناقب محاب اJخارىت أحرجه )١( 
٢(.٠ ه رقم)٤ الضم،، إكرام باب الأتربة، كاب وسالم: (، ٣٧٩٨)







٦٥٧آا--و1و،الإثرواماطأ 

وزوجتههو بات حيث الأنصاري، الرجل هذا من العغليم الإيثار ومنها- 
•هؤ النب رمول عل صيما يرل، الذي الصيف—، لهذا إكراما عناء عثر من وصيته 

مضيقالصيم، أن أو عاليه، ماف اد4 صيمه يري ألا للإنسان ينبض ايه ومنها! 

صثىاثه الصيم، يظن لا حتى اينباح بإحلفاء أمر الرجل لأف له؛ ومحرج عليه، 
يرلتجنن عثوآلقهم إبراهيم انمليل أدب من ماحود وهذا العشاء، وحرمهم عليهم 

مشوي،حنذ 'آ[، تالدارياتتآ"ه أسمان بمجل نبماء لنإ4ء إك همثع ؤ ضيوفا الملائكة به 
الصيث.نججل لئلا وحمية؛ بسرعة ذهب أي- أهله، إل رخ لكثه 

الأحوالق وهذا عائاته، عل وثحوه الصيث يوثر أل للإنسان يجوز اثه ومنها•' 
محلهإو علتها، قمحيى رراندأبممسالئ، ه' النثر قال ففد ؤإلأ العارصة، النادرة 

ثىةلأئلكا(راا.

الصيم،يقدم أذ الإنسان عل حتج فلا الأحوال؛ هذْ مثل عرصت، إذا ولكن 
إكرامة-عليه يجب ص أوثحوْ 

فيهاوجد أصحابه؛ وهدي وهديه يالألأْأئم الرسول منة يأمل ومن 
الدنيارفعه بذلك لمالوا علميه الثاسر لوماز ما الأداب ومعال الأحلاق مكارم من 

والأيزة•محُئثاكمقافيهمحفيالأنيا والآحزة.زمحا 

جابرحديث منر (، ٩٩٧)ريم بالممس، الفقة ز الابتداء باب الزكاة، كتاب ت لم مأحرجه 
ز.تئ.



الوطمئلأءسيد ثمياضاسلعتيض ض  ٦٥٨

وطعامالثلاثة، كال الائشن ؛؛طعام ه! افه رسول، هاو هاث،ت وعنه " ٥٦٤
ءأشر١'.قق الأنتنة« كاِفي الثلاثة 

الزاحد»طمام هاو: النًٍر. عن تمبمه، جابر عن ر للم رواية ول 
.١^^٠١يكفى الأربعة وطعام الأرتعه، يكفى الاقن وطعام الاثتم، يكفي 

هالئي ح نمر ل ثحى بج ت قال قئمحبمن، الخيري نعيد ش وض - ٥ ٦ ٠ 
ه:افه رسول يمال وشهالأ، يمينا بصرْ يصرف تجعل له، راجلؤ رجل'ض جاء إل 

ثَسثانلئمحلينزاد،محثانطصمحينلأضتيلأمحث، 
ثامخمر؟^ةلأخئصالمال ^تاف، 

مسلمرآا.زوا0 ^٠. ٥٥ق بثا 
هاف رسول إل جاءمت، امزأة أو ن.؛قئ؛ سعد بن تهل وعى - ٥٦٦

١^١،ءئتاجا ه الئى قأحدها لأكنويا، بيدي سجتها همالئ،: متنوجة، ؛^٥٠ 
هجلزررننلم« مماَل: آلختنقا! U اضفا ضث' ممال َلإثاثة، ثامحا إلبما تجخ 

بماإي:صاَلهاكوم:ئأثتإاالضهلاض،لإنخ 
سمحلأيأشالأ،ظال:قثافى

البماريء'.نواة ص ثكاث٠ نين: هاَل وكون:كفى. تاق ق لأكها، نأئئه 
تلم وم(، ٥٣٩٢)رنم الاشن، يكفي الواحد طعام باب الأطعمة، كتاب الخاري; أخرجه )١( 

٢(.•  ٥٨رنم)القليل، الطعام ؤ، المواساة مميلة باب الأتربة، كتاب 
(.٢٠٥٩رنم)القليل، الهلعام ق المواساة فضيلة باب الأتربة، كتاب ت لم مأخرجه )٢( 
(.١٧٢٨رقم)المال، بفضول الوuة استحباب باب اللقطة، كتاب لم: مأخرجه )٣( 
١(. ٢٧٧رنم)الض. لزس الكفن اسعد س باب الحائز، كتاب البخاري: أخرجه )٤( 



٦٥٩أاآ-و1و،الإثدوا1>ااط« 

المحح
حديثوهي الإيثار باب ق الأربمه الأحادث هده ;َنذآيثق الؤل_م، ذكز 

•نعد ئن وسهل نعيد، وأبيا وجابر، ريرْ، ئش 
الاقن،يكفي الواحد طعام أن ه الثئر يهم( الأوئم(، الخديثن ففي 

منهحث، وهذا الثإنيه، يكفي الأرتعه طعام وأف الأربعه، يكفي الأيتح، طعام وأف 
يكفيك،،اثه محدريتؤ الذي بطعامك، لوأنست، ايالئ، يعني الإيثار، عل عفيبائ؛ْلأئ؟(' 

منهأعطه بل وحدى؛ طعامي هذا وتقول عليه بثل لا بثل، فلا آحر رحل وحاء 
للأسن.كافيا يكوف حتى 

ويقولانعليهإ يحلانيا فلا اينان، حاءهما يم بطعامهإ، اقتان حاء لو وكدللث، 
الأربعةوهكذا الأسن، ويكفي يكفيهإ طحامهإ قاف يهلعإيإ؛ بل طعامنا، هذا 
■'ضح

طعامهبثقل الإنسان يوثر أي، أحل من هذا عثوأققلأْلآئ؟أ الثرا،ول ذكر ؤإثإ 
عوض•

عله افن إل جاة الذي اوجل قصة 3، نحيد أبي، خديث أينا وكيلك، 
فقالمحتاج، اوجو أل يهم ه افن وكال وشإلأ، يمتنا يلثفئ، فجعل له، رحل 

لهدش"كاذ له، ظهر لا ش عل به هليعد ظهر قفل معه ررش'كاذ عثهاصآؤئتم'ت 
له«.زاد لا ش عل به قيئي زاد، خ قفل 

اويل،تجذل لئلا نقلا زاد قفل له كان تن مقول يادز ولم أنوائا وذم 
^محاجإلمح؛لأدهكانعلرابج،

و:الني خطاب حن من هدا لكذ 









٦٦٣

منأناس محتيع اثه وهئ الناس، س الكثجر عنها يسال منالة هاهنا ثإ 
ؤيالألم، الممر ُؤلأء زواتسآ من راتب، كل من منخصم ووقولو0أ مثلا، اأوظم؛و( 

وتحليهابامحن، أو باشة إما بمني رامحه، من المئة ل عثرْ أو واحد، كز عل 
وقالثالث،، نعمليها الثالمث، الشهر وق الئاق، نعطيها الئاف السهر وق مثا، واحدا 
فتعصالثاته، اوة للأول يرجع يم علهم ثدور حش الرابع، تحيها الرابع الئهر 
عنها.سأل الثارس 

حتج،فته وليس به، بأس ولا صحح هذا إل مول،ت أل هذا عل والحراب 
هزلاعأنا سثمت، إذا لأي وهم؛ فمد منا جز الذي المزصى باُب من اثه ثوهم ومن 

يرحعسوفح مولول وكونيم أعطست،، ^١ أكقر آخذ لا فانا ثسئا معي الذين الإحواف 
سلم،اثه فيه ما فغاية أعهلى، مما أكثر إليه يرُجع لم ولكي ثعم، نمول؛ كمر مال إليه 

ثيء.هذا ق وليس يوق أف بشرط 
هذاأف يظزف الذين العلمم طلة بعص وهم الأحوال بعض من وهم فهذا 

وكيناوالتعاون، التاعد بابر هومن بل إطلاقا، ربا فيه ليس هذا الربا؛ بابج من 
إليذهب، أل من ويلم مشاكله، ملثخ حاصزة أموال إل الزملاء بعض نجاج ما 

ذللث،،أشتة ما أو بالربا منه ياخذ بمئ، إل أويذهب، عليه، ويربط منه يتدين أحي 
الموهق.والله الوجوه، س وجه بأي مفنيه فيها وليس مصلحة فهذه 



ا،رسااءاسد كلام اساسذ*>، ثمياس فؤح  ٦٦٤

مؤيتإك ئ والامتكئار ١^؛ وأمور 
مسم

صدء 

لالطففين:أآ[.ال٠قفثوله تثثآؤى يمح، مال؛ اف محاو 

يشرببئرات، أئ و. افب رئوو أد محينه؛ نني نن نهل وص - ٥٦٨
هؤلاء؟٠٠أعطل أف ل ارأئأدف للعلام؛ مثال الأئياح، ينايْ وض علام، يميه وص منه 

هافه رئول فتله أحدا. منك بتصسي أؤير لا اللب، رّول يا واش لا الغلام؛ ممال 
في:س؛ققءكا".

تيهبمتة.ءقس ابن م زهداالغلام وصته. أي. فوق، بالتاءالئقاؤ ءايله® 
٤^٥١٣أيون، بيثا ١٠قال؛ ه، الّثي ض قهعن، ميرْ أي وغن " ٠٦٩

ربهقاداه ثوبه، ل ءش ايوب تجز دئب، بذ جراد قلته قم ءئ.ثاهاإ تشل 
سءريى؟؛نال::قنءز:كنمحلآضبي

ءن:ممحك*نُا؛اكاري'ُ
خوٍمحجمحتجبم

الأشربة،كتاب ت وملم  c(Y ٤٥١)رقم أوأحله، له أذن إذا باب ؛، iliailكتاب اJخاريت أحرجه ( ١ ر 
الاء،رقم)،مآ'آ(.إدارة اسحياب باب 

•)*ا/*؟؟( تعال اش رحمه الشارح شيخنالفضيلة مسالم صحح عل التعليق وانظرت 
(.)٩^١٢رنم وحده، عريانا اغتسل من باب الغل، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 

(.٦٣)y/ تعال اش رخمه الشارح شيخنا لفضيلة البخاري صحح عل التحليق وانفلرت 







٦٦٧ا،امرو،ا يجوس ي لمرض وجهه ،ق  JUiالفاترومومحذأخداهتي ضل باب - ٦٤

تبمتؤن\ق:اممب ئول فدكز المش، هذا و آيات المولنذكز م
تدل]ائل:ه-لأ[.جسلإ,كزئه زثدىإنثئ ء0آ زأش غد أض 

للبمرى.ييئر فهذا حمعه، ول بذله، ل اممه وامى وجهه، ل الالا 
وصس':

[.١ ]اللل:خ-أ الهاJئه عيا رئة إدا عنديني، وما 

وأيه ^11^. ُوق ألوى ه وه الناز بمي، ؤدثيةثا4 وقال، 
٢[،١ - ١  U:_l]ونون؛يده أء'ئا خ ثجق إلأس ;0 ؤى شن ثن عنده. دما,بخي 
به،يتزكى وجه عل يمي، بجق4 نايث أئى؛دذ، أ3؛ النايولأن هدْ جب بم 
عججل•النب إل وجه.٧ وعل 

ئكاماةامحاماة، وادسا ْن المال مش ليس بمي مده شذ من عند،و ءؤوما/يحد 
د؛ثمآ'لآتهلجي ؤإلأآ.ثنآ» قال• ولهذا ينب؛ المال ينُلي، ولؤه عثرْ، علميها بجزي يمز 
افه.تجازيه بجا الأعل ربه وجه ايتغاء المال بمر لكن 

عليهاض أوجت، بعا قابجا فب شاكرا يكوف أف عغيل الثه أعناْ إذا الوين فعل 
عئقثل•افه يرصي الذي الوجه عل( طه ل المال بدل من، 

حسدلا ار الله رسول هال، يال،• ههقنيا منعود بن افه عبد وعى ~  ٥٧•
زنيلآًاةاضبمةاضالأ،ظشموامح إلأوامحن:نظحمة 

'.وميمثرحههريتا.محيقنم،نياويحمهااامتمو،ظهُ 
محابومسلم: )٣٧(، رغم والحكمة، العالم ؤ، الاغتاط باب العلم، محاب الخارتم،ت أحرجه ر١( 

(.٨١٦رنم)ويحال٠ه، يقوم،القرTن من ضل، باب السافرين، صلاة 



سدالرسيقاساسقعن؛لأم ري1م شمح  ٦٦٨

اسأن؛ل إلا حثي لا ر؛ ت ماو افي.، عن نهبمتة، عمر ابن دعن " ٥٧١
يهوينفقهمالا، اتا0 ورجل الثهار، واثاء اشل اناء به يهويقوم المرآذ، افٌ اتاْ رجل 

ا.ع^تهر متقى النهار* واتاء الليل اناء 
الئاءات.ااالآناء«:

.اف رئوو أثوا الهاجرين ممراء أن ئريرْ ش وعن " ٥٧٢
ذاك؟<أممالوا:)ربم القم،مماَل:زاشم الئل، صا:سأظطررباتيجات 

وبمقموفلمحيى، ولا ويتصدهوف يصوم، 'ك،ا ويمحوموو صل، ي يصلون 
وثنبقونسمكم، من ئؤ سقاذركوJ^ ارأهلأأعلمكم افث رسول، ءماJ، ولانمق، 

قالوا:ءظي؟« U نو ٣ ثذ !لا ^ أشن أخد وأ:قون م ثن بؤ 
ودلأث؛نثلاثا صلاة يبز"قل وكئندوو، وككيمثوJ ارئشبموJ محاو:افؤ، رثوو يا بل 

الأمواوأهل إحواسا نجع فقالوا: ه، اف رسوو إل الهاجرين ممراء قزج مء* 
متقنيشاء* مذ يؤتيه اف قمحل ؛، ٧٥١٠افيرسول، ئمال، مثله؟ قمعلوا قعلنا، بإ 

ملم.رواية وهذالفظ ٠، عل؛هر 
زافُأع1م.^؛، ٧١الأئزاو »الدثوث«: 

الثنخ
3،ببما ونجودوف أموالهم بمفقول الدين محان ق أحاديث، المولمج){ذت'قم' ذكز 

وملم*رنم)ه'ا*ه(، القرآن، صاحب اغتباط باب القرآن، فضائل كتاب البخاري! أحرجه ( ١ ) 
٨(.١ )ه رنم ؤيعلمه، بالقرآن يقوم من ضل باب السافرين، صلاة كتاب 

كتابومسلم! (، ٦٣٢٩)رقم الصلاة، بعد الدعاء باب الدعوات، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
(,٥٩٥)رقم الصلاة، يعد الذكر استحباب باب الساجد، 









٦٧٢  __lنئلأمسداإرسلتيقؤحري1س•

م_ؤرىؤإكما آئوت داثه ممن ثعال؛ موله ومنها الايات، ذكر مم 
بميمن منفوسة مس ^)_( دني،ه ^۴، ]ألءمران:هما[، ألمنتزه بج_م ليْ=قم 

اآوتلأف ذائقة؛ موله! وعمت ا1ودث،، ثدوى أف بد لا اأوُت،، ذائقة آدم بتي وعي آدم 
ان.إنكل يكزهه مؤ مذاى له يكون 

يكرمولا اض لقاء أحب عيججل افه عند بإ وبئر أجله حصزْ إذا المزمن لكن 
تحلمولمإأي• آليي-؛ثفه قيأ مقبمكم ؤوإوت\ قال،ثعالت حينئد، الموت 
القيامة.كاملهثوم وافته 

الأجئبل فقتل؛ الأجئ هو هدا ليس فاو الدنيا، ق أجنة او الأنأوى ؤإل 
المؤمنقاف ؤإلأ القيامة، يوم يكون أجر؛ كل ان الأنينتوؤ، الذي؛4 الكامل الواق 

التوذ؛هوق، الذي الكايل هوالأجر ليس لكن الدنيا، ؤ، الصالحة أعاله عل يثاب، قد 
الثارعن أبعد يمني، زحزح ٢لئافيه عي( يجئ القيامة؛ يوم ثكون الكاملة 

منثجا اأهألوبإ، له وحصل الكرؤ؛ من ثجا لاثه ماره؛  jSaقذنتك؟ ؤوأد:خل 
العفليمهوالموز وهذا الحؤ، وهولحول، المهللوبا له وحل النار، وهولحول، اثكروْ 

اjذيلأمزمثله٠

الدنياعِقجل؛ افه صدقا لآلءمران;هها[، ه آينرور مثغ ألثJتآإلأ أثجموء ووما 
ٌسهمح،إل به بجل( متاغ افر للمنيكوف كا بل دادا؛ لمن متاغ أي؛ العرور، متاغ 

وثتحئنودكثحل وثزدير له ثردان اف، الأنعرورثغؤ مظغ فهي ذللث، ومع تمرو، 
•ثئثْ ولكنها ثيء، كأحثن ودكوف 

النصثال، ولهذا الآح-رْ؛ من بمد بيا الإنساف ووش4ثا ١^^١ كثزيت، كلط 
الدنيائبمط أو أحشى ولكثي عل4،ئم، أحشى الممز ما ررهوافه 



٦٧٢ها'-باو،ذماليتودمالآ«ل 

ءتاهئوها، محا قثائثوئ م ^ تن عف يطت، ء عوكب 
اغثئم«ر".
حالق مته حترا الونط أو الصيق حال ق يكون أحيائا اف الإنيجد ولهذا 

ؤوم١ةالت ولهذا داف،~؛ —والعياذ ويطغيه الغنى يغزه لاثه الغز؛ 
إذاالتي ُالاحزْ وعليكم -٦١، ثغروا فلا بمي ا،  ١٨٥ءمرانته آلثردأو تثخ إلا 

مله،محزن لا هووا يفور بذلك، فانه اية، وادحو النار عن او الأنفها وحزخ 
افووقاه حسنه، الآخرْ ول حسنه، الدنيا ق اومحا ص ؤإياكم نجعلئا أذ اممه نال 

النار.عدان، 

مسج

الأمل•وتصر الوت ذكر باب ق ل؛سامحا مال افّ رحمه قال 

يآىئنس تدئيم، محيا عدا داءكًث< مادا ص ئديمح، لعال؛ اف وقال 
ئيئهتلمان:أم[.

ضعدئه]اكءل:؛آ'[.^؛٠ ثاعه متخثوى لا ثبمثهن جآآ ؤثإدا وةالسال؛ 
الثثح

آياُت،من اهه ّفيا الأمل وقصي الموت ذكر باب ل نُال الله رحمه ا،لولف قال، 
ثوين،هؤ؛وا يأى مس ليما ند محما عدا ئبمًقسب مادا ص ئن0و{ ف، قال؛ عغجل، القث 

عئاش إلا يعلمها لا التي العتب مفاح أحد وهذه 

(،٦٤٢٥)رنم فيها، والتنافس الدنيا زهرة من نحذر ما باب الرقاقه، كتاب اإيخاريت )١(أحرجه 
عوفعمروبن حدث من (، ٢٩٦١رنم)والرقائق، الزهد كتاب ومسلم؛ 



ءتإإ؛ئئهوثؤسدالرا،،لتي اسر1،؛زا*ى؛لأم قؤح  ٦٧٤

ومفاتح]الأنعام:هه[. ئوه إلا لأين1ثهآ ٢^؛؛،<؟، ممايح ؤوعت_تم اض قال 
وهزئآلإثآلثاعغ picعندهء آثه إ0 ؤ ثعال؛ موله ق الدكووْ ا-لثص هي العس-ا 
ئؤتهلضن يأى نمس يثا؛وري عد، ئبم؛ءىسث ماد١ مس ؤثا آمحيحاءِ ثآغ، ؤتنر 

٤٣:^[.]

الثاعةلأ:طةممضإلفبلمأ ااقنزلأ:ثهاي فهدم 
فقال:الم، أعلمأ وهو محئدا اض. زئوو نال اللائكة أنزف وهو جزل 

يجيناص((ااا.فلأ:ماه
اهُمحي•

هوالذيئبماكؤن\ك فهو يتزل، متى يعلم بلعيب والرل ه التق _ ءؤولإزلث
نبات،به محصل الذي المطر هو والعيث ينرله، الذي وهو العيث ينزل متى يعلم 

الئدة.وروات، الأرض 
ثتبتفلأ بركه فيه اش محعل لا أحيايا الطر قاف عيثا، ينمى مطر كل وليس 

ضائتيءوا-بميضابمب،
طأنئرواولأثبالأذتجا«رم.

بنكه،فيها ثعال اض محتل ولا الأمينار، ثكثر فاحيائا أحيايا، يمع وهذا 
الثنةررإثإ ملم؛ صحح ق مقته الذي ا-لثديث، وهذا محتا، ولا الأرض يتسن، فلا 
ظ.الأزص ئدشث، ءتلروا أن 

حديثمن رقم)٨(، والإحسان، والإسلام الإيإن سان باب الإيان، كتاب لم؛ ماحرحه )١( 
ئمئنبمن•عمر 

حديثمن (، ٢٩٠٤رقم)الساءة، قل ومارما الدية سكتي ق باب الفتن، كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 
؛ْءؤهبمنن.هريرْ أي 



٦٧٥ها'-واو،ذمامتركرالآ|ال 

قثتعه ما وأما ينزل، متى عالم له والرل اف، هو الثيئ ينزل قاليي 
يخنناظس فهو ذلالثا، أثب وما الفلأى اآكان ل مطر يتويع ايه من الإذاعايت، 

اجرهل :بما يعرفوف دقيقه مقاييس وهي ا-اءو، بقياس ائر احتال من نجاذر ما 
بعدمحويث، أمطارا يتوهعوف ولا كثيرا، نجلووو فقد ذلالث< ومع لا، أو للمطر متهٍآ 

إلاالمطر ينزل متى يعلم فلا يريب واأكال زيب المدى إف أشهر• بعد أو ستوايت، 
الهُعة؛ثل.

الأرحامق الخي والأجنة اممه، إلا الأرحام ق ما يعلم لا ماف،آ'لآنحامِه ُؤدثلأ 
ئطإلا ما ومنها أمه، بطن ل الإنسان ولوكان وجد إذا يعلم ما منها أحوال،، لها 

اضحلي، إذا إلا يحلم لا ولكثه أمه، بطن، ي وهو يحلم أوأش يكرا فكوثه أبدا، 
الأنوثة.أوعلامات الدكونة علامات فيه ثعال 

يبقىلا أو طويلا الدنيا 3، يبمى وهل أوئتا، حثا يولد وهل يولد، متى وأما 
بالئعادةله محتم وهل سيئا، أوعمله صامحا، عمله يكون وهل محيرة، مدة إلا 
ثعئئةلا هدا يكل رزهه، عليه أويقدر الرز3، 3، له يبسّط وهل بالثقاوة، أو 

ائنتمتل؟3، ثكجسثؤ ماذا يغني عداه ئ،==كمي ثادا مس ئح-يتم< ؤوما 
عد،محبل أوممون ثرا، أوثكمصت، حثرا يكبب هل يكسس،، ماذا مس يدري فلا 

مافعلعدا يقول: يقدر اف فالأنذللثج؟ أشنة وما العمل، يمغ ما وفيه عد أوياق 
ولكنهيهيتثا، علتا عدا يكست، ماذا يعام فهولا يفعل، لا قد لكنه كدا، سأفعل كدا، 
الأمور.نحلف وقد يقدر 

تموت،أزض بأي الإنسال يدري لأ ثلاه، أم، يأى ص ^ 
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النحر،ل أويموت منها، محرمة أو عنها، بعيدة يأزص أو بأزصه، يموت هل 
افه.إلا دللئ، يعلم ولا يدري، لا ا-اثو؟ ي أويموت 
وشإلأ،يمينا ثدهنأ أف يمكنك وأنت، ممون، أرض بأي يدري لا كنث، فإد؛ 

الصباح،ق ستموت هل ممون، ومؤ، أي ل يدري لا ممون، متى ثعلم لا فكدللث، 
التعيدالشهر ق المريس،، السهر ق يدري، لا الثهار وسط ي اللتل، ي لما؛، اي 

ممون.أرض بأي ولا ممويتؤ متى ثدري لا لاثدري، 

وسوفثاب أنا لاقل: طوه، الأثل قد لا محاصرالأثل، كدللثج؛ فخ، فإذا 
تثمل ولا عمت، سيخ من وكم ثيابه، ق مات ثاب من فكم طويلا، رماثما أبقى 

وكمرعه، يملكه بمرصر مرصر إنان من فكم يعد، والمؤمن البدن صحبمح إق 
انللأنينبغي لا لدللئه بعته، ماخ، ن ا إنمن وكم حاديثج، عليه حصل ن ا إنمن 
للايًرةفيسعى عملها، وللاحرْ عملها، وللدنيا يعمل، أف عليه بل الأقل؛ يطين أف 

عليه.ع،جلواتكال باض بإيإف سعيها 

حاءإذا ه ولأدسث؛تموى ساءه يسمحون ي لبملهم ُؤؤدا؛١٠ ثعال؛ قال، وقد 
هوباجلبل يقدم؛ أف ولايمكن واحدة، دقيقه يتأحرولا أف لايمكن الإنسان أحل 

طويلا؟الأقل يتل فلعاذا يتأحر، ولا عليه يتقدم لا محدود، قعدود 
أحدحديتى وقد يموت، أرض بأي يحلم ولا يموت، متى يعلم لا فالإنسان 

سهأقهوكان الإيل، عل تثراج ق إعمكانوا قال: الثقاُتج إخواف 
يمرصها،أمه ْع ومذ وتشوا الناس هارمحل الليل، آخر j الثوم عن فثأحز يمرصها، 

ماكه.ق لأمم امحهوا أين إل يدر ولم يدركهم، لم الموم حلفت وسار أصخ ولثإ 



٦٧٧واسذمالوتاودمالآ|ال - ٦٥

فهالشعر من بت عل هوواقف فإذا الحال، هذه بئ طريئا مساولث، ت يقول 
الطريق،عن بعيد أنن، قالوا! ثجد؟ طريق أين فثألهم يليلوو،، الناس س عدد 
وأنرلابمو ول يقول؛ يوصللئح، نحن ثم انرح واجلس ابمذ يوخ لمح( 
كيفئوحها، افه فمص الأرض هده عل اصطجعث، أن إلا هل فإ يقول! أمه، 

ينزلحتى الرجل هذا يته أل اش وأراد اُلئجاج، ْع مخه إل المصيم من جاءت 
عغيثل.اش إلا هذا يعلم لا المكان، نبذا 

حادمث،فجاءهم محليلأ ثاحروا أناص من بلعنا كم الرمن، ل أيصا وكدللئ، 
ميءكل محير قد ثعال افه لأف هذا؛ كل منه، لنلموا قليلا ولوثهدموا به، فإتوا 
يعملوأف الأمل، يطيل وألا شمه، عئتاط أف علميه نحب فالإنسان محدود، بأجل 

أنض تدل كلمها الآيادتv فهدم لها، يستعد أف لأجل قريبا يموت وكأثه للأجرة، 
للآ-تمة.يستعد وأف الأمل، يقمر أف علميه نجب الإناف 

الئالح.بالنم لها اكنعدين من الأوإثاكم يتلنا 

ةالافُتعال:
يمحكآن P، ^!،؛١ وأمموا ه الحسرون هم ٠^^، بممليجن رش آثإ 

هآنييحى نن وأد ٠ثندرك١ فيس< م لمنجاإق، و؟ وب ءذ آلموث ندة؛ 
[.١ ١ لالاسون:ه- ه سون ؤوبح وأثث لبمثها جآء إدا مسا ؤلنيؤجرأثث 

صيحا؟٥٠^، ج . نيأنيمي> ءالء ألمق يدهم آء -هفإد، ؤ ثعال! وقال 
ذؤح *،يا . سر0 بجءَ إل محثن ^ ٠٣نو مح'ج؛؟إدهاي محما 



صإأسيؤغالرا،،لتي سد اساسن،ز؛لأم رياس قؤح  ٦٧٨

خزثأتلؤك مؤزّتث, مك تن . ولا بجمي ييثهر اماب ثلأ آيثؤيو 
جهنمؤ أيمنهم شثقأ آمحن ثؤنجاى *محثهُ حقن ومت> . ألثهلمحك< 

ثوقتل ءَابج قمح ألإ © <_ ۴it ه ص تنح © كلارك 
أ©»ثمحتث\ هممأ رحئ ثئؤئنا عث!نا عتق رقا  ٧١٥?© دكنبجينث< ها ذفتر 

إثت>©؟ ؤي* فقا آئثتنإ هاJ ?© ظنلمويت< ^قآ لإن يتنا مبمنا 
©١^؛؛؛، حز محأثت محآيدئا يا ثآعفر ءامنا ^٦ محئى ؛؛؛١^ ثذ متى َكق 

أنومحجزلإ ©إذ محّثؤى  ۶٣٠وقتر دؤتما أمؤثم حئ محنيغ 
لتا ٧١٥© عدد قؤوث6 ي لئثن ثلَلإ © ألما>و0 ئإ أيهنر صبردأ سا 
©ثثزف ٣^' '^ميلا إلا لفتن إن كل © قم تش آز بجتا 

.١[  ١٥— ٩٩لالؤيتون؛ه مبممن لا دأ٥ملدئا عسا طمنكم أسا آفمتر 
التج

ُ».ب?.ُ ذكرباُب ق القنالخ؛ر( رياضر كتائه النووي الدينر مي الؤنما قال 
آم>قتدثأ يأت  ٧١مؤ، وأنفهواينرئآ ؤ ثعال؛ قوله الأمل ؤقض الموت 

ر)ررثؤ.>نمم© شبيهي وأم هلثدك ريس، م قم؛ؤاإق عوذرن 
.[ ١ ١ - ١ ]ايائقون:• ه ثماؤل جرب، وأثث لبمثها جآء ^١ سا 

دم ق منه بد لا مما وحدزنا أعهئانا، مما أي ررنا، مما بالإنفاق اه أتن 
محزلأ^٧؟، ويقول؛ الإئفاق عدم عل الإنسان يندم وحيسذ ه يذلإوآلموت يأهخ 

نثمحأك ظذذِه قرب أحل إل يوحرْ اممه أف بمس ه بؤ زم 
الصايتذ*من وأكن اتصلي إياي ثامحرك فبنب يسمر؛ 



٦٧٩ها--باو،ذما،>تُك>الآ>، 

•ثار»عاوأثث لبمتها ،؛؛٠ ^١ ثئثا ثؤ.>نآثث ؤإ)ن عَقجل• ادإه قال 
بدلا بل واحدة، ولا-قظه الإماو يتاحن أذ يمكن لا الأجل جاء إذا ١ء، لالأممون؛ا 

حكمته.متقيه ما حشت، عل عهثل اممه عثتها التي المدة ل يموت أن 
الناصص أف كا بممر، ض الناص محص الديا، ل بماوْ بملول ص الناص قوى 

صومنهم بمل، ص ومنهم علنه، يكثر من ومنهم مل، من ومنهم رزمه، من.إكؤ 
محثرا،منيكول ومنهم طويلا، يكول من ومنهم يضعف، من ومنهم مهنة، بموى 

•ثيء كل ق ممماوتئن يائه حلى عيججل ماش 
ص\ثسم' % لأ :انتوأ ١^ ؤ؛تأجا ص افُ وقال 

مالاف فنهى :؟[، j^ilil]آو>نيتحنه حإ فأزكلى دب,إلى يممل رمن آثإ ذحقم 
افب؛ذكر عن الأشياء هذه ألهته من أو وُيرن اض، ذكر عن وأولادنا أموالما يلهثا أو 

أهل،عنده وكان بنوف، عندْ وكان كشره، أموالا ربح لو . • ربح• مها جابر فهو 
حابل.فانه اممه، ذكر عن م تلهى قد ولكنه 

هوليس اش وذكر هذ• اف بذ"كر امتم من الرابح هوالرابح؟ من إلف 
وكلسو؛>نإللأظط،لكلقووث>ب،إلاشفهوذكتله، 

ثن،؛دني^ضكآ؛\ىهفذ\ث هو ^١^ ك،اقالا له، ذكت فهو ١^ 
٤[.لانمكّوت:ه ه مخمن ما بملث ؤأش أمحيم آثؤ ؤيركر وإلم_ 

افه،إل به هزب فنلأ ئعل أو اف، إل به يتقرب لولا قال إذا اف الأنولأل 
إليه.يقرب أو؛نل مول كل يثمل اش فل■كر عَهتجل، ش ذاؤر النيؤ جنن فهو 

جءؤ-ثئإدا فقوله! رُيآنيميؤه هال آلمؤق لمدهم -؛آء ؤحئ(لدا قال^ 





٦٨١-bبذماإوuود>الآ«ل ٦٠

إلوثعود الخور من الأرواح فتخرج الخور ل يثح اكانأت والنمخه 
موتثعدها.لا التي الأبدية ا-اثاْ تما يكون التي وهذه أجسادها، 

نورهممن يبعثوا أف بعد يعني• ءلأيتاءمأسلأه لؤمي .يتهز أياب، ^٠^؟ 
عنبعضهم لابمال ؤولأيساءلويساه —يعنيتامابات~ الأنساب لاثتمعهم 

محي.محمي، وأيو. وأني، لغو. تى يرألرث يقول؛ ثعال افه إل بل بعض؛ 
[.T'U-T]__:؛'ثأف تجن؟ذ تنبمر أزى ذلإ 

يينإعزثعضهم، لأيتاءلوي، والمرايات ثشر، لا الوقت ذلك، ق اب فالأن
لهذا؟حمل الذي ما لهذا؟ حصل الذي ما بعض، عن بعضهم يال لدنيا ال 

•ثتييه ثأن تجٌأز بميم أزى -ؤذلمذ فالأحرة ق أما ملأن؟ معل ماذا 
.ولأيدساءمح< بجيز يبمهر أماب ملأ آلئئو ف ؤخ *،يا ؤ ثعال؛ مال 

لالماس منمسم ؛1، ١ * -٢ ١ • ١ ه آلمْدميى■ يم ^١^٠ ١٠مونيتهء ممت، ثمن 
يكنه.ناج؛ثا محس،، با فائز مفلح، فهذا موازينه تثمل قسم قسمينت إل اليوم ذللث، 

فقالومفند٥، مجموعه والنتق الكتايت، ق ورديت، وقد ميزان، جع والموازين 
الرحمن،إل حبتينان *كلمتان ١^٠ وقال منزّنمءه، جىه محا: نعال ١^ 

ا،العظ؛م،ار اف ئنخال زبخمدو، افب ثنخان ايران؛ ق ثملتان اللتان، عل حفيمتان 
لكثزةوذلك، أحرى؛ وأفردُت، _0 يجمنغ الموازين، ل يمل ولم الميزان ل فقالت 

تحسولا خللم فيه ليس واجدا اليزالما ؤلكون حمعحج، يورن ما فوئرة يورن، ما 
ردلمح.

الذكر،كتاب ت وملم ؛آ"آ،  ٠٦)رنم التسبيح، فضل ثاب الدعوات، كتاب الtحارىت أخرجه )١( 
لآ.بمن.هريرة أي حديث من (، ٢٦٩٤)رثم والدعاء، والتسسح التهليل خضل باب 
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يعصوقال هوالنمل، يؤون الذي إل النل،اء• بعض قال ئد يورن الذي وأما 
منة؛العامل يورق الذي العلمإء؛ بعص وقال العمل، صحاتف يورق الذي العل،اءت 
أحاديث،.به جاءت منها كلأ لأف ودلك، 

ئصؤ ثعال! بقوله فانتدلوا هوالعمل، يوزن الذي إف يقولول! الذين أما 
ئزث,هّئثا يزو ممثاد سو وش أى؛؛ بنث. -مإ درة ممال سل 

حبيسانرء'كلمثان قاهألألأْؤئ!مت الثني وبقول للعمل، الورن لجعل تالزلزلة؛ما~م[، 
وهماللكلني، الثقل تجعل الترازار• محلتانِؤا اشان، عل حفيثثان الرحمن، إل، 

النتل•

صاحب،يخديثا استولوا النمل صحائمج يوزن الذي إف قالوا• والذين 
كلهاالمبمر مد كثثرْ أوراقا يعني! مجل له فيمد القيامة يوم يآق الذي 

ببطاقةموز حنثه، عندثا للث، ااإ0 له؛ اض قاو هللن، قد أيه رأى إذا حتى سيان، 
كمة،ق النجلان ؤتللئ، كمة، ق البطاقه فتوصع قلبه من قالها افاا إلا إله لا فيها 

القمل.صهحائف، هو يوزن الذي أف عل يدل فهذا ، -با الهلاقة فرجح 

مال!بقوله فاستدلوا مسه، العامل هو يوزن الذي إف قالوا! الذين وأما 
.[ ١ • تاتكهغ،:ه ه ئا آكبممو رم لم مم ؛^٥^ 

وكانمنعود بن اض عبد عل الناس صحلت، قال ه الثي وبأف 
هزا،مزهزه الريح بتلي، سديدة، ريح ل أرالز مجرة إل قام يحيقا، هئمحمحن 

أنوهويشهد يموُن، يتمن جاء ٌا باب الإمحان،، كتاب والرمذ«يت ٢(،  ١٣)ّ؟/ أخمد أخرجه )١( 
القيامة،يوم اظه رحمة من يرجى ما باب الزهد، كتاب، محاجه؛ وابن (، ٢٦٣٩)رنم افه، إلا إله لا 

العاصعمروبن بن القه عيد حدين، من (،  ٤٣• رنم)٠ 



٦٨٢

أتجبوف~ه• ~أوقال ررآضحتكو0 ه.' النئ فقال ذك، من الناس ضجف 
محاتيلآقوضمم«'''وسانل

ه.ثفهوالعامل يورن الذي أف عل 

ؤءمنأوالمال، الأع،ال أوصحائف الأعيال توزن القيامة يوم ايه والمهم 
شمقأأين عؤنجاكث موقثهُ -ثمئ، ومن . آزل؛ؤلى تونثث' ممتا 

١[.]اأؤ؛تون:آأ• جهنمجإثون4 ي أنسهم 
المقلينؤمى موازينهم، ملت، م؛ ؤإياكم نجعانا أن اطه تأل 

الومحق.وافه اطه. برصوان 

انفنهم؛حسروا قال إئا أشسهلمه صميأ - أين سحاثئؤث\كتوقوله 
باممه--والعتاد ولكنهم المس، لهم وست الرثل وجاءتثم الدنيا إل لأعمأحرجوا 

قالمحسئا، الدنيا ق وجودهم من يستفيدوا ولم انفمهم فحسروا وانثكبمروا عاندوا 
ئوآ-لسرل0د'لاث آلا ألإتعو مم نأْبيم أنثمم حيميأ "أين للشمتن إة ^٠)، ثعال• افه 

أيبم4لاترَ:ْا[.

فيمنع—ونقلبيا، يحدبون فإمم بدنيا، يعدبوف ك،ا ألمم مبيئا ثعال قال ثم 
١[،لاأؤ؛نونته٠ ه تكدبجيت ما عثكنكثر تنل ءايتق يكن ^٢^٢ لهم' فتبمال ؤيوبموف 

كثرواولكنهم بالحي، الرنل وجاءيم لهم، ويث اطب، آيالم، عليهم يلين، فقد 
الآيات.حذْ وكدبوا باش—، —والعيال 

مثآ?و »ثأهتث\ ؤآ و>=فنا ثمرئنا عشنا عتق ^^١ ابواب،• ق قالوا 

حديثمن خ؛ئتبمن، طالب \ب بن عل حديث احد)\إ1\\(ص أحرجه )١( 
خ؛هبمنن.عود مابن 
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ميروفه، طنلمى ءة امحدب إل عدنا إJ بمي؛ ه عنتا لإن ،^1 مثئا 
أوصلهمالذي افن الصلأل صلوا وأقم عليهم علبث الئقاوه بال باش— —والعياد 

منها.ؤإياكم يعيدنا أن اض أل تالنار، هذه إل 

صاغرين،محلأاموافيهالآلأة ممونهأى:
التوبيحهذا اض يوبحهم أذ باش— —والعياد عليهم يكون ما أسد وهذا ه قكلشؤ 
قمىلأثه لهم؛ يتجيت، لن اش لوكلموا فإقم 4 ثمخشؤ s؟ فبما ؤأ"مثرأ مقول• 
ل؛^j•بائلود عليهم 

ر؟آ.هوإوت تل؛؛؛١^ مبج، ؤإدث>َكث أولمائه؛ مع حالهم ثمنا تعال مال ثم 
مولون:ورئله باه المومنوف وهؤلاء 4، آلهيل حقد وأنت، وآتءت١ لنا ثآعنز ءامنا 

ؤوتاهتا ءؤءأعنز الحق من به جاووا وبإ وبرنلك بك آمنا أي؛ تا؛ناه جزج 
الحنة.تدخل حتى بالقبول وارحمنا النار، ثدحل لا حتى دنوبنا لما اعقر 

الئيقال عئقجل• ويم من النب ببماد أرحم أحد ملأ 4 ١^٥؛، حئ 4وأّث 
ا.بماد0أرحمملاياودةيركها*ر ش؛ 

محممحنمحكن4بمي،• تم د4تهم دثمي آممحك( حئ محنغ ؤ
مكنتموالثحم-ه، الغفزة ؤيألوثه باق يومن_ول الذين الومنين -ر_ولأء سحرول 
ثخريغمكانت حض أتمات ، ^!٤،4أممهم 4حئ وسهزووف:أم، منهم ئمحرول 

ذكري.لكم منسق 7م وامتهراوكم حم 

التوبة،كتاب ومسلم؛ (، ٥٩٩٩)رنم وتقييله، الولد رحمة باب الأدب، كتاب البخاري؛ حرجه أ٠ 
هقمميته'عمر حديث من (، ٢٧٥٤)رقم تعال، اه رحمة سعة ل باب 



٦٨٥ها'-د،،إ،ذمامتودا>الآ*ل 

بالوتنئذبمحكوف كانوا الدنيا ق يعنى؛ ه محقمحى تم ؤتجئُ 
م•ووف وبجر 

هبمئو0 يلجإز من  ١٢٠٠١٠ألمن ؤءآلؤم ا،لهلمف؛ر(ت سورة ق هال الق، ولكي 
قاللس من الآكمار صحك أما بعده، بكاء لا الزى الصحك وهذا لالطشن:؛م[، 

.— باق والعماد — الدائم الثكاء سشا< ، ٧٢الدنيا؛ 

لعالجرى بمي؛ ه مةن0 حز ١^ ^١ ثا أثوم جرمثم وؤ 
'مأمدايْ عل وصروا معث، عن وصثروا افب، طاعة عل صروا بإ المومتئذ 

دؤالزهوب، من وثجوا المطلوب فاذركوا الثوم، حذا فاروا الذين ه ا'لمآئتي 
لويتمعمقتبمل؛ يقول كاثه ونلأاممهم، حرتيم ق زيادة ا،لكدي؛ن لهولا؛ هدا الله ذكر 

باممب-.-والعماد حنزتمم إل حنرة بذلك مزدادول اكواب، هذا لنلتم مثلهم 
منهم؟ويضحكوف الدنيا ق حم يسحرول كانوا الدين هولاع حال كان كيف 

جهنم؟ثار ل وهم حالهم كان وكيف 
هتم أرنش لتاينما مه.٠١^١ عدد آمحفيي، ي لدئتِ ؤّلإ 

باف--والعياد ولكنهم يذكز، من فيه يتذكئ ■^١ وعمروا الرئل جاءيم اظز؛ 
يومأومص ينما لتا ٠^٠١^٢ ساعة أوبعص ماعه لثوا كاما أمم ورأوا 7ءدا، يبموا لم 

يوم.أوبعمى يوما إلا لبثنا اثنا ثرى لا فائتا منا، العادين اتمال ه مثلآد_ادتي 
وآلآلدنيا ق هليلأ إلا لبكم ما يمي؛ ه قيلا إلا لنئد إن فتل ؤ ثعال؛ اف قال 

^٨٠إلا لئئر إن قتل ؤ محدي؛ن. الآبل>ين ا؛د ثموي، الي الأجرة إل الأمر لأكم 
٠مدازىكل.يماكملعلمئم العلم؛ ذوى من كئم لوم يمي؛ ه تمن أئمّقثن ؤ

حمرتموها.التي اعكألكم ومقدار للرسل 
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نأمتك ك أئقون بمي: تك؛٠ ٣ ائث >أشقن 
الظن،هذا عل وحهم اطه ولكن الظن، هذا ظرا كذلك،، ظرا هم ه /بممف لا لدن١ 
افثبعليها يينزل الرنو، إليها ويربل الخليقه، هذه ينشئ أف افب حكمة من هل 

هذالكن يمكن، لا هدا رجؤع؟ بدون بعث،، بدون والثناء الويث، النهاية ثكوف ثم 
[.YU],_:ه أض ئ للخنَةرإ ؤمٍو كثروا الذين ظن 

4آقمحقمدر آلمنغب ئيت، ئو لآللتإلأ آدثى أل،تإك، آثث قثل ؤ دعال؛ ناو ثم 
عربهثوى بياته وعلا نوة، م وعن مص كل عن عمحثل رمغ بمي ثعال 

والعظمة،والئأطان ذوالuئ، بمي الملك، 4 أدنى ١^١^١ آثة ثعنل ءؤ سبماتئؤاتاث، 
بباطل.وليس حما وماث5وته مازكة كان الذي الحزن 

آمحمحقمورآلثرؤا جنغ عكقل، افه إلا حو منبوذ لا أي• إلاهو4، 
الئووة•إلآحر ه بج، لن ئبمن لا ءو للها أش مع يغ من و. 

عثنزوألا العمر، وصئ ينئهر أف له ينبغي الإساف أف نبئن الايايتخ ذهذْ 
اففنسأل عمله عل ومحانسإ ومحاري يبعث موف واثه هؤلاء؛ حسنه كإ عمزه 
النعيم.حنات ق القرار دار إل وماله ير، يحسابه ص ؤإياكم محعلنا أف ثعال 

الأمل*وقفر الموت ذكر باب ف الاباب بباق ل يمال الأنه رِمه وقال 
أحيذ محل وما إلأًىمم ثلوثيم محثع اف ءامنوأ لئ:؛ث يأن م دعالت وقال 

ننمؤمحر ثلوم ثنت آلاثت ٤^^ ئاد مز ين ألكنت أومأ َةؤي ذؤمأ ولا 
لالحاوواوتأ*أ[.ه ضقؤرك 



٦٨٧ها'-و1باذما،>تودمالآ«ل 

الأحادث!وأما منلومه، ىرْ الارب، ق والآيات 

مماو:اش. زئوو أحد قاو: همم ابن وعن - ٠٧٣

أصثحثؤإدا الصبيح، هلاثتظر أمنيت ءرإدا يقووت يجقبمنمحا، همم ابن وكاف 
؛.١^١^١ رواة لوتاك<ا. حياتك محمى ^^1،، صحتك من وحد الثاء، هلائتظر 

الثثخ
لاسمه،الموافق الكتامسر الصالحقن، ؤياض كتابه ل قمةآ؛ثئ الروي قاو 

يزيدما ١^•^ والآداُس، الشرعؤ الأحكام من فته الصلاح، لأقل نياض يياض، فائه 
كانولهدا الله؛ ■بمال مع ومعاملته عغتجل، افه إل نلمره به ويستقيم المد، إيان به 

منكان الكتان، هدا العظمة. المشنة من فيه لها يف ظهر عن محثظه الثاس بعص 
نثقمتعددة، آيات، فيه المولمه وذكر الأمل، وقصر ١،^"-؟، ذكر باب أبوابه، محي 

لنء=امآسه،^٢ ٥١٥محنغ أن ثائزأ ق؛ إي م يعال: محوله وآحرها عليها، الكلام 
ءَ؛؛جثا؟اللب لدكر المؤمن؛ر، ملوب فيه نحثع الذي الوقت، يأت ألم بمي 

المومضنفإف ذكره، يد يعني ؤإيًًُهمم4 والدل، امحؤغ معناه والمتثؤغ 
ربهموعل إبمشا رادتبمم ءاص عنجم فثا نإدا ئثبألم ثحلمث أئه يكر إدا ؤؤال!ن 

تأميىه]الألهال:أ[.

أي^آلي4 يذ محل ُاؤوما وعظمته، اممه لتذكر أي؛ ءؤلنْقرآسه، ومحوله: 

(.٦٤١٦رقم)كأنلث،غرس،؛؛، الدنا راكنز ام ءول< ؛اد_ا الرقاق، كتاب، البخاري; احرجه ا )١ 



سدالرسيق•ق؛لأم اسال|هتي رياس فؤح  ٦٨٨

الكتابهذا فإل ئتحاةئوةاتاق؛ اطه كتاب ل كان ما وص الخى، من يرل ت،ا ونحثعول 
أفللمؤمن فيحي با-اس، حاء الكتاب هذا عليه ثزو الذي هؤ والثي باُلس، جاء 

الحى•من ثرل وما اف بدم للبث تجثع 
هستألأمد ٤^؛ ئلاث| مز من ألكثب رمأ َةلي ؤُلأ؛؛^؛١ ت تعال ٠ال 
والنصارى،اللهوي وه؛؛ نل من الكتاب أوتوا كالذين يأكونوا ولا بمي »زمه، 
كفرواالبحود فاو ذك ومع الإنجيل، أوتوا واقثارى التزراة، أوتوا فاتهود 

اتهوذكان وليلك كفارا، كلهم الغل نماز بالمرآن، كفروا واشارى بالإنجيل، 
ولكنهمعيس، به جاء ما وم الخو علموا لأم علتهم؛ معصوبا و. الني يمة نل 

•عنه وأعرضوا عنه انكتتروا 

معصوباكلهم واشثارى اللهوي فكاJا  ٣٥^^٠^١٥٥٤النمول بمة بعد أما 
أبناءهم،يحرفول كا س افي بمّءوف فهم الحي علموا اشثارى لأف ودبك عليهم؛ 

ا1عضورؤت،ق القاعدة لأل عليهم؛ مغضوبا كلهم فكانوا عته، انمحزوا ذللثه وْع 
الرسولبمة بحد واشثارى كاليهود به يحملوا ولم الحي علموا الذين أعم ءلثهم 

ءهص ص أي: ؤثثادي؛آلأنته الكتاب، أوتوا الذين ٠ؤلأء 
منفيها انحرف، محلويلة يره وهي سنة، ملة ببث عبى بعد بث، الئنر لأف 

أهلمن نبرة بقايا إلا الخق أهل من الأرض ينعل ولم الكتانم،، أهل من ان،مف1، 
يمل؛ولم فامموف، أكثرهم مل: ولم ق-قوكه ؤدىت؛مم قال؛ ولهذا الكتايتخ؛ 

الخى.عن فامقوفحارحول ف،كثثرمنهم فاممول، كلهم 



٦٨٩ها--باسذمااوت(ودمالآ،ل 

أزيوهمحم ^٥^١؛< الكتاب اوتوا الدين كهولا؛ ثأكول أف ومي عئل فحدوافّ 

أوتواااذين ازثكبة ما اريهتث أما وجدت الإمحلأْق، ١^ إل ثظزت وإذا 
منالأمد فيها ءلال التي العصور هد0 ق الإمحلأمة الأمه فإف هبل. من الكتاب 
منالمسلمان عل وانتول منهم، ممر ومس منهم ممره محلوب مث ه، الرسول 

اممهبكتانم، تحكئوو لا الزين فإف الإسلام، عن وأروقه بل لغنمه؛ للولاية أهلا ليس 
ورئولهافب حكم من أقفل بالمواذين لتكم اِأف ويروق ه، اممب رسول سق ولا 

الإسلام.عن ومنتدور، سلث،، بلا ممار 

واحثثبالمؤبن صر ؤإذا ببعض، بعشهم يبلوالئاس اممه ولكن 
لهافه يئز اقصود، إل توصل التي الأسباب وعمل عؤقل، اض من المرج وانظر 
الأموز.

ةالوثرم،فمنن، مل من الكتانم، أوتوا كالذين يكوف أف مانا افن أل فالمهم 
وممرمحلوثثم، مث الذين متشبها:،ولاء الحاصر الومحت 3، مثا الكشر صار ولكن 

اممب.طاعة عن جوا وحن افب أم عن منموا أيئا هؤلاء من 
سمالوئؤممره المعنى هذا ل والأياُته المؤلف—،؛ قال 

افيرسول ارألحد قال! رء؛ئتبمعا عمر بن اطه عبد حديث فمنها الأحاديث وأما 
ثنيهأو أجل من به أحد الكتم،، هوأعل والمنكب به، أمنلمثج بمي، ونهم،ٌ• ب. 
المول.من الثسول إليه متلقي ئ عمر ابن 

امحثم إذا كان همحائلآأصمُ فانه ه، ونول تنليم لحن ص وهذا 
محوله؛ق كإ بالقول ؤإما هنا، كإ بالفعل إما المخاطس،، اياة توجب الي، الأّباب 



ءؤ١ئئهظتالررأ،ا؛تي سيد تلام عن اساسى ض

لأمعلهم الإكاءُ يذ\ ، ١^١٠ذثوذ L :ل اليئر؟« صب.اكي »ألأ 
أذيجهوا•

اممه!سحاف نبيل٠١ عابر أو عريب 'كانك الدنياز وثن وقال; بتنكى أحد 
انالأنثر ينترانا تكونا أف يمكن الكلمتان هاتان الكلم، جوامع ئث اض أعطى 

•نبيل" أوعابر عريب كأئك الدنيا ل ررثن حياته ق عليه 

العربوأما منها. وهوماش بالقرية يمث ماش السيل عابر أف بيثهإ والقرى 
وكلأوفهرا، عثرْ أو أوئلاثه يومئن فتها يقيم عنها، يرمحل حتى فها ممم فهو 

يتخذهالم فيها هو التي الثزيه يتخذ لم منها كل العرب ولا الثبيل عابئ لا منها 
■ودرارا وذنكتا وءثا 

عابثأو عريي إثا اوم، كهذا الدنيا و كذ الثئوُل مقوو 
•)٢

لوألبنيُ؛، محإل أهلا إل يذهب أف يريد يتوطن، لا الثبيل وعابر والعرب 
يريدلا للأخت؛، مثمنا دائا لكان المعاملة -يذه الدنيا هده ل ثمنه عامل اف الأن

إلبه يصل تثرا إليها ثر يحتى ة الاحت إلا عينيه أمام يكوف ولا الآح-تْ، إلا 
والصلاح.الخثر فيه لج ؤإياكم يوصنا أف افه ثسأل( مطلمويه. 

محلاثتتظرأصحث، تإدا ، ٤۶٠١١قلاثئتظر أمثنن، ٠^١ I يقوو عنت ابن وكان 
منفكم أصحت،، أمنتث، ^١ أمننخ،، أصحث، ^١ ١^٠٠ لا المعنى التاء® 

كتابت لم وم(، ٥  ٩٧٦رنم)الكبائر، من الوانمJن عقوق باب الأدب، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ١إ 
جيبمد.بكرة أيٍر حديث، من رنم)٧٨(، وأيرها، الكبائر يان باب الإي،ان، 





سدا،رو'<ا؛زااساسنر*زهدم قيح  ٦٩٢

يوصىثيء له مسلم، انرئ حمح، ُرما مذ' ه، افه رئوو أ0 وعنه؛ - ٥٧٤
الحاري.هداكظ عأتهرا'، مممؤ عنده،، مكتوبه }لاووصسه لتلت؛ن سيئ يه، 

مندوه •٤^ تولأ ما عمرت ١^، ماJ  ٠٠ثلاث رريبيت ث ليم روآيؤ وق 
٠*وصتحُ دعثدى إلا دلك يال، النبذ زئول تمنت 

الاثنان،ااسا ص: الض.خطوطا، خط محال: زهئئ، أنس وص - ٥٧٥
سالأمن«زواةاضاريرم.

حطاوحط حطامنيتا، الثي. حط داو،ت معودرْ.بمثئ، ابن وعن ~  ٥٧٦
الذيحائيه مى الوشط ق الذي ئدا إل صمارا حططا وحط منه، حارجا لونط اق 
الذيوهدا يه— أحاط —أومحي يه محيطا أحله وهدا الإئثان، ا)هدا ممال،! لوشط، اق 

وإ0^١، نيثه ^١، أحه قإو الأعراض، ااصعار الخطط وهد؛ أمله، قوحايج 
.٠٠اابمارى زواْ هدا« مشه هدا، آحطأة 

الشثخ
حىررما هاو! الثي. أف ^٥^١ عمر ابن حديث، نَمحذآئذ المولفن ذكر يم 

حمةما بمي عندها< مكتوبه ووصثه إلا ليلكن بمت، يه، يوصك، ثيء له منيم، امرئ 
رنمالوصية، كاب ومسالم; (، ٢٧٣٨رنم)الوصايا، باب الوصايا، كاب البخاري: موجه )١( 

(١/١٦٢٧.)

٤(.ا/  ٦٢٧رقم)منه، باب الوصية، كاب لم: مأحرجه )٢( 
(.٦٤١٨رقم)و>له، الأمل j باب ارهاق، كاب الخاري: أحرجه )٣( 

•تعال)أا/ه؛أ( اش رحه الشارح شيخنالفضيلة البخاري صحيح عل التعليق وانفلر: 
٦(.٤  ١٧رقم)وطوله، الأمل j باب الرناق، كاب البخاري: أحرجه )٤( 

تعال)إا/هأآ(.افه رحمه شيخناالشارح لفضيلة البخاري صحح عل التعليق وانفلر: 







٦٩٥ها'-ب1بنما،>تود،رالآ،ل 

الذيأخاه أعش ما مثل سيئا يعطيك أف له تحل لا فإل إليه تحج لم وض يزوجه، أف 
للرواج•احتاج 

إذااثك يفلنول العلم، طلة عل حتى القاص ص ممر عل محي مناله وهذه 
وهذابه، روجته ما بمثل الصغار للأولاد توصى أل نجن، فاJك، ولدك، زوجت، 

مهلكا,بجون لا إالواررث، فالوصثة بصحيح، ليس 
إلثرجع فانه شء، الززثة لأخي و\ثص جاهلأ -كال ^١ أف ق فإذ 

ردوها.شاووا ؤإف الوصه، مذوا ثاووا إذ موته، بعد الورثة 

اكال؛ثىءس>لهلأ:تجاؤز محأذمحالإنالماط الزهة ثالثا: 
لمذفيه يوصى أذ ولك فيه، حر أنت، القث١ يوف ما لكن تمتؤغ، الثلث، تحاور لأف 

جائزة.ط0 الورثه إلا ئشث، 

القفذلاك،؟موو:أكوشء محهليالأصلاس،أواوعأومائوذ 
لوأفننحئنبمنمحا! عباس ابن قال ولهذا منه؛ أقفل فهو الثلثج دوذ وما عليه، ثني لا 

'ُاكلئوئاص• أبط بن لنعد قال ه القي فإف الربع، إل اكلث، من عصوا القاص 
رصيبإ أرضى وقال'' • ماله بخص ههمحهأومحي أبوبكر وكان ، ىٌا، والئلث، 

يكون.ما أحنن وهذا . ر ماله بخمس فأوصى الخمس، لثصبه اممه 
الأففل:أف عل الوصتن سهوذ الوصايا يكثوذ والذين العلم طله وليث، 

الأعلالحد وهذا داجا، الثلث، القاص عند شل؛ وقد لا؛اكلث،، بامحى الوصبه 
كتابت لم وم(، ٢٧٤٢رقم)حم، أغنياء ورثته يترك أن باب الوصايا، كتاب الخارىت أحرجه )١( 

هؤهقنن.وقاص أي بن ّعد حالي>نا من (، ١  ٦٢٨رنم)ياكلث،، الوصية باب الوصية، 
(.٢٧• الك،رى)٦; المن ل والبيهقي (، ٦٦الصنف)آ/ j الرزاق عبد أحرجه )٢( 



سيدالوس،ضئلأم  jAاساسن هاض فؤح  ٦٩٦

الثلث،من أقمل فالأح منه، أقمل دوئه وما عثهألألأْؤئ؟( \لثثوو( حده الذي 
الربع•من أقفل واحي 

السقال عمهم. من أحي هم أول؛ الوصية فرك محتاجئن، الووثه كان ؤإذا 
سكممونعالا ثدرئم أو من حير أعياء ورثتك يدر إذ رإيلئ، ا ت

شحيحوالال ونط، حالهم أف ثعرف يرثوثك الذين الورثة كان فإذا ، الناس،؛ 
توصي•ألا فالأفصل أقزبق، المقر إل وأمم عندهم، 

إلثنقسم الوصه ولكن يوصى، اف الإنأف إل الإشارة ا-اثاليث هذا فمي 
مباحه.ومنها ^٠^، ومنها واجبه، منها أثزنا، كإ أئنام 

الورثة،مححدها لملأ الواحتة؛ الخموق من عليه بإ الإنسان يوصى أذ فالواجبت؛ 
ببمه•ب ؟كن لم إذا ّجا لا له، هي من ■ص فيضح 

لاثرثوذالذين لأقارئه ألا^١ تزك ثن زصأ الوات الزصغ س والثاظ 
•الثلث، عل ثنيي لا لكن ثمدير، بدون 

زائدةثكوذ وأن الورثة، من لأحد ثكوف أن أيصات ثوعان ايحرمة! والوصية 
ءلالثدث<.

فأقل،امحى من اناذ تكون أن الأفضل ولكن ذلك، سوى U والماط: 
الثلث،.عل يزيد ولا باس، فلا الثلث، ؤإل باس، فلا ١^ إل زاد ؤإذ 

مكنونهووصيه ررإلأ لموله. بالكت1ثه، العمل ^٥^^١ عثز ابن حديث، وق 
بالكتابة.العمل وحويت، ل العمل، جواز عل هذا فدل عنده؛؛ 

تلم ومرقم)ه؟'؛ا(، حولة، ابن سعد ه الّمح، دثاء باب الجنائز، كتاب البخاري• أحرجه  ٢١)
ة؛هةتن.وقاص أيٍر بن صعد حديث، من (، ١  ٦٢٨رنم)بالثالث، الوصية باب الوصية، نحاب 



٦٩٧ها'-واوانمامتيد>الآ«ل 

هويكول أف بئ يري، لا ايه إل إثاره شول، ام ارمكتوتة<، ت محوله وق 
بحطإما معلومة؛ الكتابة ثكوف أف يد فلا بكتانه، الوصثة ثثست، ص أوعترْ الكاتب 
ببماعإرْ فلا محهوو؛ بحط كانتر إذا وأما معتمد، نخص يحط أو مسه، الموصى 

ولاعنومها.

لطيوألا بالوثائق، الإنسان نحممظ أذ يبغي ائه إل إنارة ارءئدْاا محوله؛ وؤ، 
أمحلهاإذا لاثه وعر0؛ كالصندوق محرز محٌوءؤ ثيء ل عنده تكون بل أحدا، علميها 

ذللثا.أثبة ما أو ويتلمئها حدها يا أحد عليها يقل أو منه، ثضح محربإ 
ثفيع.لا حتى او الإنحا محممظ وأذ بالوصة، الاعتناء هدا ق الهث 
عمنابن محال، ولذللمثج .؛ الني لأمر الصحابة امتثال ئزعة أيما وفيه 

نمعتؤمند ولة عئ مريت، ر'ما .ؤ' الثي من الخديثه هدا تبع رهن.بممحابعدما 
بالأنرخأ أف للأتان يتبغي ءالدتم، وصقي®• وعندي إلا دللث، محاق س افه رثول، 

عثرْ."ص وأصلمغ مسه، أصلمغ وهومحي الموُتج، يفجأْ لا حتى 

ئالأعهألاربادروا هال،ث ه، اف رنول، أ0 خ.بمئت ئريرْ أي لص " ٠٧٧
ممندا،أوهزما ممسدا، أومزصآ مطغتا، أوغز مئستا، همزا إلا سظئونى هز تننا، 

وأم؟إ«أض والثاعه الثاعه أو عا:بيثظن، مئز أوالدجاَل، ۶^١، ثنتا أز 
حتن<<.راحديث، وقال؛ الرمديُا'، زواه 

الأدات،«بمني:م ذم اأأكيوا . افِ زمول هاو قال: وعنه، - ٥٧٨
(.٠٢٣ )٦ رقم بالعمل، المادرة ق جاء ما باب الزهد، محاب الرمدي! (أخرجه ١ ) 



امس1تيسد ض؛؛لأم اس}أهتي يياض قمح  ٦٩٨

حنن،،.ررحديث وةالت ٠، الرمذيُ رواه الموت• 

الليلثلث يهب إدا ه افب رسول 'قان ؛ظءمحجبمنئ1 'كنب بن اف وعن " ٥٧٩
الوتجاء ١^١^، ثئبمها الثاجثه، جاءت اممه، ادووا الناس، آبما رابا ممال،ت هام، 

أخنزثتمز عؤك، الئلأْ أمحث إو افِ، زسول :ا ئنتؤ: يه،، بإ المزت جاء ه، فء 
llJ ، حيثقهز زدت هإو ثئغ، ،، '٠٠دال،ت الرع• ملث؛ ثئتح،، ءاما دمال،ت ضخٌ؟ من

فاكأوث؛ن؟هلت: ،، خو؛LJdههؤ زذث هإن شئت، >)U هاَل: هالس؟ هلت،: لك،اا 
ررإذاممصالآنئه1؟دال:هإن >رثابم، دال:

حنن،،.»حويث وه١ل: الرمأويُأ*، زوا0 ذJاكا، لك ويغمر محك، محض 
الثثخ

بابل الئالح؛ن رياصر( ؤّاب ، ^؛^١^٥3الئووي الموثق يكره ا-لخدين، هذا 
ءابادرواقال،؛ ه الني و.ه'\0 ئريره أي عن الأمل، وقصر الموُت، ذكر 

حا.فادثوا ائ.، ذكزها ام الثيع هدْ أذنملهم مل اغثلموا نبما<ابمي: 
\جةو\ي:هدم تأذكز 

أعادناالممن لأف رثه؛ ذكز ينسيه بممر الإنسان يصان، بأذ مئسثا،، ا١همزا إما 
li؛bُلشربم إل، محتاج فذا كان إذا فإل المد، يلبمة ينع ثز ْنه ، اض
رحبث،،با الأرص عله فتقص شنئا، ذاائ، من نجد فلا ووذب وتكن محلباس 

(،٢٣• رثم)٧ الوت، ذم ز جاء ما باب الزهد، كتاب والزمال.ى: ٢(،  ٩٣أحمد)٢; أحرجه )١( 
بابالزهل.، كتاب ت ماجه وابن (، ١  ٤٨٢ ) رقم الموت، ذكر كثرة باب الجتائر، كتاب ازت والن
(.٤٢ ٥٨رقم)له، والامتعداد الموت ذم 

٢(.٤  ٥٧رقم)القيامة، صفة محاب الترمذي: أحرجه )٢( 











٧٠٣ايزام يترس  Ujاثورلارجاو نيارق اسماس باب - ٦٦

؛٠٠٠٠٠٠١

الرائئموله وما للئ->اب( الموو زيارة استحياب باب — ٦ ٦ 

نيان؛عن ميتآكم ررّكنئ ه؛ اف رسوو مال مال؛ تيهتن، بريده ض — ٠٥٨
ملمُُزواه مزوروها؛؛ المور 

ثاننثولافِ.-تيكانمحاين
لومدار عمحئم ررالئلأم نقول؛ البقع، إل الم آخر ئذ بجغ افب رنول 

ال1هلملاحقوو، بمأ النه ثاء إذ وإJا موجلوذ، عدا ئوعدوذ، ما واتاؤم موممحذ، 
ةسامرآا.اJذزهداانواة مح لأهل اعفز 

القابرإل حرجوا إدا بملئهم ه الشي كاو مال؛ ئئقبمئنا بريده وعى - ٥٨٢
ثاءإذ وإثا والالم؛ن، الومن؛ى من الديار أهل عالإكم ارالثلأم مايلهم؛ بمول أذ 

مححقوذ،أنألافَثازهإمجاانو\1لإا
مأمبلبقبور؛الي"؛بؤ اّث مررّول • مال رْوممؤئنمح، عباس ابن وض — ٥  ٨٣

ناقاأتب زمحب، افُثا شث الكور، أخل يا ^١ ،)الثلأم مقاَل: بزخهه، علبجب 
حنن؛؛.ءحدبمث، وقال! الممذي'؛'، رواه بالأثر؛؛ ولحى 

(.٩٧٧)رقم أمه، قر زيارة ربه الثني. اسثذان باب الجنائز' كتاب ت لم مأخرجه )١( 
(. ٤٩٧ ) رقم لأهلها، والدعاء القبور يحول عند يقال ما باب الجنائز، كتاب ت لم مأخرجه )٢( 
(.٩٧٥)رنم القبور، دخول عند يقال ما باب الجنائز، كتاب ت ملم أخرجه )٣( 

(.٨٣٨)ة/ تعال اش رخمه الشارح شيخنا لفضيلة ملم صحح عل التعليق وانظرت 
(.١٠ ٥٣)رنم اكاير، يحل إذا الرحل يقول ما باب الخنائر، كتاب ^٠٠^٠^(! ١١أحرجه ( ٤ ) 



اإر،ط؛زا Juuاسسزا•ز؛لأم،ئاض ضح 

المحح
القبورزيارة استحباب باب الصايتزت بياض كتاب ق ا،لولف قال 

الرائر•يقوله وما للرجال 

والصوراممب. لزئول اساعا بل ائتثالأ؛ إليها ا،قروج بمي الصور: زيارة 
دور!أربعة له اف الأنأف ودلك الأموات؛ دور هي 

الأولتفيبج،أمه•
الدنيا.والتائيةت 

اكبوث.واكالثه:

 :iمنؤإياكم اش -جعلنا والغايه الئهايه وهي اقث وهي الأخزة والئاب٠ا
الفاتزينذها~•

الشركمن حوما نيازبما؛ عن النئ كان الصور- داز "أغض الدار هدْ 
نداه افب نمول عنها فنهى بجاهث، عهد حديثي كانوا الناس لأف الهبور؛ باهل 

نامحق.كلصج،وكليدرالحالشرك؛لأل لِ
إله•يوصل 

فاحشة،مثلا الزنا منعا. أمد وسائلها كانت عظيمة؛ ا1نصية كانت وكثإ 
محزمة.ذلك أمتة وما النظروا-لئلوة من وسائلة 

أج؟الدس أي ك،انئلالض. الظالم، أعفئي \ذوذز ي0 وكدنك 
وهوحتملقؤ؛،ندا فب محعل ®أل قال! 

تلم وم'٦(، ٠١)رنم معه، ياكل أن حشيه الولد نتل باب الأدب، كتاب الخارىت حرجه أ( 
وطفقسعود مبن اش مله حدث من (، )٦٨رقم الذنوب، أقبح الشرك كون باب الإي،ان، كتاب 









الرسلتيسد ؛لأم  'صانماسق رداس ش  ٧٠٨

لأنهالمحط؛ عنا يرئع أو افه اذغ تسقنا، ابغ افه، زنوو يا يمل: ولم 
أويمكن ولا عتله، انمطع مامت، إذا والإنسال ممكن، عثر ذلك أف يعلم ؤهبمه 
طهاقخ الإننان  oUررإذا اونوو  JUكإ صل أي تشل 

اشنغلأ؟ده ولاك ال؛نأذ:ضللأ،، إلأمنثس«ااا،فلأ:ض 

منناله فيا إلا الزائر، بمة لأ \ش ص لشة ١^ زيارة أف فالحاصل: 
الذيبالأجر يتضر لكن فلا؛ إياهم برياتيؤ 7بمم بمئ أف أثا عيججل، افث عند الأجر 
الفنللاثعاظ، ثعال اممه ويمه إذا لملبه محمل التي بالموعظة ؤينتؤع له، محصل 

بالله.زحاءهم يعلمول ص ؤإثاكم محعانا أف اممه 
لججً؛جمح؛جآبم

من(، ١  ٦٣)١ رقم وء1تبم، بعد الثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصية، كتاب ت لم مأحرجه '( 
لآقؤيي؛تن.هريرة أبير حديث، 









صإأئاثه4وثؤاإرا،طتي سيئ كلام •_ اسوم( هس شمح  ٧١٢

بفقرأو ثديي، يمزصن الإنسان يصاب أن مثل أصابه،، 3ضئ الوت أحدكم ءرلأ 
هدهمن أمحشح حتى أمتتي اللهم فيقول! ذللئ، أثته ما أو متعس،، بدين أو قديد، 
عدايجمن ينتقل رثإ يسترخ، لن فائه ماُتح لو لاثه محور؛ ولا حرام هذا فإل الدنيا، 

وأشد.أقد ١^٥ و عداُ-ج إل 

ولكذبلئج، ينزل، الذي للصر الوين، ثتمم أن الثني َآى ولهذا 
منالحاو دوام أف واعلم المزج، وانتذلار انم،، والاحتبالصر المائّتج هذه قابل 

الإنسانمحثسثه لا وجه عل الأمور ونحلثن والنهار، الليل ءهْليقلر وافه الحاو، 
لصز١^^^، تتنن فلأ مكوف، كن له؛ يقوو فإثإ أراذ إذا اممه لأو يظنه؛ ولا 
بم،.زو 

قإما فتنة؛ وأصابتهم دينهم ل النامي اقتتن إذا الدين، بفتنة يتعلؤ، ما أما 
أمبةما أو منحرفة ديانايت، أو فاسدة، أفكار أو الفتن، من عرها أو الدنيا رحارفسؤ 

إليكاةبف،ني اللهم يقول،• ولكي المويتؤ، الإنسان أيما فهذا ذللثؤ، 
ممتون.عم إليه يقيمه وأف يشته ^١)، ٧٥١فتسأل( مفتون، عم 

يداؤعللم.سلميرث؛ نحرا القش هذْ مع بقاؤه يكون ربإ لأيه فلتتئّم؛ ؤإلأ 
أرذتإف اللهم يقوذ•' لكن ظهورهم، ويقوي المسلميرث، ويساعد ؤيناصل، عنهم 

مفتون.عم إلبم، فايبضني، فتنه؛ بعبادك 
اتيأيىثابمجسم،محئل:

وجهلإنسان ١ أثيا لأري لا قانت، ل"؛ ا حم الوقاة 'كانث، إداونومني، ل، نحرا الحياة 
شئكابمإاناةنحتاز،،ا:ض

.لر،،•^^١ الوقاة 'كائن، إداررويوي؛ي كانت،. إذا 





|_ضئلأمسيدالوسلتيI_Iقؤح ٧١٤

الإنسانويموت بالصدر وثلصق شجثط الئثه يصيب داء وهو ا-؛قئب، ذات ئثثلأ 
بأنياب.ءغ؛حل اممه يشمه أف إلا منها 

^١١.؛،يصاب مريض من قز اتكئ، إلا فيه ينفع لا الأمراض من النؤغ هدا 
كويفاذا ينمع؟أ ولا وعارها والأدويه الإبر وينطوثة الأطباء إل يذهب ا-اثئس، 

ثزأيإذناضِ.
لأتجا١^، ١^ ص يمد م الأس نب ١^ ئناك كدِلك 

الأدؤيةمن الريص أعطب مهإ الهئ، إلا فيها ينفع لا أيما هدا ابمد، ق ى ثم 
لأثثإفيهاإلأالم.

ا-ظق،ق أو المم ق يظهئ ورم ا-لإق، الناس يمد يمي ئيءثالب أيثا هناك 
ينمعلا ممره وأشياء الكل، إلا فيه يتمع لا أيما هذا او، الإنهلك ائثجز ؤإذا 

فيهاإلأالكئ.
يعوذوئةأصحابه حاءه م كثان، نع رء؛ءؤيقق الأنت ئن حثاب كوي 

يعنيالرادا ^١ عئعثهِفي إلأِفي يتممه ثيء كز ثوحزِفي المن-لم أو فاحم؛هم 
نفقة.ممر إل تحتاغ لا فإو ما;كفيه؛ عل او الإن\م إذ! ١^ لأن ^، ١ق 

افق،، أثرفوهو الرس—ول. كان كا وعائلته هو ثكفيه حجره له يبني 
ويدذلك، س أكثز فيها وليس ؤلزوحته، له ه واحل. حجره حجن؛، بيويه كانتا 
فيه.حاجتهم ومقوو الخلاء إل تفزوجويإ الحاجة محقاء 

يعني- الحاله العرا٥ الحفاْ أوثرى الثاعة; علأماتا وس الناّش، ثتهلور لكن 
ثرويمهل أو الثاء، 3، علوم ل البنا؛ ق بملاولوف البنان؛ ي بمطاولوف الممراء" 



٧١٥"ديل ي لغويالفتنة بم>ر(لآطسبد نزل مم بسبب الوت تني ثراية باب - ٦٧

اتيلمبجطةمحئُض،فهذا وتجنه، 
عاليه،يؤجر فهذا ذللثؤ، أنثه ما أو افه، سبيل ق عثته نجمل أو ينئتوئه، للمثراء 

مثلورر، له حصل فيه الإنسان زاد إذا رثإ بل أجر؛ فيه ليس هذا يّتكنه، يناء لكي 
الإل.السراء بمص يفعل ما 

طالؤإذ عسر خمسه أو متن عشر إل منهم الإنسان يتدين فمراء عندنا الإل 
أجلمن أو اشلة، الأحجار محاثه يرصع أل أجل من منه، يثريذ إل الأجل 

العملهذا يعمل مسكتن وهو ذلك أشبة ما أو ئزفات، أو أيواما له يفع أل 
الكيرة.الديون ه نفعل تدين ويعنه، المئهي 

بنيانااعتادوا الناس لوأف يعنى العادة، حتب عل يكون الذي البنيان وأما 
بدونأهلة فيه ينبسط كان وما العادة، عل كان ما يبي أف الإنسان وأراد معينا، 

افه.ثاء إن إمم فيه وليس به، باس لا فهذا تدين؛ يأن وبدون إمراف—،، 



قؤحاياسانماسقضئلأمسد ٧١٦

^َََكن^الئثهات ورك النزع باب - ٦٨=^٦^^ 
y إلسم مج

يعارتومال ]اوور:ْا[، ه عظم أش عث نمن هسا ثاتالت اف مال 
[.١ ]^:٤ i بايثاد ه ^إن 

الثمحح
وركالونع باب الصالحير؛ات رياض كتايه ل ؤِمحذايئئ النووي ا،لولف قال 
الشبهات.

هالكإ بينهإ الثرى لكي الناص، بعض عند معناهما تشتته والزهد الونغ 
مارك والزهد ق يفر ما رك الوتع الروح• كتاُب، ق ;ِمحذآنئق الميم ابن 

يضز،ما الإنسان يترك أف الونغ لأف الوتع؛ مقام من أعل الرهي• فمقام ينفع، لا 
بصارليس وما ونالإإ، صار، ام! اقثلاثة الأشياء لأف ينقع؛ لا ما يرك أذ والزهد 

ناؤع.ولا بمائ ليسى ما ومنها نائ، ومنها صار، منها يغني: نابع، ولا 
صار،ولا بناسر ليس ما ؤيترك المار، يترك هدا؛ ص ثيثن يرك ذالزاهد 

ناسر.هو ما ويفعل 

الئيءويفعل النابع، ويفعل صارا، كان وهوما منها واحدا سيئا يرك والوؤغ 
صرر•ولا ثفع فته ليس الن-ى 

علأحدهما يتللمى وربإ الويع، ئزلي من أرغ الرا؛ب منزله صارت وحدا 
حكمها،ل الثيهت اثثشهة؛ الأشياء ثرك ذللث، ومن يفر، ما رك فالونغ الأحر؛ 



٧١٧ت عا--باباروئوتواى 

الحاو،ي اثياة واكاق امم، اثياةj فالأوو خقشها، ز والثشهة 
ق،محص،أئهاذلكناشتاقا لكن اذ تَئ عله الأم اث اذا الذي م ۶ اوَل 

ثنناؤوعصّتزيمحر ز؛وئقئ4أ قال اواد_،، هذا ق اثن ذكر ^١؛^ الولث إو ئم 
١[.لالور:ه ه عظم أش وهو■بمد 

الكذبالإمحك حديث من الناس  o\^Juما عل يعود الصم؛ر بهمئمحُه! ؤوءن
لكنتا،لؤمن؛را أم عايثه أف ودلك قئثنبمها؛ عائنه المومنى أم ق حق 

ويدسواسمعثه، يشوهوا أذ ه بالس يرموف الناذةول ولكن ه، الني روج 
أتمتاءق نام منها راجعا ه الّى ممل ملثا الموا'ي'، ْن عروة فحصلغ عرصه، 

سبم؛محهمحبالبمرنفيءمج.
الذينفجاء حاجتها، لمضاء ق؛هعءا عائثة يهبش الليل آحر ل كان فلثا 

لكنت،أما وظنوا عليه، وشدوه امر عل فحملوه فيه يركن، الذي الهودج تجيلوف 
الورن.حفيفه الس صغيرة الوقت ذلك ق لكنت لأما فيه؛ 

قدالناس وجدينؤ المكان إل مي؛ؤئؤءتها عائثة رجعت فلمثا الركم،، سار ثم 
تمزهبفلم امحان، ق ثقيت أن وطمأنثها جاثها وئاُت، دلكئها من فكان رحلوا، 
مكانها،ق بهيت، لكثها وصيحوها، صاعت، رثإ لودهيت لأما وشإلأ؛ يميتا يتجول، 

إذاقوم من ولكن نادإ، المعطل بن صنوان له؛ يقال الصحابة حيار من رجل ولكن 
النوم.من شبعوا إذا إلا يثقظوا لم ناموا 

الثنح؛هذا ورأى رحلوا، قد الناس فوجد رْ؛.محئ صنوان فاستيمظ 





٧١٩ع،--بابالورخرتووىاههإت 

إلحرج حاجته يقفؤر أن الواحد أراد إذا البيوت، ق مراحيضي عندهم ليس 
حاجته.فيه وصى نازل ئهلمئن مكان عن ويحش ا-قلأء، 

أمطوت الحاجة، مماء مكان إل منهي أم حالتها مع عائشة فحزجن 
عائشةت فامتم منطح، لعس منطح1 أم تقول م3ّ1ني، ثعس ت فمالن مسهني، 

فقاث!من3لإ، يعز فيه؛ تقول ثد.را شهد المهاجرين من لرجل ثقول كيف 
بكذاعلمت، أما فقالت،! وهلك،، حير ثعس معنى لأف الكلام؟ هذا ثقولين لم 

\}ؤتيختللاه صدقوا ص كان منطحا وأف الإثلئؤ، بقصة وأحترما وكذا، وكذا 
لهايرقا لا ومارا ليلا وصارت؛؛كي مزنحها، إل مزصا خكمحنبمتهآ عائشه فازدادت 

ولابمأشس•دمع، 
فيهااممه أنزل الرأس، إل المنافقين نفاق ايتهى حتى كذلك الأمر وبيثا 

منكمءiائفه يعني؛ عمتة الإنك ■؛آءو أكن ُؤإة الكريمة؛ الآيادثإ هذ0 
ووس؛الفاحشةالإفكح هذا ،!' J٧٥١ؤهنبماJ ض م ؟1^>، ء وث حمه 

ممحيصمن به حصل لأيه لكم؛ حير هو بل ثرا، ثحنبه لا ثعم، شرا؟ ثحلمه لا 
وفرانهالنمول عرضن عن والدفاع ا1قامامحتج، ورثعة الدنومحت، 

حم.هو ما 

ماله الأم-ر يرذا ل ثكيم واح-د كل ثنآلإشّه آ'ةتنا ما تغيم ؛ؤلآلإ،مي< 
;١.1 ١ ]الور: 4 عظم عداب لدء نيم ُؤوإوك، الإ؛م ْن اكئب 

بافه—والعياذ نارها وأوقد الفتته، هذه قاذ الذي إما أعظمهم 

ماإآمإه؛ؤ >أنثآؤ ئإمز؛ث اؤإد قوله؛ إل الآيارت، ال،ه؛عال سايى يم 



سدالرسلتيض؛لأم اساسن( يياض قؤح  ٧٢٠

تالور:ه١[رالعظم٤٠ مسانهرعثآش لغ قس 
أينمن أشهم: وأذبما/ا الأم، هذا ي ألاطموا والممى الززغ ولكن 

اممه.عباد أكدب نز الذين ايافص من مصدرة؟ 
هولهإل انتمعوا الكذب، التماؤ؛ علامايتؤ من ولهذا الناص؛ أكدب النافقوو، 

واللأم.بال موكده ثءاد0 آثي؟ه نسوق إثلث يئبد ^١ ١٥أثثكغمف جأءق ^١^١ دعال؛ 
_دثأدذلك،: ونع رسوله، إيلث، حما لرسوك>ه هجإه ■مؤجل: اض هال 
١[. ٠٤ثةذمرنتث> ضمن ا0 

^١^٥ه: Jbاهوو وتوقءهأم اؤدتبم،إناث، هولهم: ^٢؛ ٥۶١شهاد0بثهادةأثأءأ 
عغجل:يشهد فهو أصدى، ^ ٥١هوو أف سك، لأ ؟ ٠٤إكذبجرك ^س؛ن ,دمدإ0 

وه.وزق إنلف هولهم: ي ه وة 
ناممه عبد رأسهم وعل المنافق؛ن، من مصدرها أسيعن، التي الفاحشة هذه 

سمعتمأما ؤيقول: الناس إل ياق صراحة، يتكلم لا ا-ائي>ثا لكنه سالول،، بن أتجأ 
JJU  وكذا.كذا مل عاظ، ل

أثاثه،ن منئح منهم صراحة، تيذا يكلموا الومنى من أناس وهناك 
بكرأبو وأهثلم بثر، لأمم ثكلموا جحش، يمت وحمنة غهبمته، ثابت، ن وحثان 
عله؛يمفق ألا أم لكنه خاَكه، أن وهو أَثاف، ثن منطح عف يمفق ألا ت.بمن 

يليى.لا ما افه. رسول ق هال بل ابنته؛ ق هال لأيه 

لم:وم(، ٤١٤١رمم)الإك، حدبن، باب الغازى، كتاب البخاري: أحرجها الإفك؛ حادثة )١( 
عائشةحديث ْن (، ٢٧٧٠)رقم التائب، توبة ونول الإخك حديث ق باب التوبة، كتاب 
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عرمن )انه عل حاة با اذ الإنيمكئأ وزغ، الناس أكز عند فليس 
عالم.شر فيه مملم أف فته، تكلم من عل والعدوان الظلم ص وهدا يتحص، أف 
أرأيتقالوا: بجة« ظ أحاك »ذكئك أعا: الغيبة ق ئقيادئلأْتةنحم الثّوو ال قو 
فهيكى لم اعسته، ممد ئقول ما فه ثان ®إل قال: أقول؟ ما أحي ق كان إف 

ثامووسدثأة«راا.
يعهبممناوأف الروو، وقول الكديت، س وألسنكم ألسشا ث؛دي أف اض تسأل 

جوادكريم•إثه عق، ويم الرلل، من 
وًٍتءقهقأء

يقول:ه، اف رسول، سمم:، قال: ^?۶^^٥١، تشم بن النمان وعن ~ ٥  ٨٧
ضالناس، مذ ير لأبملثهى مشتبهات وينهقا بعر، الخرام وإل ه الخلال "١٧ 

كالراعيالخرام، ق وقع الشبهات، وقعِفي ومذ ذ؟وي لدينه انتذأ الشثهات، امى 
اف Jhيإة ألا د، ملك فو محإف ألا فيه، يرع أف يوشك الخثى حول، يرعى 

مدمدت ؤإذا ثله، الخنن. صاغ صالحن إدا مضثه الخثد ق واو ألا محارمه، 
متقاربة.يألماظ طرق مذ وروياْ ٠، ممقى'عليهُ وهي؛_^،؛؛ ألا ظه، الخسد 

الثمحح
بنبشم أبيه وعن و?قفمقنن بثي بن النمان عن مله ^٥١^٥فيعا المؤلف قال 

بس،الخرام ثإف بس، الخلال، ارإذ قال: ه الئي أل الصالخس، رياض كتابه ق سعد 
نيؤؤؤؤهنن.هريرة أي حديث من ٢(،  ٥٨٩رقم)النية، تحريم باب والصلة، الر كتاب لم: مأحرحه )١( 
اياهاة،كتاب لم؛ وم(، ٥٢رقم)لدينه، اسرأ من قفل باب الإي،ان، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

(.١٥٩٩رقم)الشبهات، وترك الخلال، أحد باب 



٧٢٢حا--باباآورعوتركاضه1ت 

ام:صىتيناثبتمائ.الآمنإل؛لأةأُ
ومشيه.بم، وحرام بم، حلال 

ولحموالثم، الميتة، كتحريم الئ؛ والحرام الأنعام، كحل؛؛يمة الئ(؛ الحلال 
كلمةومن حلال، فهو رأحل( كلمة من القرآن ل ما وكل ذلك، أشبة وما الخنزير، 
ق،،حلال، هدا ]القرة؛هب'آ[ ه أكح أثث ءاؤدأ"ْل ثعال• فقوله حرام، فهو رحرو 
بئ.حرام هدا لالمْته''ااآ[، النبوأه ءؤدحر_م ثعال؛ وقولة 

يكوفأب منها ممر0، الخفاء وأساب الناس، عر نحفى مشيهات أمور هناك 
أوالئ>س_ول عن يصح هل يترددن يعنى الإنسان، عند ثابتا النص 

علدل إذا م يدل؟ لا أو كدا عل يدل هل دلالته: ثشثه قد صح إذا تإ يصح، لا 
ئطلقا؟لكن إJ ئمد له هل عاما؟ لكن إذ محصص له هل يشتبه؛ قفد معم ئيء 

ؤخ.أومنهوباق هل يئسه: قد نهع إذا ثم 

والحوابح:الاثتباؤ؟ هذا حل إل الطريق هو فإ ممره، الاشتباه أّثانمه أف المهم 
لدينهانتثرأ الشبهامتؤ، اثمى رريئن فقال: عقجادئأثْؤقلأمُ النثثر بينه الطريق أف 

سانتثرا فقد اق؛ الواصح الثيء إل تجكها بمك، ماها اض 
من٣ حيث، ولعنصه: يوم- ق الوقؤع من نيم حيث ٌ•' انتثرأ 

أتىإذا كإ فيه، للكلام ي صار المشبهة؛ الأمور أخد إذا لأ؟ده فيه؛ الناس كلام 
نحريمها.الواضح البينه الأمور 

دمحمح(أد؛يوأدم':>هم
حمل؛إذا أثه ومعلوم أحد، فيه يرعى لا الثاس من أحد حماه الذي الحش٠٠ حول 
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١^^،فالثاعي بالرعي، ينتهكوثه لا انس لأف زرعة؛ كثر أو عنبة وكثز ارذهر 
الحس،هذا ق ا-إءصره رأت إذا البهائم لأف فته؛ بمع أف يوشك الحمى، حول، يرعى 

يرة.ومرائة ملاحظة إل ومحتاج إليه ثنهللق قاما الشن،، ورأيت، 
الثهائم،هذه ثغلبه وقد يغفل، قد فإنه ورام،، الإنان لاحظ لو ذللث، ومع 

محؤ'ا.يزيغ أل ابممح،يدبم حول يرعى الحمى"'كالراعي هذا 3، فرثع 
!،١٠٣^أف محتمل وهذا خزر<، مللن، لئل ؤإف ررألأ ةقج\صأوأئلم'! ال قم 

لتهائمالنثكؤ فيه يكثز معثا مكاثإ محمي أف له الملك، وأف له، إزارا ذللا، ال قه 
ابهاد،وحيل الصدقة، كإبل المال؛ بت ل التيتكوف الهائم وهي اثسلمئن؛ 

ذللئ،.أشنه وما 

منسيئا نجمي أل لأحب نجل لا عله، حرام ذلك فإف لثئسه، همي الذي وأما 
عليهاف صل الئل لأف عليه، حرام ذك فإو اممه، عباد ذوق ما يمتص اممه أرض 

ؤالنار«را'.؛، j٨٤الاناء، ز ئلاش و شزكائ )ااكئون قال: وسلإ وعرآله 
حنوداعنده يضع أو السبلث،، عليه فيضع نجميه أف لأحد نجوز لا فالكلأ 

عصبابكى لم ؤإف امحال، لهذا عصب، فهو فيه، يرعوا أف من الثاس يمنعول 
محور؛لا فهذا حمينا، الناص فيه يئزك لئيء مغ لكنه لأحد، ملها ليس لأيه خاصا؛ 
يشرطالمسلمان لدواب، مرعى حمى يتخذ أل للأمام نجوز العلم! أهل قال ولهذا 

وضألأ:دضزئم 

حديثمن (، ٣٤٧٧رقم)الماء، مغ ل باب التيؤع، كتاب وأبوداود• (، ٤٣٦ أحمد)ه/ حرجه أا 
ه-اض أصحاب من رحل عن حداس، أي 



٧٢٥عآ-باد،امرعيضكاوقي،ات 

لكنفإف إقرار، اثه نحتمل حمى،، مللئ، لكل ؤإئ ر'ألا و:' الرّول فقول 
الئدقة،ؤإبل ابهاد، كلموو انمن؛ لدواب الملك محب U به فالمرائ كيلك، 

ذللئ،.أئتة وما 

الث١٠وللأف له؛ إقرارا يكن لم ؤإف بالواى إحبار اله ومحتمل 
الثنيأحم له، ءُرار عتر ٌن ستمع الذي أو الوالإ تالش؛ يحتر قد 

حدودت؛ل،ؤم س ننس فقال; والنصارى. اتهود نس سز اثنا 
الثهوذافء، رئول يا قالوا: لدحالتئوةاا. صب جعم لودحلوا حص بالمدة، المدة 

»ص؟«رأ'نيلساإقرات؟لأ.لإ4محزئ.^

الناسجاء فإذا حو، شو أو حو مواء نحس حمى له الملك حال كل عل 
التهائممع يملكوف لا فامم الخمؤة، العشية الأرض حون، الحمى؛ حول يرعول 

فيها•رع أف 
الئريعهأحاط عهثل اممه محارمه<ا افب حى ؤإو ارألأ ال، قم 

١^٤لكن ؤإذا حماة، ودنياهم دينهم ل الناس يمز محزم ثيء ركل مح(، سياج 
يشددفاثه إليه؛ التموس يدعو تما لكن إذا حوله الئياغ ثدي إليه التقوس ثدعو مما 

الئياجخووُ.
الإيان،وصعم، الشهوة محوه نبيه الزنا باف~، —والعياد الزنا إل مثلا اظز 

عنه،الناس يبعد سياحا حوله فجعل وطييعه، جبله لأيه ثدعوإليه؛ الثموس لكن 
رقمنلكم•، لكن من سن *كبعن ه؛ الئي قول باب الاعتصام، كتاب الخاركات أحرجه ( ١ ) 

حدثمن (، ٢٦٦٩)رنم وانمارى، اليهود سن  ٤٢١باب العلم، كتاب ت لم وم(، ٧٣٢• ) 
خ؛هءئتل.الخيري سعيد أن 





٧٢٧دآ-باب(رورعوضكاثهات 

الهيةمن محاث4م؟اا يتجبمك تيهم ؤر,إدا ]ادانئول:أ[، لثني؛اي شمع يفوزأ وإن 
ورحنقه،حننه من له مئع قولا قالوا قالوا، ؤإذا الخواوح، عمل وحمن الخثنة، 

فيهاليي ]الانقون;أ[، مثوُْه حنب ؤَثأملم ياممب— —والعياذ حربة قلوثم لكي 
٠ٌ

حثر•

فيههل الشرك؟ من ثيء فيه هل قلبم، اظن المف، بصلاح اعتن فاث 
فيههل اممه عباد كراهة من ثيء فته هل اممه؟ أنزل، ما كراهة محن ثيء 
الختد،من فيه هل الئار؟ ئوالأة من فيه هل المحار؟ إل اثل من ئيءأ 
العظيمةالأمراض من ذلك أشبث وما الحمد، من شيء فيه هل الغل؟ من ثيء فيه هل 

عليه.الوار فان وأصلحه، هذا من قثلث، فطهر الملوي-،، ق الكمرة 

ممرمم إة القدور ؤ، ما و-دن-ل أوآ آلمور ؤ< ما بمتر إدا بملم ملأ أؤ 
العملالدنيا ق الباطن، عل العلم القيامة، يوم هدا ١[، لالعادوات:آ-ا لث-غه تومو-ني 

افهأصاح الباطن، عل العمل الأخرة ق لكن الثامن، ظواهر إلا لنا ما الظاهر، عل 
وملونكم.ئلويما 

لكنفثن الثراثر نحثثر بمي؛ جئأه لا'طارق:آ[، 'ك،أثآةر4 ُؤيدم يعال؛ قال 
بافه—.—والعياد نفاقه ظهر القاق؛ أهل من لكن ومن إيإثه، ظهر المؤمنيرث؛ من 

الصالحين،اينه عباد ثكنة لا اممه، ثريعه ثكنة لا أحي، يا قلبك أصلح لدللئ، 
ألئثعال، ، ٧٥١كفر؛اف، نزل ؛ثآ لثيء كراهتلث، قاف اممه، نرل، مما ء مي أي ثكره لا 

والئلاخ.والثنفيق الهيابة ولمح؛ لما افهَ 
ذوَتٍةمحةجأبم
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ررإولأساو: الطريق، و ءرْ يجد و. الني أف هؤقبمن؛ أنس وعس - ٥٨٨
عاشرُمتقى لأظتها« الصدئة من أذثكو0 أحاذث٠ أو 

حننءالم: قال: الثى.، عن يخمحقبمه، سمماى بن النواس وعن — ٥٨٩
ئلمر^آ.نواة الئاز« عي طبع أن فك، و خاك U ذخ \1و، 

مه.ردد أى: والكاف، الهملة بالحاء ررحاك« 
ممال:ه، افب رسول، ات4أ، هال: ;بجقبمنذ، مند بن وابصه وعى —  ٥٩•
اطماس!يما الم: قلتك، ااانت٠ت سال: _؛؛، يك: الإ؟اا عن سأل ررجشتح 
أفاك^ ١^، ورمفيِ الصى، j خاك U ؤالإم: اشي، ري زالهLن ١^، 
منندنجاق أحمدوالدارم، رواه حنن، خديث وءق الناس 

الثمحح
الوؤخبائس، ق ]]ئايئ رياض كتابه ل ;ِتهآقئ النووي الحاففث قال 

خنن»لإ: قال: ام. أو هؤنين ننناف ;ن اواس عن الثنهاُت،: ووك 
أن:طيغعيالثاز«.زكرئث Uلحاكِفينسلأ،، زالإلم: الخنق، 

الممن اقلق حس أف يعنى: الخلق١ا حنن ءالم: : مثوله 
لالائدة;أ[.ه ؤآلأموئ آيؤ عل ثعال: موله ق الداخل 

كتابلم• ومرنم)اّآأأ(، زالطريق، إذاوجدتمرة باب اللقطة، ل كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
(•١ ■ ٧ رنم)١ آله، وعل ه اف رسول، عل الزكاة تحريم باب الزكاة، 
٢(.٤ ٩ تعال)م/ اش رحمه الشارح شيخنا لفضيالة لم مصحيح عل التعليق وانفلر; 

(.٢٥ ٥٣)رنم والاثام، الر جر تفباب والصالة، الر كتاب ت لم مأحرجه ( ٢) 
رقم)هلإهآ(.أحمد)؛/خ؟آ(،والدارس )٣(أحرجه 



٧٢٩عا'-ب1و،امئيترمام4أت 

•اممب عباد معاملة ق ؤيكون افه، عيادة ق يكون الخلق وحن 

وثقيمنثرح، بمدر اف أوامر الإنسان يتلهى أذ اف! عبادة ق الخلق مححس 
يؤدىثسحط، وبدون شك، وبدون تردد، بدون تام، بانقياد ذلك ويفعل مطمئؤ، 
بالزكاةبمدى لدلك، ئفاذا الإرد وام و توئا لدلك،، نفاذا اباعي مع الئلأة 

لذلك،.نفاذا بجح لذللث،، شقاذا رمماف يصوم لدللن،، نفاذا ماله من 

وحنالأرحام، وصلة الوالدين، بن يقوم فأو الناس معاملة ل وأما 
يضيقلا البال، وامع الصدر، ح منثم وهو هدا، وعثر بالمعاملة والنصح الختوار، 

سفائك، الحال، هذه ق الكؤ مسك، س علمث، فإذا محنه، يتفجر ولا درعا، بدلك، 

مئة،له ولا فيه، ويشك الشء، 3، يتردد اف الإنأف فهو الإئم أما 
اممه.بيع راصتة محهلمئنة مه فيمذ وهدا 

متهمالإنسال تجد الآثام، ق يترددون لأ فإمم والفجور، الفسوق أهل وأما 
الخثرصاحث، لكن يبال؛دللا،، لا باق"، صدره"والعتاد  ١٦٢منشرحا المنصيه يفعل 

صاو.ره،ق ومحك، إليه، ثهلمئن ولا مسه، ق الثيء يتردد هوالذي للبر ويؤ، الذي 
فهذاهوالإ؛لم.

مسه،إليه ثهلمئى ثيء إل يتركه وأن يدعه، أن هذا س الإنسان ، وموقف
:الئثرمحال ولهذا الونغ؛ هو وهدا منه، حرج صدئ؛ 3، يكول ولا 

نمثك،ولكن ^، ه-نا بأن ممن، أفتاك لو حتى وأمك<ا، الناس أءتاك راوإن 
والإ.الخير س هذا فان محدعه، إليه ثنترح ولم ثهلمئن، لم 



ايرسلؤ،قلأمسد فؤحدي،ضاسال|ءتيعزا  ٧٢٠

أحلرفيإ والردد والثّك الومواس من مزصا مسك ق أل عيث إذا إلأ 
عليتكلم أو الناس، نحاطب إيإ عفيهأصهؤئ|م والني لهذا، ثلتفث فلا اممه، 

هوالثر فإف مرض، صاحبه للب ل ليس أي• أمراض، فيه ليس الذي الوجه 
الناس،عليه يطئ أف وكرة صلر0، ق حاك ما والإ؛لم ثمنه، إليه اطماث ما 

وافُالموهئ.

الخارمث،بن عقبه وينحها— الهنلة —كئر بزوعه أيير وعى " ٥٩١
أرصنئقد ق ققالث: ١^١؛، ئاثه عزيز، ن م ثزؤج!ظ أق ي: 

أمحض،ولا أرصشي أنك أم ثا لها مماو بما. تزوج قد واش عمه 
يل((زقي »ص؟ اشِ نئوُل هقاَل طه: بالديته، . الهِ زئوو إل قزكث 

٠.رواة ۶^٥. روجا ويكخث، عمه ممارقها 

مكؤرة.وبزاي الع؛ن بقع وراعزيزٌ الهمزة، بكر ااإها'ء،(( 

رريغه: افه رمحوو مى حفثلت، قاو: ثْنهبمتمحآ، عيب بن الحض دعن " ٥٩٢
.صحح(( حنن ررحديثف وءال،! ، الر٠Lزير رواه مالأيريلت،(( إل ما 

واعدل،حله ق يثلث، ما اترك ومعناه وصمها: الياء هوبقع 'ريريبك" فوله•
فيه.إلuلأظاك 

رقم)٨٨(.أق، وتحلم النازلة المألة ل الرحلة باب الملم، محاب البخاري: أخرجه )١( 
الأثرية،كتاب والمارت (، ٢٥ ١٨)رقم القيامة، صفة كتاب والرْذىت ٢(، ٠ ٠ / )ا أخمد أخرجه )٢( 

(.١٥٧ ١ ) رقم الشبهات، ترك عل الحث، باب 









سيدالوسيقكلام  jAسق اس )؛اش قؤح  ٧٣٤

يمف0ثنبؤ وباق يوم، ثل يؤديه همبْ عل الثيد عبمة قيء ررالخزاغءا: 
لت.

الثثخ

وثركالونع باب الصالخ؛ث، رياض كتابه ق الثووي الحافظ مل 
تجئتجاوجة أبوبكر وكان بكر، لأي كان علاما أف ئمحيتها عانشه عن الشنهات 

وكذا،بكذا يوم كل ل ائت ت يقول معثنا، حراجا عليه ويضرب يشتغل يدعه 
لك.فهو زاد وما 

مملوكئ،عبد عنده الإنسان كان إذا للعبيد، بالننبة جائزة الخارجة وهذه 

لكم؛فهو زاد وما الدراهم من وكذا بكذا يوم كل وأتونز افتعلوا ادهبوا لهم• وقال 
ذللثطعل حازجهم مواء فهوله، حصلوه فإ ،، Ijijملك العبيد لأف جائز؛ هذا فإف 

أملمنحارخ4(•
أذله فإف شثده، مع عليه امى ما لحصل إذا العبد أف المخازجة قائده لكي 

أوأفبمثغلبنته 3، ثنترتئا يبمى أف العلم، طلب، و يبمى أذ عنل، عم من يبمى 
زاد.ما ويأخذ 

وعلكماذثبوا ويقول: ١^ إل الإنسائ نجلث4لم الذين للول باق أئا 
والعقدالدولة، لذلام ومحالفث وظلم لحرام هذا قاف الدراهم، من وكذا كذا قهر كل 
المال؛هؤلاء عل قنصه ئ ثيء العتل احس، له فليس باطل، الوجه هازا عل 
محصللا وربها كفيله، عليه قزصة ما محصل ولا وبمنب، يكدح رب،ا العامل لأف 

فإ.هازا ق فكان أيدا، 







٧٣٧عآ-وابامئيتركامبه1ت 

^،١؛-<؟^^ت.بمن عث مصلوذ الذين لإدؤض عل ظاهت رد وفه 
محمدمن أفصل عئ ويقوو! ه افه رموو عل عث يفصل عضهم بل 

محني،عئ!ق عن الئّالة وانمزف الأمانه خاو جميل ولكن بالئمالة، واحي 
الهدايه.ولهم لنا افه أل تباف~، "والعباد ب؛ن صلال عل أمم مك ولا 

يهب،الم؛ أكل أف بعد العظيم الونع هذا فته قعنبمته بكر أبا أف والحاصل؛ 
الموئق•واف به، يتغدى لئلا جوفه من محرجه 

للئهاجرينهزصن كاو رْنقممؤثق الخطامت، بن عمن أو ناؤع: وض - ٥٩٤
الهاجرينبن ض له• مقيل بله، وحمس آلاف ثلاثه لابنه ومحرصن آلاف أوبته الأئفيذ 

زواهبممسه. قاجن 'كنى ص لبمن مول؛ ابوْ• به هاجر إد،ا ممال؛ مصته؟ قلم 
اشمحارياٌ•(^١١. ..، 

،١٥١زئول هاو هال؛ نهبمه، الصأحابي  ٥٧بن عطة وعن - ٥٩٥
بأم،"بؤ ها خن'را به، باش لا ما يدغ حم الفن ين يآكوو أف النبم يلع ُرلأ ه■' 
حثنء.ارحديث، وهال؛ ٠، ^^-^ ١١رواْ 

الثثخ
١لشثهاي،وثنك الونع باب ق الصالحئن رياض ؤتاب ق لآنهآ؛دق الولم، هال، 

الحطاببن عمر الوينتن أمتر أف دقههظ؟ عمر بن اف عبي• عن ناِع عن مله ءي،ا 
(.٣٩ ١٢رنم)وأصحابه، ه الثني همجرة باب الأمار، مناف كتاب الخادتم،■ أحرجه  ٢١١
الوؤعباب الزهد، كتاب ت ماجه وابن ٢(، ٤ ٥ رقم)١ القيامة، صفة كتاب ال؛رمدىت أحرجه )٢( 

!٤٢ ١٥رقم)والتقوى، 



سدا،رطتي•ز؛لأم ش)ياساساسى  ٧٣٨

وختلآلاف، أرتعه للئهاجرين فجتل ١^، يت من أعطيابمم للناس 
مئة.وحمل آلاف اممهثلاثه عبد لأيه 

فقيلآلاف، أرثعة س مئة حمس المهاجريل عن فنئصه مهاجر، اممه عبد وابنه 
بنفسه،هو يياجن ولم أبوْ به هاجر إيإ قال• مصته؟ فلءاذا الهاجرين مذ إيه له• 

ويعشدة عل عظيمه دلاله يدل، وهدا بنفسه، هاجز كمذ أبوه به هاجر من وليس 
ننحؤيتن.اطاب بن عمر المؤمن؛ذ أمم 

محاولا بقربي، زيا تجاف ألا السلمي أمور س ثيئا دوأ، من عل يجب وهكذا 
ثقلولم والعدل، الويع س فهنءا منزلته، أعي• كل ينزل، بل لمقرة، صرا ولا لغناْ، 

علواش بل ما5ه؛ ق لبمست، ولوثشى مهاجر أنا آبي،، يا هؤههقتأ عقن بن افه عبد 
أبوه.له قنصه ما 

العبديب،لح لا ر؛ ءالت ه ال،وب رمول، فهوأف البايت،، هدا ق الأ-محز ا-اثديث، وأما 
امتثةإذا فيإ وهدا بأس؛٠، يه حدرا؛ثا به، باس لا ما ينخ خص اكفذ مذ يكو0 أذ 

سحوما الخلات، ثيغ أف والتقوى اليمين تمام س فائه التمييز، وثعدر بمحزم مباح 
النقوعفيالخرام.

اجتنايجوجب و«حثم ماح افتبة إذا إيه الثلم• أهل قاله كا واجب أمر وهن>ا 
الواجب،تتم لا وما المثاح، باجيناب، إلا يم ولا واجب، الحرم اجتناب لأف ابمتع؛ 

إلأ؛هفهوواجي.

علعلب با وناحد الحال، هذْ فٍ، ثتحثى أذ فله أخدهما إل اصطز لو لكذ 
ففيالطعام، إل مضطز ولكثه مسه، بطعام عثرة طعام افتثة اثه ولنمرض فش، 
الموهق.وافه طعامه، اثه ظنه عل يغلب، ما وياكل يتحزى الحال ظء 







٦٩ -uU  ٧٤١... اسسواميانأواثغودأقهةي  ٥٧٠٥صد اته1ب

باواثرةيقوم ثوامت؛ ومحبب باوامرْ، فتقوم ■؛،cf،، افَ يتقي الذي التقي؛ 
متحمها،ؤإعطائها الركام أداء من بأوامره يقوم حماعة، ق وأداتها الصلاة فعل من 

محسن-جمرانؤ، إل محسن أرحامه، يمل وابديه، يم اليثا، ونحج رمفال، يصوم 
الخم■دأبواب والإ القي أو!، ٌن ذلك هم إل ال؛تاٌكا، إل 

يسأللا مواه، عمن عميهل افه همي الثاس، عن بمفثّؤ استغنى الذي الني' 
منة،عارف الناس، عن عني هو بل يتذلل؛ للئاس يتعرص ولا شيئا، الثاس 

■عثي؟ إل يلتفت لا بربه، مستعن 

إليهأويثار الناس، عند يغلهر أف ث،ثم ولا منه، يفلهر لا هوالذي الخفي؛ 
تته،إل مجده وس المجد، إل بيته س تجده عنه، الناس يتحدث، أو بالثنان، 

نحفىحض، ؤإخوانه أقاربه إل بتته ومن 

ضُيحأألصونمولأةاأئالإنسالإذا ولكذلأ:ضذلأث، 
ينمعولا ب؛تي ق يقبع كونه من حثر الناس فتنليمه التقى، يعارص هذا الناس، 
■باله الثاس ولاينير بتته ل أويقعد ببلمه، الئاس 

أفوبيرنا منه، وية منه ويْلهر منه يلئع أف بئ الأمر دار إذا لكن 
يظهرها،أف بد فلا مسه إظهار س بد لا كان إذا أما ا-قفاء، عنتار فحينئذ تجفيها، 

عنعنثا يكون حفيا، يكون اف الإنأف عل الحث، وفيه عِفجل، افه محبه ص هذا 
قسبماىئوةث\ك افه يعبد حتى تبم١دةوةناك لزبه ميا يكون ءمإ؛جل، افب عثر عن عثؤ؛ 
وعافته.جمر 

-—لم؛جٍءئنيةجأبم——







الرسااء؛اسد كلام عن اساسق )^ش ش  ٧٤٤

الاختلاطق لكن إذا ما عل محمل الموصى هذه إو يلنات أف نتق ولكنتا 
علؤبمل الناس نحالط الذي المؤمن فإف وثز؛ فه فيه يأكن لم إذا وأما وثن، فه 

أذاهم.ولابمؤعل نحالثهم لا الذي المؤمن حثرمن أذاهم، 



٧٤٥صرجمبم(وبماظٌا.وثاساص... 

ت:حجّالإ-هم، دجضدر مربميهم، ومحادؤ الدكرمنهم، ومحالص الخم■، رِإحدم؛-اثب 
مصالحهممن ذلك دعز جاييهم، يإرثاد تحاجهم، ومواساة 

انم،عن واض دوي الأم قدرعل لئن 
الأدى.عل وصم الإيذاء عن منه وئئغ 

؛وًتةنيجبم،— 

كان\ض ائمحاث ئؤ ذوثث الذي الوجه عل بالناس الاختلاط أو ام 
الخلفاءوكذلك، علتهم، وسلامه اف صالوايت، الأنياء وسائر ). اف رم—ول عليؤ 

 ،Jالسانمنعل،اء من بعدهم ومن والتابعارا، الصحابة من بعدهم ومن الثاسدو
وأكؤوأحد الشامص قال وبه يعدهم، وس الثابمن أم. محاهومدهب وأح؛اداهم، 

]_:Y[،ه ؤوشاد>>أ اللآسال: ماو أس. افُعتهم نصي الئقهاء 
معلومة.يرة ذ'كنت4 ما معنى ق والأيامت، 



صإإس،شوظؤالرسا؛يا  Juuئلأم *ق اسإ1،هتي ريأض قؤح  ٧٤٦

 c=(لأئومتيرآَََكق^^الخناح وحمض التواضع باب  ٧١
وٍحمخ 1

]الشعراء:ْاأ[.ينآهمبا!كته أبعك لءي وأ->وهشتاء ؤ ثعال! اف هاو 

محتممبقوم أقه يأق موف ء ليه عن مكم مٍتد من ءامنوأ الدن يتلها ؤ ت ثعال وقال 
لالأئدة;1ه[.ه أ3منو.ئ عز أعزز أذثو,بو؛ عز  'ؤ'ؤدتبمومح 

ومآلنعؤبا ذظء' رأنى درّ ثن طثقثِ إئا أةس ^؛؛^٣١ ئنال؛ وقال 
.[ ١ لالحجرات;'م آثقلإه أش عند أءفر٠كز كئايمآإ0 

]اوجم:أم[.ه آعلأيشأمحأ قثثلإع ثغوأ ^٥^٠ وئالئعال: 
نلإ'أعئ مآ روا ١٠منم بمِ؛منآم آمحءِ،ايى أمتب هادة ؤ ثعازت وقال 

دلقأذ.غلوأ مبم1إ لاماؤثإآس آمتنئن أني ١؛^، ثتاَؤم ■حظ 
]الأءراف:\/؛-ه؛[.عمم>ىه أنتن ولا عوؤ لأ-مى 

الثثخ

وحمقىالتواضع باب التثالخار(1 رياءس كتاب ل لعال اممه رحمه الووي قال 
للموبن.اهاح 

بعلمعمم، عل يريع ولا الإنسان يرثؤع ألا بمي• اشال ضد التواضع؛ 
علالواجب بل ذلك؛ عر ولا وزارة ولا إمارة ولا جاه ولا مال ولا تثب ولا 

وأعلاهماهلق أنزف كان كإ لهم يتواضع أذ للموسى، جناحه تخفص أف المرء 





الرسااتيسد كلام *j اساسى ري1س قؤح  ٧٤٨

مءء  أذلهالموثنتذ جاب ل فهم ه، بجددث أص>: ءل اعزم; النومحن ي ^١؛^ 
اوكماوعل أما لهم، يدلون ولكنهم عليهم، بالعرة ولاياحدوف عليهم، لايترقعول 

اللهويوالمارىلاثدووا ١١١^٠^^٢ت الثني قال ولهذا مترفعوف؛ أعرْ فهم 
لهم،إذلالا آض«ُا؛ إل ئاصهودئب طريق لثوىاِفي ذإذا .الثلأم، 

وأعواءٌِلهيلث،،وأغداآِلنئوِك، وأغالاأِلزأك، ك، ١^٠١؛ أغدي لألهم لهم؛ 
و:اممب رنوو ونق اف لكتاتحج وأعداء 

ونجن،تحق الاه وأو عغئثل، اف من المحثة إسامن، عل ذليل الأية هذْ ول 
تجدلأ لا قغلله؛ لحي ١^!، ^١ 4، ^ ش أشُ ثؤ >ذعف 
نحيين فيإ والثمن، بل والأموال،؛ والأهل، الدنيا، عنده ءغ؛ةلثرحص ض الحب 

عِي؛جلومرةاطه مرة ق محبه اممه، لأعداء رققه ويعرص يبذل، ولهدا عَقجل؛ الله 
مئة.^^١٥ ما عل وزنولة ١^ تحته ما مقدم الإساو أو عل ذليل وهدا دينه، 

ولسانهبقلبه داجأ ربه يذكر اللب؛ ذكر يديم اف الإنأف افب• محبه علاماُت، ومن 
وجوارجه•

فيحئ،الأثخاصر، عغ؛ْلمن افه أحت، من محب أن اللب• محق علامامت، من 
منونه ق كان من وتحير الأئمه، وتحي الثاثدين، ا-هاء وتحب .، الثنول، 

والصلاح.العلم أهل 

هوام،عل ذلك مقدما اممه، طاعي ان الإنيقوم أن اللب- محق علامايت، من 

من(، ٢١ ٦٧رثم)بالئلأم، الكاب أهل ايتل.اء عن الهي باب الثلأم، كتاب ت لم م-محه أا 
وبففهقنئ.هريرة أب حديث، 











٧٥٣ا¥-باساماضءُئضاساحسيس 

iأقف أقلاي ,jf\ظءاؤ >i؛؛ الأخرى: اأؤو؛ن؛؟L^، ّاق م
علالله بننمة التحدث وأما افتخارا، بالزكاة تصموها لا تزكوهات لا لالجم:آآمآ[، 

ووممهاممه فهداه منحرئا، كان مسه، عل مرمحا كان القائلI مون، أف مثل العبد 
فيهحرج ولا به باس لا هذا فإل لممسه؛ ثزكيه لا اممه ينعمة محييا الاستقامة؛ ولزم 

نعمهيذكر أن حرج لا اله كإ والتوفيق، الهداية ق عاليه اممه يعمه الإنسان يذكر أف 
المقر.بحد بالغنى عليه اض 

منوكلم 4، ص ؤءخمآ عجل الرب بتأءلأي،نيآمح4هوأىت ويوك 
والأرض؛الثإء بئ ما مثل التقى ل وبينها عملا أويدعان بعلم يقومان ث،انحين 

الأحر،جنب واحد كل بمليان الشخمن تجد ه؛ أش بش أعلا ُُؤم ءالات ولهذا 
يتجنثانشحمان والأرض، الثاء ؛؛ن مامثل الممومحا من دلو?أا ق ما بير-ا لمح، 

^؛١^ ذال: ولهذا والأرض؛ الثاء بيق ما بثل المموى 3، بتتجا لض الغاحشه 
ه.آقئ بمن أعلا هو أنمكم 

ثز؛مثميروث\يَُبي؛؛؛؛١^ ؤ محولةتعال: وهي المولثآيهأحرى ذكن يم 
الأءراف_،؛أصحاب هلالأءراف:هأ[، ئنة؛كرون وما'محم بتنحج نلإ' أعئ آ ثازأ بمينم 

أهلمحثر النار، يدحلوف ولا ا-مح يدحلوف فلا وميتابم، حننابم ساوت قوم 
النار،١^١^ أهل فتيحل رمرا، ا"لق إل وقدا، الرحمن إل اذقوف ؤيامح، النار، إل الثار 

مرثؤع.مكان ق الأءراذ< وأصحاب ا-يمنة، ا-لق وأهل 
الثار،3، وليسوا ابؤ 3، ليوا لمح، اطلرتجع، وهوا،لكان عرف، جع فالأعراق 

هناكليس لأيه ا-اثنة؛ يدحلوف النهاية و3، هؤلاء، ؤإل هولا؛ إل يطلعوف وهم 
فتزول.سواهما ما وأما أبدا، الباقيتان هما نار، أو جنة إلا 



اارسااتيساو كلام من اساسق رياس قمح  ٧٥٤

اعلأماتإمأي• بٌ ميتم يبمالأ \زوبي أمحب ؤثادة ءؤ ثعال! اف يقول 
لجتقز!،uJبمي ه دأقلإون وتاثئأ ■هنظ نلإ' أعئ مآ ^٠١٧ تائه، معرفه 

همالذين ازس من حمعئم أض وما مولأء، عنكم أعنى ما والأهل، والأولاد 
ءؤوماَكنمشيئا، عنكم أعنوا ما 7ام، وثتنمروف إليكم تجمعومم جنودكم، 
الحي•عل استكباركم عنكم أعنى وما يغني؛ ه ^٤^ 

االأ؛وكان ااح٠عفاء، يعني: لحنه4 آس _مالهلم ي أمنئنِ ١^ ؤأكولإ 
ثيسآهنن ءثهَ تكأثم ؛!^^؛ ^١٥ويقولول: اiومن^ن من يسحروو للزئل اأكدُوو 

منهمتسحروو ا-اش؟ أهل أهؤلاء ١^۶؟ أصحانم، أهؤلاء يقولوزت تالأنعام:'اآه[، 
أوآيثغانث،دف مم مزوأ وإدا ؤ؟ بمةؤ0 ءانموأ الذن يى '؛١^١ بزموأ ؤإ0 
]الطففين:آأ-ا^.ه هكهبي أموأ أَنيث \ء\ف لاذا 

يعني:ه آيئم أذ.غلوأ لحثه آس لأ آمتنئن آؤ/؛ أكوو ؤ لهم: فثولوو 
تالأماف:هأ[.أثقّ ثلأَ ثوؤ لأ.>ف آئ >آذخوأ ض: قيظ 

النازلهلْ بلعهم الذي هو ١^٢؛ واساعهم للحى يواصعهم صاو اذو 
والمال؛ا-بمع من به اممه أعناهم بإ محخروا الذين ائنتكروف هؤلاء أما الحالنه، 

يجعلناأف اممه أل تللحى، التواضع ممل عل فدل شيئا، عنهم يعن لم ذللثه فإو 
مدير•ثيء كل عل إيه رنله به حاءرنا الذي وللحق له المتواصعار( من ؤإياكم 



٧٥٥ا¥-إاد،ارتواصعضاساحسمض 

الننررإل ه! افه رثول مال مال؛ د?ءهءنئ، حماو بن عياض وص —  ٦٠١

رواةأحدار عل أحد يغي ولا أحد، عل أحد لأبمم حم ئواصئوا أ0 إة أوحى 
ُبصرا(

صدئةمصت ®ما محال! ه، اف رسول أة قنهبمتن؛ هريرة ش وض ~ ٦ ٠ ٢ 
رواْاف،ا رينه إلا للب أحد ثواصع وما عرا، بنهوإلا عبدا اممه زاد وما مال، مئ 

أصرأ(م

ص
قالصالخى رياض كتارس< ق مَءهآدئئ الموثفن يكنها التي الأحاديث هدْ 

افبرمحول قال قالت ذؤهقتن حمار بن عياض حديث فمنها التواصع؛ باب 
يرمعولا للاحر واحد كل يتواصع أف ت بمي ئواصعوارر أف إل أوحى افن ُرإل 

افالأنأو نءهإس الثش عادة من وكان أكثز، يكرمه أو مثله نجعله بل عليه؛ 
مثلمثلث هو وتن أبيه، مثل أكو هو وثن انته، مثل منه أصم هو ض مجنل منهم 
نظرةدونه هو من ؤإل ؤإحلأل، إكرام يطرة منه أكم هو من إل فينظر أحنه، 

منوهدا أحد، عل أحد يبغي فلا مساواة، يطره مثلة هو من ؤإل ورحمة، إفماق 
ولإخوانهعغ؛جل طب بالتواصع أي؛ حا، يتمم، أف الإنسان عل نجب التي الأمور 

الملميى.من 

ؤإهاثتهؤإغاظته عليه والغلظة بمجاهدته ثعال اممه أمز فقد الكافر وأما 

(.٦٤/ ٢٨٦٥)رقم الحة، أهل الدنيا ل -بما يعرف التي الصفات باب ابة، كتاب هسلمت احرحه )١( 
٢(. ٥٨٨)رنم العفووالتواضع، استحباب باب واكلة، الم كتاب لم؛ م)آ(أحرجه 



سيدالر'طاتي٢١٥•_شيحيياساسستي  ٧٥٦

لهموا أذ السلم؛ن عل نجب فإثه وذمه، عهد له لكن من لكن اiنتهلاع، بمدر 
عهد.له دام ما يؤذوه وألا ذمته، عنفروا وألا وذمته، بعهده 

آلهوعل عليه اممه صل الئي أف محؤمحبمئ هزيزة أي حديث، الولم، ذكز ثم 
كإالأمواو ثنقص لا الصاوذا>ّتؤ أو بمي ؛أ ماو من صدئه مصنؤ ررما محاوت وملم 
جولإ•مأثل1 اممه قال كإ الش1طال فإف الشنaلان، به يعد وكإ الأمان، يثومئه 
]اوقرة:ارا"آ[.ألتقثاء4 ةذثر==ش 'دآثم 

إذاالثمن، اف الإنيعد فهو عثرْ، أو يخل من يسممحثن ما كل المحناء؛ 
قفزا،نجعللئ، هذا ماللئ،، ينمص هدا متصدق لا محال؛ يتميى أف الإنسان أراد 

فالفإذ الأَل، ممص لا الضيقة 1ل ي ه ام ولكن أنتنئؤ، تصدق، لا 
عندهصان بعثرة فتصدق مئه عنده لكن إذا اف والإنالمال، ثئص لا كيف، قائل؛ 

أبواناللامان افه يمح ثم الكيم،، ق ثنيي ولكنها كم، ثقص هدا فيمال؛ تنعون، 
عظمههمهو سء من أمسر ثعال؛ اممه قال كا أنمق، ما عليه ثرد الرزق من 

إذا؛هدقث،١^، ظن فلا حلما، بدله نجعل أي؛ لسأتو"آ[، ه ؤبمر-صرالرزتجكث> 
وتررقوثإء، بركه يزيده بل المال،؛ ينمص ذللئ، أن تعين فصارت مئة من بعثرة 

تحسءا٠لا حث، من 

فمدظلثة عئن عفا إذا الإنسان أن يخى عزاءا، بعفوإلا عبدا اممه زاد اروما 
اممةأن ءفيهألصلأ٥ؤكلأأ ١لئسول ^؛٠ وحدلأن، وحضؤع ذل هدا إن ه؛ ئمله تمول 

ولكنالعفو، عل حث، هدا وق فانه، من ؤيرير اممه نيرْ عرا، إلا بعمؤ أحدا يزيد ما 
هأف عق قمْ< مآمغ عمثا ؤنثى' ثعال؛ اممه كول، إصلاحا؛ لكن إذا بإ ممد العفو 

لالشورى;>؛;ا.



٧٥٧ا¥-وابارتواثعدءقماس1حصس 

اغثدىذلك: مثاو به، لا فإنه ادا، إئلكن بل إنلاخا هؤ' لم إذا أثا 
عليه:اعتدي الذي للاحر نقوو فهل آحر، عل بالعدوان معروف شرير فخص 

علتعدى عنه عمون إذا تزين، لأنه محه؛ اعمح نقوو: لا الئزير؟ هذا عن اعف 
و1حدهأف والأففل ا-اثزم، نقول: هذا فمثل أيما، أث عليك أو العد، من عثرك 

والمادالئئ أهل عن العمل لأو يعفومحه؛ وألا منه، حملثح ثأحد أو يعني بجريرته، 
وثرا•نايا إلا يزيدهم لا بل بإصلاح؛ ليس 

يعيىولا عنه، عمون الذي عيجل وربا وإحا0، حثر العفؤ ق لكن إذا قاما 
حم.فهوا عثرك عل ولا عليك 

أحدثواصع اا٠ا اا؛ديث،: من الشاهد هذا افه؛؛ ريعه إلا فه أحد ثواصع رروما 
افه«.نقعه إلا ممه 

معنان:له فه والتواضع 

وعنمحه ئسمحم ولا الدين عن ثرمع فلا اطه، لدين قواصع أل الأول،؛ الش 
أخلكمه.أداء 

عندهم،ولازجاءتا منهم، لاحوما افه، أحل من نمادافب ثثواصع أف دالئاف• 
ظ

الأخزة،وق الدنيا ق عغتثل افه رقعه فه؛ تواصع فمذ صحيحان، والعنان 
حنن،وذكر الناس عند رمحة محل يكون التواضع ال الإنأل مشاهد، أمر وهذا 
حيثا-قنق، ، أشنفوهو الرسول ثواضع إل واطر الثاس، ومحبه 
شاءت،حيث، إل به ويذم، بيده، وثاحذ إليه، ثأق المدينة إماء من الأمة لكب 



اإرسلتيسد *ن؛لأم اسايض )؛اش شمح  ٧٥٨

ئدهبيد0 وثأخد ثأق الإماء من أمه ا-ئق، أشزف وهو هذا حاجتها، ق شينها 
اذهىيقول! أو يى، أين يقول! ولا حاجتها، لقفي شاءت حسث، إل به 

•ميقراممه زاده ما هدا مع لكن حاجتها، وينمى معها يذهب لكن بل عزي، إل 
عليه.ونلامه اممه صلوات ورقعه عزا إلا بذللثح 

-"موًءمحتمحجأبم

ثاووقال! عليهم، سلم صبيان، عل م أيه رمحهعنئ1 أنس وعن -  ٦٠٣
اكئه:شش.خش''ا.

.،١^٠ يد لثأخد الدينه إم من الأنة كاك إن قاَل: -زعئة، ٤٦٠
.١^١٢٠سللقلأطشاءث.نواة 

هالني كاف ما عائشه ثئالث، قال: يزيد، بن الأسود وعن - ٦ ٠ ه 
حصرتقإدا أهله~ حدمؤ -بمي؛ أهله مهنه ق لإكوو ثاو يالث،: يته؟ ز يضع 

الثخاريرزواه الصلاة. إل حزج الصلاه، 
هافه زئول إل اسهيئ هاوت أنني بن تميم رمحاعه أي وعن - ٦ ٠ ٦ 

دينه؟ما يدري لا ليثه عن بمال جاء عريس، رجل افه، رسول يا يقالتؤ! وهوؤيهلج،، 
علته،قمعي لأكزبي، قأن إل، انمهى حص حفته ورك ه، افب ننول عو يأمل 

كتابلم: وم(، ٦٢ ٤٧)رقم الخسان، عل اسم باب الأ.ءتئدان، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
(.٢٣ ١٠)رقم حلقاة الناس أحسن هأ افه رسول لكن باب الفضائل، 

(.٦٠٧٢رiم)الكم، باب الأدب، محاب المخاري: 
(،)٦^١٦رقم الصلاة، فاقت أهله حاجة ق لكن من باب الأذان، كتاب خاريت J١أحرجه )٣( 

عائشه.سالت Lفظت 





الرسلضسد تلام *ن اسسفي اياس مح  ٧٦٠

؛؛؛؛jlمنه كثير، خثر عل حصلثح بالثلأم؛ لقيته من ثدأت إذا وأتت 
>ه>''قوظ.

ومعلوماثس، من كثثر عند ماثت التي الثق هده لنثر سبا تكون ايلئ، ومنه 
إحياءعل ومنة الئغ، فعل عل مرْ مري؛ن، عليه الإنسان يؤجر القش إحياء أف 

الئق.

فتكونكفاية، زصى ؤإحابته الرجل هدا إجابة ل السبب ثكون ائك ومنه 
الرجل•هدا من الكفاية قرص إيجاد ق سث 

ئة،وهزا نصا اوذ كان ؤإف اود، من أقمل الثلأم ابتداث كان ولهدا 
هيألالقنص؛ هدا ص أفصل الثة كانن، الئق؛ سْ عل بمي الخرض كان و لكل 

سذعليقا•
منأقمل ئثة عندنا وقالت العلمإ؛، بعص تبا ألعر التي ائل الممن وهده 

أفصلركعتان المجر صلاة مثلا أفصل، \ذأزتض أف عليه المتقى من لأيه المريضة؛ 
وءمِ „ ُْءٌ  ذلكوْع ئنه، الثلأم ابتداء لكن سة، والرانة فرض لأما ركتثن؛ رايثها من 

عليه.رده لأو رده؛ من أفصل صار 

أنباين،من وهو الثلأم، إفشاء أعني؛ الئنة، هده إحياء لنا ينبعي انه فالمهم 
عثهاصْوأئم1الني قال ا-مح، دخول أنباب ومن الإيان، كإل محمن الجبة، 

إداء مي عل أدلكم أولا محابوا، حي تؤمنوا ولا تؤمنوا، حص الحثة ددحلول ررلأ 
الثلأم;بميىا«اا؛.ساوثئوةمحاقا؟أكوا 

حديثمن (، ٥٤)رنم الومتون، إلا ألحنه يدخل لا أنه بيان باب الإبان، كتاب مسلمت أخرجه )١( 
خممحنبمه.هريرة أف 







٧٦٢ا¥-باباصاثءوممىاسحصسا 

لأجبمث،ذزلع أو ؤرلع إل دعيئ ارلو قاو: ه، الم ض وعته، -  ٦٠٩
•آ البماري رداه كبلئ٠٠ فرخ أد ذرخ 1ق دلوأهدي 

لاتنتق،التصباء ه افب رئول ثاهة 'كاثث هاوتآنس لص " ٦١٠
اأنل٠يرنعق دك هثؤ سمها، ثه، قعود عق ١^١؛؛ ثجاء نمش، ث٤اد لا أو 

وصته((!لا الدسإمن ء مي يرثئ ألا اف عل ررحش ت ممال ه، الني عزيه حى 
نناةالبمريُ

الثثخ

الصا-نجنرياض كتابه ق ثعال افه رحمه الثووي الحافظ يكرها الأحاديث هدْ 
ميغإذا كان الثني. أل يمحققمحئ، مالك ثن آنس حديث فمنها التواصع، انم، بل 

الطعاممن بش ما يكوف حتى لحنها يعني لعقها• الثلاث• أصابعه لعش الأكل من 
الأناملأف الأطثاء؛ بعص ذكزها قائده وفيه قل، محن أكله الذي طعامه ل داخلا* فيها 

الطعام.هضم عل يعن فتئا الأكل عند تحرر 
فائدتازثالطعام بحد الأصاع لعق ل فتكون 

وضي؛الوآ..قاتلةشرعة: 
عليمن الطعام بعد يكون الذي الإقرار هذا وهي طبية• صحية وقانية 

افصم.

٥(. ١٧٨رقم)كرلع، إل أجاب عن باب النكاح، كتاب البخارىت أحرجه )١( 
تعال)اا/'آ؛أ(.اش رحمه الشارح شيخنالفضيلة البخاري صحيح عل اكعليق - وانظر 

(.٢٨٧٢رقم)الض.،  AiUباب والج، الخهاد كتاب الخاري: أخرجه )٢( 



ساضسظمحهظ ٧٦٤

ايعهو المؤمن عند ثيء أُم البدؤ، بالصحة يتعلق ما تبمته لا والوثن 
قلوئوو او الإنلكن وثق الق، صفه فيه لأف به؛ الث-ووهوالأقتداث 

أقوى.إيإيه لكن أتح؛ 
الأرضعل بمي أجب■كم٠٠ لفثة تمهلغ ءرإدا قؤآلألأهلآئم1 قال وكذلك 

ًُِء٠ 

نمطتفإذا لاثطان«، ذلاذغفا الأذى، عنها النقرة»ذشط عل آو 
لكن—إف الأدى من فيها ما وأزل فخذها الثمرة؛ عل ذلك أسه أوما أوالتمرة الثممة 

ه،الثى لأئر وامتثالا ■مقجل، فب تواصعا وثلمها؛ أوعيدان" يراُب من أدى فيها 
واكنائالئبماو. أكلها تنكثها إذا لاثك معك؛ الأكل من لثلان وحزاما 

فإةيأ، ولم أكل إذا وفيها: اثالة. هذْ مثل ق أكله ق اف الأنثشارك زى 
ال1يلالياهفيمم.

فإذاالطعام، فيه الذي الإناء وهو الثمحعة، أو الصحن  cJlIjأمز والئالث،: 
باصاُعلئ،طعام من فيه علق ما وثتع عاليه تمريدك ثالخنه؛ أل بمعنى فأنلته، انثهيث، 

وثاعثة.

منكثثر الأنف—، ْع الناس، س كثثر عنها عمل التي النثة من أيمحا وهذا 
التيثليهمايهه وجدت الأقل من يزغوا إذا أيما، العلم طنة من حتى الثاس 

مالض. به أئن ما خلاف وهذا الشفة، لامموو فيها، باتا الأكل زال ما 
طعامكمأي ق لاثدروف ررهإثكم فقال،: دللق، من الخكمه عكواقلأْأقلأأ الزمول ^؛٠ 
الثمححة.س تلته الوي هذا ق الطعام هذا س التركة ثكون فد الم 

ا-اةكلمذكز إذا وأنه ءايج؛لألأةوأقلأا، الؤئول ثعلتم حمن ااثدسث<: هذا وق 
عظيمثن:فائدو؛ن يفيد بالحكم ممروثا الحكمة ذكز لأف منه؛ الحكمة ذكز 





الرس،ضسيد ض؛لأم اساسى رداس ش  ٧٦٦

عثآآقدردُى آبجم اهلهآ وهمي وآرثت ث>رمها ١^^٦^ إذآ ؤ~زي 
دهنت[، ٢٤زيونس؛ صتآامحثزه لم َما ->صيثا ئجعنثها •؛^١٧ أو قلا أزظ أئتهآ 
كأذيزول كئه صف، كز من ا->ت1ط الذي الثادت< هذا وكز الزية، هذه كز كئه!. 

صغثوايبدو منة اذ الإنحتى ،، لم؛vijكاف ثزول كلها الدنيا وهكذا يأكن، لم 
والغيم،الفاء إل م والهزم، الصنم، إل عاذ هزنه انثهغ فإذا يقوى، م صعيئا، 

عيقل•افه وصته إلا الدنيا من ارمع ثيء من فإ 
الأجرةأمور من اريمع ما أف عل دليل الدياءا رامي ؛ قوله وق 

دزبمتاهأيلر أومأ ؤالن ^^ ٢۶٠١٠.أث، جنغا فقولهثعالت اش، لائمته فإثه 
فإلهوالإيان، العلم وصف عل داموا ما عئوثل اطه بمنهم لا هؤلاء [، ١ ١ ]\س': 

وافهالأجرة،  cJدرجابجم ويرلإ الدكز، لهم يرقع بل الهُ؛ بمتهم أف يمكن لا 
•^١
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يكثره.ويستعظمه، به، فيعجب شه عمل الإنسان يرى أن والإعجاب! 
نذمومخلق وكلاهما الم، j والكوثكوف النم، ي فالإغجان:كوو 

الكووالإغجان.

موثة•ل الثى بثها وقد الخئق، عل وكر الحي، عل كم ثوعان؛ والكم 
وعدمعنه، والإعراض ودة الحقبمي: فتظئ ٠ الناس<ار وعمط الحؤ بطئ »الكإر: 

ويرىشيئا، الناس يرى وألا واردراءهم، احتقارهم يعني: الناس وعنعل محبويه، 

^^^؟ءال:لأأبجبجِخماتعوض،فقلله:
إمملأ,>ونك،إلأظك.

ولهمشأو، ولهم مر، أعظلم الناس أزى قال: الناص؟ ترى ما لاحز: وقيل 
ومحلا.شانا ، iUوأف متهم، أعفلم يزوثلئ، إمم له: فقيل منزلة، 

إلبه، ثراهم ما بمثل يروئك فالناس وجه؛ أي عل الناس رأث إذا فانث، 
ذلك،للئ، عزفوا منزلتهم وثزلتهم واشغلم، والإجلال الإكرام محز ل رأيتهم 
بالتك.ر،.والعكز مرللئ،، ونزلوك والتعظيم، والإكرام الإجلال، محل ق ورأوك 

اعتداداويرده يرفقه بل الحي الإنسان يقبل وألا رده، فهو الحؤ: بطن أما 
يؤتىاف الإنأف ذللث، وعلامة الحي، س أكم اثه باف~ "والعياذ 3يرى ورأيه، بنميه 

ولكنهاممه، رسول سة هل.ْ اممه، كتاب هذا ويقال: والسق، الكتاب ص بالأدلة إليه 
باق-.-والجياد الحق رد فهذا نأيه، عل بلبمتثز يمل؛ لا 

عودمبن اف عبد حديث من ٩(، ١ ) رقم وبيانه، الكثر تحريم باب الإي،ال، كتاب عسالم! أحرجه ( ١ ) 
نْتيهبمن.



٧٦٩

عنه،يتزحزح أذ يمكن لا قولا قال فإذا لنفس—ه، ينتصؤ الناس س وكثم 
الئرع.وخلاف العقل خلاف هذا ولكن حلاقه، ل الصواب ولونأى 

فلمجعقولة خالث لو حتى وحده، حيئإ للص الأنان يرجع أف والواجب 
يمنة.ولا وأبزأ لذمته وأسلم الناس، عند له وأعر افب، عند له أعر هذا فإف إليه، 

عندنزلتلئ، بمع ذلك أو النواب إل محوللئ، عن زخننؤ إذا أنك ظن فلا 
يعاندالذي أما الخن، إلا ثتع لا اثلئ، الناس ويحرف منزلتك(، يرير هذا بل الناس؛ 
باف~.—والعياد متكم فهذا ا-لخى، ويرد عليه هو ما عل ويبقى 

ينبسالعلم، طلة س حتى باف~ "والعيال الناس بعض من بمع الئاف وهذا 
يتقىولكنه بالأمس، قاله ما خلاف الصواب وأة الصواب، وجه الناقشة بحد له 

انإنهزا وقالوا به، الناس امتهاف رُح إذا ايه الستهلاذ< عليه يمل رأيه، عل 
اللوميولك( فلإكن الصوامح،، إل رجعث( إذا يصر لا وهذا قول، له يوم كل إمعه 

أقوالالواحدة المنالة j لهم ؟كون الأجثة ف\لأوو1 بالأم، رط خلافل 
ئتحددة.

ادباغحيث، س الأئمة وأري الثث، أهل إمام ثِءهآ؛ثئ أحمد الإمام هو وها 
سأكثر الأحيان بحض ل الواحدة اثنالة ق له أف ثجد الاطلاع، وسعة الدليل 

ثنصم،إنسان كل شأو وهزكذا إليه، زجغ الدليل له تين إذا لأنه لماذا؟ أقوال، أرثعة 
كان.حيثإ الدلل يتع أن، عليه 

أنهاكنهاتدل،فيها)؛ناهئئ يؤ؛ الثاُب لتحلقا7ءذاآيات ^ ١٤^،، ذكرالولفثم 
بقارول.المتعلقة الأيالت، وآخرها الكبر، دم عل 
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مالأالله أعطاة ئومى، منض(إمامحوسمم زجو وقاروذ 
وثنىثقل الخزائن مفاتح أي■ القوة، أول يالئصة لثنوء مفامحه إف حتى ممرا، 

افئ؛ش\.أول الزجاو من اياعي أي: الشة، عل 
—والعيادبطن الرجل هذا فإف آكرحار(ه محب لا آق إن ئمخ لا ممث> لن قاو ءؤإذ 

ه،عنده ءنأِ عد أؤننه' إثما وانمحل ردها اممه بآيات يكر ول، ونكبن، بافه" 
الاJ.هدا به أدزكئ علمأ وعندي بيدي أحييه أنا وقال؛ عله، اينه ممل فانكز 

وأملاكههو وزال الأرصى، ويدارْ به خسف افه أف الثتيجة وكان>تا 
أقنىؤآصبح رجأ الصنمين ثى وماَغرى آلئي دؤيز ين _ضإأون فثن من لخ> حكان 
ويقدرعبادوء ين  ٠١٠^؛ألرإء_>,يمن معل أممه وذلألتى بقؤيؤن إلآٌ؛ثرا ثمعؤإ 
بااله~—والعياذ الكبر نتيجه فتأمل ١ ]\صص.' ينا؟١؛ لثثش عثتنآ أمم4 س أن لزلأ 

والدمار.الهلاك من ذلك عاقبة كان وكيف بالمس، والاعتداد والعجس( 

الصون ءمثهثا ؤغكألدارألآخ-مأ ثعال: قوله ٠نها آيات، عده الؤلم٠ ذكز ثم 
دورآخر هي الآخر٥ لالقمص:مأخ[، ه اتمذ ؤآنممه مادا ه آ'لأنجد، ؤ، عو لإ-دوث 

ثثهي!الآ"؛ءرة•كلها دور أربعه له أذم ابن لأف دم؛ آض 
الئاثالآرق:في:طنأي.

الدنيا.ذار إل أئه ثش من خزغ إذا الثانيه: والأائ 
الشاعة.وقيام نونه ئ ما الإزغ، الثاكه: والدان 
الدهُقال ١لداث هدْ ١^١^، وهى ١^، وهى \لآخم1. ١^^ الثا؛عه; والدان 

يريدونلا ]القصص:سم[،  ٠٤ثماداوث!" فآيوس ءو لألرأ^)َ أيث؛ ؤ-ز'■ عنها: ثحال 
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احتقارهم.الناس®! وااعنط قائله، عل ورده دهعه ؛ رربطر١^٠٠
هاف رسوو عند أكل رجلا أو نيحههقنئ.' الأكنع نن سلمه وعى — ٦١٢

الكو.تثتهإلا ى اظتاا )رلأ ه: أنثطع! لا َقاو: ضك« »م ص: بماله، 
ئَل:محانبجاإلفيه.نواةيمن.

الشثخ
الكترمحريم باُبؤ ل الصالح؛ن ؤياض كتابه ق النووي الولث قال 
زكاذ مى الحنة يدحل لا  ٠٠قال؛ ه الني أف فهبمته نعود م ابن عن والعج--،، 

<،.كز! من يزه مئقال قلبه 

الشء،عن ثضرا الثسول يهللقها الي الوعيد أحاديث من الحديث وهدا 
الشرعك.الأدلة حبما مصيل إل محاج كانت، ؤإذ 

قمحثد كاو فهدا له، وكراهه الحق عن كوا أذثكوو إثا لإئ، قثبه ق قاليي 
هحكإئن ثيبثل قوذأثث مآ ادهزَةرنوأ دص ؤ ثعال! اممه لمول الحنة؛ يدحل ولا النار 

ءدينه عن منتلإ ثعال! قال بازكفركعا إلا العمل ولانحبط تمحمدت٩[، 
آممزه نأ'مح> ألث'ث ؤ أظد بمث محش ْكاق ندِ ثنغ 

لاوقرة:؟ا٢[.ه مهتأحتنلاوض حب ألنار 

عبادةعن لم:سم لكنه الحلق، عل وتحاظثا الخنق عل قو'\ كان إذا وأثا 
عذايت،س يد لا بل وعذاد_،؛ يسبى لم مطائا كاملا يحولا الحنة يدحل لا فهدا افه، 
الحك-ذحو طمحن إذا ثم الخلق عل وعلوة كيه من حصل ما عل 

(.٢٠٢١رنم)والشراب، الهلعام آداب باب الأتربة، كتاب ت لم محرجه أ( 





٧٧٥آ¥-وا1آاض|ااهمرالإءماب 

الأكووأف انمي، والئرنم، ؛الثمم، الأم وحوُب عل دليل هذا ول 
الإناف؛عليه خرام،:ام بالنار الئرن وكيلك الإفائ، عليه ام خرام، بالنار 

الئيلان،وأنلياة الئ4لاو شاثة بشاله ثرب أو بشاله أكل أي: ذلك، ئء إذا يه أل
الئنثانهإِن بجاك؛ زلابجوب »لأ:أوقيئئبممُ: الض قال 

.ر ١١بشهاله ويشزب بشهاله ياكل 
ؤيثزبوفنارهم ياكلوف أمم وجذا الكمار، إل الأف د3لنا ؤإذا 
وأولياء؛الش1هلان متشثه بشاله أويشزب بشاله يأكل فالذي هذا وعل نارهم، 
النيلان.

إذايعرض أل إما أحنى، هي بالتي لكن عله، ينكر أف واْ من عل ونجب 
الناسمن فيقول: يعرض ويمكثر، يثكم، أوأن صاحبه تخجل أف تخشى كان 

محور•ولا حرام وهذا شاله، أويشرب منثاوشاله 
ياكلفيمن تقول ما له: وقال العلم ًلالبا سأل يلم طالب معه كان إذا أو 
ينيهلم ؤإف اشللوب، فهذا ائتبة فان الأحر، يئه حتى بالشال، ويثزب بالنال 

مالاممه دين يعلم حتى بثالكر، ئثزب ولا بشاللئح يأكل لا ~ولوبرا~: له قتل 
وثزعه.

وهوثاومرب إذا إلا باليمنن، ؤنشرب بالنمتن تأكل امحمح بعص يوجد 
اثنألهله: فيمال الكأس، لوث، يالثم؛ن ثرب لو ايه تدعي، بالئال،، تثرب فإله 

إداألهت، بل هإن، الأمر ■ تقول حتى الامتحبانمح مبل عل وليح، هينه، لت، 

عمرابن حديثا من ٢(، ٠ ٢ ٠ ر رقم والشراب، الطعام آداب ياب الأثرية، كتاب ت ملم حرجه أا 
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صرورةلا للصرورة، إلا تحور لا والمحثم محرم، لأي*، عاص؛ فأنث بالثإو ثرث 
بالشام.الكأز أل:ظلئث من حنئا بالئإو للترب 

وحينئغ.أممله من والسبا؛ة الإ7اام ب؛ذ ثمتكه أف يمكى ي-لوي-،، أف يمكن إيه ثم 
الترفأو المعاند أما فعلمه، عليه يهل واتحى اقز يريد الذي اف والإنيتلمويثج، لا 

اأودق.وافه آحر، ناف له فهدا وأوليائه، الشيهلال من افه أعداء يقلد أوالذي 
مصي

ُُ

تيقول ه، اطه رسول تمعث ءال،ت غ.,عنق، وخب بن حارثة وعن  ٦١٣

وشرلخه وثقدم ، ^١٢هقق ةذهم« ؤ ١^١^ تمرم.أفز ءرألأ 
اللم؛ن.صعقه باب 

احتجت٠ داز،ت ه، الثئ عن نؤهبمن، الخيري نعيد أبير وعى " ٦١٤
الناسوشتفاث الحق: زقانت jاككودن. والخثاثوف الناث: صالت ثالناث، الخة 

الناؤنإنالث، أناة، ئن بالثؤ أزم زم الخة إنك اط4ُثبجا: ممض ؤثناكنهلم، 
^محاضمنؤها«نواةبمإرم.

يوماطه ينظر ارلأ هال،ت ه، اطه رمول، أن هريرْ ، ٢٠١دعن " ٦١٥
يت؛إقتيجثإنان؛;>^ققشا''.

تلم وم(، ٤٩١)٨ رقم ، ه رمم ذ"إك بند عتل ؤ باب القرآن، تمسثر كتاب البخاريت أخرحه ( ١ ) 
(,٢٨٥٣)رقم الضعفاء، يدحلها والخنة الخبارون ياوخلها ايار باب ابنة، كتاب 

(.٢٨٤٧)رقم الضعفاء، يدخالها والحنة الحارون يدخلمها النار باب الحنة، كتاب مسالمت أحرجه )٢( 
كتابت وملم (، ٥٧٨٨)رنم الخيلاء، من ثوبه جز من باب اللباس، كتاب البخاري'. أحرجه )٣( 

(.٢٠)٧٨ رقم خيلاء، اكوب جر تحريم باب والزينة، اللباس 
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الئغفاءُئأ أقالها إف اه وقاك الكروو، الخثاروو فأ أقالها إو الناز: فقالت 
الأحرى.عل منهإ واحدة كل فاحتجت والماين، 

وقالأشاء« ثن أوحميك وحمى ررأئت ا-إق: ق وقال غءق ثهإ اف قنمحأ 
باش—،—والعياذ العياب، دار النار فصاريتج أثام® ثى بلئ، أعدب، عداف اب ٠٠للنار؛ 
M:الثمن قال ي يادة، س اوحمائ وتعنها اش زحمة فهي داز واذة 

٠, ١١٠٤١^^همادة س اف يرحم ^ ١١
ا-اثئهووعد ملأها، النار عغجل اش فوعد منوها،، عو مئكها ررؤلكل وقال! 

عؤقتثل.الميعاد نحلفن لا وهو ملأها، 

الأحاديث؟٦١ يئن، ~ك،ا الُاقبة يكون العاقبة؟ تكون ماذا اتدروف، ولكن 
ثعال؛قال كإ مريد، من هل ثقول؛ وهي فيها، يلقى يزال لا الثار أف الصحيحة— 

لأماالزيادة؛ ثهللت، تجئ ]3،:•٣[، ه مزد ثن ثق ثيمل أتلام، نلب لجهم مود ؤ؛،؛ 
ينقم١^،؛ بعض، إل بعمها فينزوي قيمة، عليها مهجل الزبج مصع ممتلئ، لم 

فصارُتازيادة، أؤيد لا حبي، حبي، أي• ،  ٠٠٧ارهط وتقول؛ بعفى إل يحضها 
الطريقة.حدْ 

ويمكنها]آلءمان:*آما[، وألآرص4 الخنة فاق ابج؛ أثا 

رقمأهله{(، بكاء ببعض الميت اءيعذبه الض قول باب الخناتز، محاب البخاري: أحرجه )١( 
زيدبن أسامة حدت من (، ٩٢٣)رقم الست،، عل البكاء ياب، الخنار، كتاب، ت لم وم(، ١  ٢٨٤)

لم■وم(،  ٠٤٨٥ ) رقم ه، ثزد من نل قوله• باب القرآن، فير كتاب خارىت J١أخرحه )٢( 
حديثمن (، ٢٨٤٦)رقم الضعفاء، يدحلها والحنة الحبارون، يدحلها النار باب الحنة، كتاب 

غؤقبمد.ريرة هل 
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بمي؛مقل؛ مها ويبمى أهلها، وتأكنها منهم، ؤإياكم افُ جش اممب، أولياء 
ا-ئةفيدخلهم أقواما لها اف فينثئ أحد، فيه ليس مكائا 

اممهبثقل ا-لآة وامثآدت ع؛غحل، افب يعدل النار امثآلأت الثتيجة؛ هى وهده 
ورحمته•ثعال 

يئفلرررلأ ةقيائ؛'5ْ^•؛I فقال المتسل، الإنسان ق حديثا الولفذكر ثم 
منهيالرجل أف وذلك حطارْ؛ مساله وهذه بطرا® إراره جر س إل المامة يوم افه 

منيكوف أل بد لا الكعسا، عن إزار٠ أو مثشحك أو ي>زواله أو ثوبه ينزل، أف عن 
يافه—والعياذ الكبائر من هذا فعله قاف الكم،؛ عن _J( فمن يومح،، ف،ا الكعجج 

ثكك،ولا القيامة، ثوم اللآإليه طل لا فانه ويلأة، s؛jr زل إذ لأنه 
ولم^٠->^، ١٨١طويكوف كأذ لنردللئ، ؤإذكانثرن، أليم، عذا'-ت، وله زكيه، ولا 
٠.النارا،ُ الإرارمحقي مذ الكمتن أنمل ®ما قال،ت ائه الثني عن بث مإثه 

ثواكان إذ لكذ الكتي،، عن زل في،ا حال كل عل حاصالة الئقوأ فكانت، 
زكيه،ولا إليه، ولانؤ القيامة، افمجُصاحقثوم ^ لا \ج فالنقوبة ونلأة 

بافه—والعياذ يالنار يعدب فائه حتلأء، عير كان ؤإذ أليم، عذاب وله 
هذهالئاق بم، إل الكعب س الثق ئنا: الثج؟ هل ما قائل: قال فإذا 

لأفستة؛ فهو الكعتين إل كان وم، ستة، دوثه وما مئة، ق ١^١ نصم، الئثة، هى 
ولكنلانهمَاشم،، يتجاور لا كانوا فإثبمم وأصحابه، ه الئي لس هو هدا 

الومق.وافه الثق، من كله ذلالثإ بيذ وما عليلا، أويرتؤع الثاق نصم، إل يكون 
حديثمن (، ٥٧٨٧)رقم النار، ق فهو الكمين أممل ما باب اللباس، كتاب البخاري• أحرجه ( ١ ر 

همير0ختهبجن.أف 



صإإسنيوثفيائرسلص سد كلام ض ، ٠٥٥انمامح)ياض  ٧٨٠

يكلمهملا ءرئلأيه ، ٧٥١زئوو قاو د1لت ئريرْ ش عى " ٦١٦
زنلكثمعلانأبم؛:ثؤزان، ص،ؤلأبجإَي، 

٠.ملم' زواه منككثٌا< وعائل كداب، 
إراري،البر عبجقل؛ اذث قال ٠٠ه' اف رئول محاو قاو: لبجهبمن، وعنت - ٦  ١٧
٠•ر تسلم رداه عدسه" قثد ثنمحا واحد j بمازعثى ص رذاتح،، ^١^^ 

حلإل يمنى رجل ارمحا مال؛ ه، افه وو رث أو غتهتن، وعته - ٦ ١ ٨ 
ؤيتجلجل ئهو به، اف حتف إل منته، ل محال رأسه، منجل مسه، تنحبه 

الماةة«ةققه'ص.الآنضإل:>نم 
وينزل.يغوص أي! يالحيمهن، اايتج1جلاا ؛ننطه، أي؛ رأنه٠٠، ررمرحل 

الثثخ
محريمباُب ل الئالخ؛ن ;ياصى كتابه ق )(ئأهم' النووي سامحها الأحادث هذه 

ارلأئلأ؛صإتيهقال:
إوهلم«.زلاظئ الماثة، افُ:زم 

منآلاف يكوذ قد بل رحال؛ ثلاثة الرادُ وليس أضاف،، ثلاثه بمي نلأئ: 
كأوما أونبمة ثلاثة كلمة جاءت، كثا وهكذا أضنافح. ثلائ ازائ 3كن الناص، 

لأوادا.هازاكأضنائا ذلالأحَ، 
'١(.رقم)٧ الإزار، إمبال نحربم غلظ بيان باب الإبجان، كتاب لم؛ مأخرجه )١( 
(.٢٦٢٠رقم)اممر، تحريم باب والصالة، الر كتاب لم؛ ماحرجه )٢( 
كتابوملم؛ (، ٥٧٨٩رنم)الخيلاء، من ثوبه حز من باب اللباس، كتاب البخاري: أخرجه )٣( 

٢(.• رقم)٨٨ المثي، ق التبخر نحريم باب والزينة، اللماس 





سدالوسيقئلأم ض اسرعتي ر4س قؤح  ٧٨٢

إليهيطن ولا القيامة يوم اض يكلئة لا الوعيد، هدا ق داخل باق" "والعباد فهدا 
أليأ.عداب وله يزكيه ولا 

لامحهوأشد؛ أعظم األك> من لكنه الملك، وعثر الملك من حرام والكذب 
صرثئا،يكون أف عليه بص، العليا هئ الناس بين كلمته يكدب، أف إل حاجه لا 
ينول!يريد0، لا كان ؤإذا ؤمحفعل، عليه يوافق ئتز يقوو،ت الثيء، يريد كان إذا 

اللمكودكن مكدب،، الكدم، إل محتاج قد اوعج ص الواحد منل، ولا لاثرممة 
لانجاغ.

حديث،إذا المنافي فال داله~؛ —والعيال المنافهين صفات ومن حرام، والعيب 
كانإذا العيب، )إذ العامةت بعض وهول، مطقا. يكديتح أف لأحد بجوو ولا كدب،، 

سأساس لها ليس ثأطانثه، قاعد٥ هذه به(، محاس فلا حلاله من محلا يمبأ لا 
حاو.حرام؛،5ل العذب' أف والصواب، الدين، س ولأ ^ ٠٥١١

فمرا،عائل الحدين،، من الشاهد هو وهذا مكحر! عائل الئالثح! 
عندهليس الممن العائل هذا فإذ ، — باق —والعياذ الناس عل محتكر تك؟ِيعتيت م

عنيكن أو اممه، عباد عل فثكن ؤيغرْ؛ غنام تحدعه رما الني الكن، يوجب ما 
انتكمفالعائل فكيف:ثن؟! فمنا دام ونوةئلة،ظ لحتف الممن لكن الحق، 

ألمثإ.عذابح وله يزكيه ولا يظئإليه، ولا القيامة، يوم اممه يكلثه لا هذا 

الناستجد ولهذا أند؛ الممر من لكنه الممر، ومن الني من جرام والكبر 
هذاأذ ورأوا منه، ذللثح واستنفلموا منه، ذللث، استعربوا متواصعا عنثا رأوا إذا 

منلكان متواضعا ا ممن محدول لو لكن الثيل، الخلق من يكون ما غاية ل الغني 
ايستكن؟ مي؛ لأي لأيه أذيتواضع؛ ان للأنالمقثريوجس، لأة مائرالثامن؛ 





صإأئذه4وغسيئا1رسالتي ئلأم ض اسايض يياض قيح  ٧٨٤

يال؛اثه ه اممه رئوو عن الاحز هريره أبي( حديق )؟نء الوثفن ذكز ئم 
يذةأي: ِض، و ^lJ زك، ظ شثه، تس ظ و بمنى زيد »:يا 

الأرضبه حنفح أي: ، ١١٠اف؛حنق ارإد عنده ما والعطنمة والكنتاء ا-ؤثلأء من 
فيهاوانغض الأرض به انهارت الماثةاابم-ي يوم إل الأرض j ررمهوبجنجل 

هداعنده صار لثا باض— والعيال — لائه القيامة؛ يوم إل فيها فهويثجلجل وانيين، 
به.خيف الإغجان وهذا التية وهذا الكن 

حزجفاروق فإف البايت،، صدر نَمحئالئئفي ا،لولمؤ يكنه الذي فاروق نظتر وهذا 
ئري_نأوؤأث، تآ لثايثن يثن آل*؛وآ يربددرك< أثمك< ٠^٥١؟، زيثه ق لومه عل 
نسخر أثو ماب وبلآءقلم آلعألم أؤمإ اكمث< وثتالا و؟ عفو ثط نور إئه• 
مماألأيض وااوارْ ح، -دسمثا أجا ق0؛ٍودرى إلأ ينمتها ولأ ءمل1ْا وعمل ^ ٢٠١٠

•٨[ ١ لالقصص!هتما— ه ثنألمتممخن وماِكاءك,• أش لؤلؤ ين فشربمص/أنمحأ ين لهء محكان 

دنيوثه،حياة حئ وهو يثجلجل أنه تحتمل الأرض؛* ل اريتجلجل ت وهوله 
متحدب،حي، وهو الأرض جوف ل وهو معيبا القيامة، يوم إل محدبا هكذا فيش 

ولكنماُت، عتؤلب اممب ئة هي كإ ماُت،، اندهن ه أنه وتحتمل الأحياث، يتعدب ك،ا 
يعلملا بزرحثا محلجلأ هذا محلجثه فيكون نشتح، وهو الأرض ق يتجلجل ذللئ، ْع 

.— باق —والعياد حزاوه هذا أف المهم أعلم• وافه كتفيه، 
الإعجاكؤ،ومحريم الكم محريم عل ذليل بعدم يابي( وما مله وما هذا ول( 

الموفق.واممه منزلتها، ؤينزلها مسه قدن يحرف، أن عليه بجب الأسان وأن 

مٍةقجم



٧٨٥آ؛ا-ب1و،ذ|مي|اامرالإءعاب 

يزاللا  ١٠ه•' الله ونول قال ،؛ Jli;ْؤسبمتف الأكؤع بن سلمه وعى — ٦١٩
'،الرمذير وواْ أصائم١٠ ما ةثص؛ةه الخباييى، ق يكتب حى بمسه يدهب الرجل 
حنن١٠.حديث ١١ومحال: 

وسكمث.يرض أي؛ بممسهاا يدكب ١١
المحح

يعجن،أف من اف الأنحدر و. الثى أل الباب همذا ل الأحثر الخديب دا هل 
فيمنها-لسارين، من يكتب حتى ويتعاظلم يترير ثمه ق يزال فلا بنمه، 

تازلث.رق\ق:اممه محول إلا عقوبتهم من ي،كى لولم بافه-، -والعياد وا-اثثارول 
لكانباممب—؛ —والعيال لءام:هّا[ جده ثمن محق ءًكفي عق آلله ظح ؤَقإك 

ينتهيولا الخثر، إله يمز لا حتى قليه، عل يتلح باق" "والعتاد ذالإ١و عظمما• 

ثيئن:عل يدور اثه الباب هدا وحلاصة 
الدنوب(,كيائر من وآثه الكم، محريم الأول؛ 
المحثمات،،من أيقمآ فإثه بممسه، الإسان إعجادِح الإءجارس،، نحريم واكاني: 

القرآل،قراءته أو بعبادته، الاسمان أعجمت، إذا العمل لخبوط ثبتا يكون وربإ 
يعلم•لا وهو أجرم تحظ ربا ذلك، عم أو 

خوٍةوج

٢٠)رنم الكير، ق حاء ما باب والصالة، الر كتاب حرجه أا  ٠ ٠.)
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سد3ِ
إلءؤٍصمم لإ 

ؤوآسض؛0وةالJعاJ: دقطفيضث4 ؤزا>ثت افهسال: هاو 
لآلءمران:أ'اا[.آلثا-زه عي ذءط آلفنل 

حلئا.الناس أحس ه اف زسول 'كاف ئالت آنس وض " ٦٢*
١٠^^.

المحح
اقلق،حنن بايت، ق الصالحين رياض كتابه ل )آنأقق' النووي الحافظ قال 

اقلقوحنن اغ، عباد من به اثصس من وبيان وهضيلته، عليه، الحث، بان، بمي; 
اممه.عباد هع ويكون اممه مع يكون 

؛الانشراحذلك، وثلمي وهدوا، نزعا بحكمه فهواوصا اض مع اقلق حنن أما 
رصييكزئة شيئا الملم عل الله فدر فإذا والحزب،، الأتي وعدم التضجر، وعدم 
عليهاممه حكم ؤإذا ربا، باممه رصين، وهلبه; بلسانه وقال وصل، وامث1ذإ بدللئ، 
وصننثرح بصدر عكجل اف لشريعة واماذ وانتنل؛ا، رصي ئزض؛ بحكم 

■مبمل.اممب مع اقلق حنن فهدا ممق، 
وبدلالأدى، كم، العلمإ؛! بعض قاله يإ معهم اقلي فثحئى الخلق مع أما 

اقلق.حنن وهذا الوجه، وطلاقه الندى، 

الاداب،كتاب ومسلم: (، ٦٢رقم)٣• للصي، الكية باب الأدب، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
•٢( ١ ٥ ٠ ر رهمم ولادته، عنل الولود تحنيك استحباب باب 









الر،،يقسد كلام )^ش شؤح  ٧٩٠

أولأئزووا، وعشرين مئة فهوا أولاذة أئا به، اض.ج زئول له  USالذي اذو 
هامحت دعوة بإركة هذا كز صلبه، من 

يدهفكانت ه، اض رسول يد من ألين ا حرين ولا ديباجا مس ما إيه يقول 
هيثية.فإذا الأنساذ نثها ^ؤةإذا 
يننبمز نما ؤ ثعال• اممه قال يلبه، تٍحاةئؤناك افه ألاف فقد يده اممه ألاف وكإ 

هففينم_إك لآمئوا أقف نيل لطا ظز لإنا صرت بمي ه لهم يتق أش 
[.١٥٩عمران:]آو ه آم عق عتؤكز عتبث ؛٥١ آلأمي، 1، وثابدهم نم ؤآسثعغز عنتم 

وكان_، الئي رابمؤ من أحس قط طتبا ثم ما ه، رائحته أيقا وكيلك 
التاءدساثم إومن راحثب قال! الطسّ_ا، استعإل كشر الئيح طيب ءفيهآلصلأْؤئث*ّ 

الناسكان حتى هت، يب منة هو ' الصلأةاار ق عيي ءرْ وجعل والطتب، 
حماممن لأف بعرقه؛ وبمركوف وطبه، حسه من ه عزقه أخذ إل يثادرول 
بعنقهيتيرك فلا الرمحول عثر أما وشابه، وبريقه بعنقه تنيرك اثنا ه الؤئول 

بريقه.ولا بثيابه ولا 

بميمط® أف ل مال، نجا سنين، عنر اف رسول حدمت ارولئد■ يقول! 
أحدخدمه إذا منا والواحد منه، ثصجز ما ؤندمه ستوامحت، عئر أبدا، منه ئضم ما 
ه؛الثسول لكن Jضما، منه نجد أف بد لا ثحو؛ أو بؤع أسلدة أحد صاحته أو 

قط.أف، له! ةال ^١ ذلك، ومع نجدمه، الثحل وهدا تنوان، عئر 

(،٤٣٩ ٠  ٣٩٣٩)رقم اكاء، حب، باب النساء، عشرة كتاب والتساليت (، ١٢٨أحد)م أحرجه ( ١] 
ختغفيتن.أس حدث من 



J_I__،jIj-VT )٧٩١

مهاجتهادا أص مغلها ام الأشياة حش دغإك؟« يم مغلته: لثيء ماو ارولأ 
وكذلكحائم، أنه ْع كدا، ئنلت ئ أويقول ؛زوأوثوثنئ M اوئوو كان ما 
بإيعامله ■ةإ؛يهؤث'وكؤ؛' فكان وكاJا؟ كالا مغل لم لم أئتنة لم لثيء قال ما 

هآيهلمكث> ^1، ومش ألعِ،ف ؤأهمن خذآلص ؤؤ قوله; ق إليه شحائذوث\ل افه أرثدْ 
لالأءراف:أ'ا،ا[.

ثيثز،ما الناس مجن حد يعنى: ثيثز، وما الناس أحلاق من عفا ما والعفو 
لهالناس يكوف أف أراد من ثيء، كل ق تريد ما عل للئ، الناس يكوف أذ يريد ولا 
جاءكإذ با اثس عامل بم، ما ئد ولكذ ئيء، كل فاى ى كل ل يريد ما عل 

كذاثفتل لم لم أمغله لم لثيء قال ما قال: ولهذا ثغفب؛ لم هاثلئ، ؤإن ئلت، 
.٤^١^^٥حلقه حن من وهذا وكذا، 

أويفوئة ولا اف، دين ق الناس يداهن لا كان أل حلقه. حن ومن 
والنيله، الثني به مر محعتقبمته حثامه بن فالصنتؤ ملوثرم، يهش1ا 
نحيدبمي راميا• نجوما، لجي عداء: راميا، عداء حثامه بن المنن، وكان ئرم، 

اوس•

يصيدفدم، منه، صيما أكرم أحد لا ال رأى صيما ه الثني به ُرل، ُاثا 
الزقت،ذللئ، ق العرث الخزيرة ق وكان نطا حمانا له فصاد صدا، ه لإثوي 

هالثني فرده إليه به وجاء وحشيا حمارا له صاد ملن،• لكنها الصيد، من كثثر 
قما رأى فل، وجهة، فثؤ هديته؟ ه الني قوإ كيم، الصنت،؛ عل ذللثإ فصنت، 
وانم؛محرمون، بمي: لإم«، إلاجا ^، »إنا وقال: نمة ح، زيهه 

أجله.من صيد الذي الصيد من يأكل لا 



سيدالرسل؛ق؟لأم *j اسدهتي )؛\»و قؤح  ٧٩٢

لهدبحت أو صيدا له وصدت محرم وهو لليك ق وأنث بك مر محرما فلوأف 
منصيد من أض من تؤغ لأثه وذنك منه؛ ث1كو أو نه تحو لا فإو عذك، صيدا 
لأجله.مده لم إذا له حلال ائه فالصحيح أجله، من ثصل>ه لم إذا أما أجله، 

قتادةأبا لأن نمحقيثه، قتادة أبو صاده الذي الصيد من الثني. أم ولهذا 
صيدإذا اثه التأله، هده ق قيل ما أحثن وهدا ه، الثئول أجل من يصده لم 

منهوأهلنم لنفسه ان الأنصاده ؤإذ عليه، حراما كان المحرم أجل من الصيد 
بأس•فلا الحرم 

أمأجله من صد مطلئا؛ الصيي. من ياكل لا الحرم إف العل،^ءت يعصى قال 
فإلقتادة، \لي حدين، عن متأحر جثامه بن المنن، حديث، لأن قالوا يصد، لم 

بنالصعتح وحديثج الئادمة، الئنة ق الحديبية عرؤة ل كان قتادة أبى حديت، 
فالاحر.بالأحر ويوحد العاشرة، الثنة ق الودلع حجة ق جثامه 

النسخإل بمار لا لاثه الهون،؛ ٥^١ ثابى الحديثثه الأصولثه القاعد٤ ولكي 
إذيةال،1 وهوأذ ممكى، هنا وا-لحنع سح، فلا ا-ثمع أمكن فإذا اجع، ثعدر إذا إلا 

بأس.فلا الم؛ منه وأءلعلم لنفسه ان الأنصاده ؤإذ فحرام، المحرم لأجل صد 
المراص؛د قال! ه ١^، أف ^ ١١عبي. بن جابر حديث، هدا ؤيويد 

ثصيدوهلم ما واضح؛ مصيل وهدا ٠، لكما<ر بمجد أو ثصيدوه J؛ ما ل،كلم حلال 
لكم.يصد أو 

(،١  ٨٥)١ رقم للمحرم، الصيد لخم باب، ااناائ،ا كتائب، داود؛ وأبو (، ٣٦٢)م/ أحمد حرجه أا 
محاباثي. والن(، ٨٤٦)رنم للمحرم، الصيد أكل ل حاء ما بائح الحج، ، يا١٢والرمذي; 

(.٢٨٢٧رنم)الحلال،، مله الصيد ول الحرم أشار إذا باب الحج، مناماك 



٧٩٣آي-ب|بسمرارغاق 

فائدتانفيه جثامه بن الصنسر حدث ا"إثدث؛ هذا أف والحاصل 
عظيمتازت

الصث،من الهدثه قبل ؤإلأ الثه، دين ق أحدا يداهى لا ه ام أف الأول؛ 
هذا.يفعل أف يمكن لا لكنه له، ومالاهنه له إرصاء ونكث 

ويبئمحب، لا ما معه معل إذا أحيه خاطر بجي أل ان للأنيتبغى اثه الئانيه؛ 
ه؛الني هذي من هإ.ا فان فلبه، ويهلمئن منه، ثتليب أن لأجل الستب؛ له 

واشُالوةق.

عنالني. رسول سألت قال؛ بخمحقبمه، شمتاق بن النواس وعن " ٦٢٣
أووكرئث صدرك، ق حاك ما زالإيم؛ الحلؤ،، حس ؟؛؛ ١١٠ممال؛ والإيم، الإ 

اممهرسول، يأكى لم قال؛ نيؤققظآ، العاص بن عمرد بن افث عبد وص " ٦٢٤
مممؤأحلاقا® أحنث،ولم حثار'قلم من ءإو مول،؛ وكاف مممحشا، ولا احشا ق. 

وأممل ثيء من ررما قال؛ البي. أف همحئ؛ ١^^١•؛ أبير وعن - ٦٢٥
البدي؛؛الخاحس ممئن افه وإف الخلق،، حنن من القيامة يوم الزمن التي مران 

(,٢٥ ٥٣)رقم والأنمء الر تفر باب والصلة، الر كتاب ت سلم أحرجه ( ١ ر 
المضائل،كتاب ومسلمت (، ٥٣٥ )٩ رنم الثي.، صفة باب المناقب، كتاب اليخارىت أحرجه )٢( 

(.٢٣٢رقم)١ حثائه.، كثرة باب 



اإرسل؛تيسيد كلام ض اسايض يياض ض  ٧٩٤

.٠١صحح حسن رءحدث ،! JUjُ، الرمذير رواه 

الكلام.ورديء اشحش يتكلم هوالذي ررال؛ذياا: 
الثثخ

رياصنكتاب من الخلق حمن باب ق الثووي مائها الأحاديث هذه 
الأحاديث.هذه من ثيء نبي وقاد الصالخى، 

الخلقا؛،حنن ررالرت هقال؛ النئ خ؛هبمنئأل نمعاف بن النزاس حديث أما 
البرلأف ^■^؛ ٤١١الخبر فيه تحفل ا-اءلق حس أف وبثتا ا-بمالة، هذه ثرح مدم وقد 

الكلإ.هوالخبث 

الناس،اعض يهلئ أو صدرك، حاكِفي ررما هو! فقال الإثم وأما 
أفوكرهت فيه، رددت بل النص، اليه نمكن لم بمي ١^٠، ي حاك د،ا يمي 

.^،uuyL:
يمهولا صدرْ، ق تحيلئ، لا الإثم فإف الفائز أما للئومن، حطاب هزا ولكن 

قدنبمائذؤثاك اممه لكون المؤمل لكن محال، ولا به نجاهر بل الناس؛ عليه يطلع أف 
عليهيطلع أل وكرة فيه، وردد صدره، ق حاك بالإثم هر إذا ملمه، ل نورا أعطاه 

المومتتث.حن ي هو إثإ الميزان فهذا الناس، 
قالأثام محيلئ، ولا آثامهم، عل الناس يطئ أف يمهم لا قائم الفامموف، أما 

يقول•نبماهءيجاك اممه لأل وانشراح؛ باق—؛انطلاق —والعياد بليفعالوث٠ا صدورهم؛ 
(،٤٧٩٩)رقم الخلق، ص ق باب كتاب!لأدب، داود: وأبو "؛i(، i/i)أحد أحرجه )١( 

٢٠رقم)الخلق، حن ق حاء ما باب والصلة، ابر محاب والترطي:  ٠٢.)





الرا،اا؛قسد رياساسوعتيض؟لأم قؤح  ٧٩٦

يدخلما أكثر عى ه افي رسول ثئل هال؛ لجكمحفيئنق، هريرْ أبي( وض " ٦٢٦
اشض ثئئلص1مئبمط الخلق((، زنن ض الخة؟د1و:ش الناز 
صحح((.حثن ررحدسث، وةالت ٠، الرمذي رواه والمرج٠٠ المم  ٠٠ت لمال 

أحثنهمإيإئا المومنى أكمل  ١٠ه• افب رسول قال، قال،؛ غؤقبمثئا وعنه — ٦ ٢ ٧ 
صحيح((.حس ءحديثح وئ1لأ ٠، الرمذير رواه لخايا(ا حارثم وحار'كلم حلما، 

المحح
رياضدَءهآلئنل النووي يكزها اهلق، حنن مضل بيان ل الأحايين، هذه 
نيل؛ه ام أف ئقمحنمحن ئزيزة أب عن ومنها اظق، حنن بانم، 3، الصالخم، 

كشرا؟ا"اثتم ليحول سبتا يكون الذي هوالميء ما يعني اجتة؟ يدخل ما أكقر ما 
الخلق((.وحنن اف، ارثئوى فقال! 

عنه،اش مى ما وثرك به اف أمز ما لفعل حامعه كلمه وهذه ثعال، اممه موى 
ماحوذهالمموى لأف عنه؛ ماك ما ينغ وأي( به، افه أمنك ما معل أي( التقوى، هي هذه 
هذابمن يفي، ميء ولا اللب، عذاب، من يقيه ما الإنسان يتخذ أن وهى الوقاية، من 
النواص.واحتنالم، الأوامر معل إلا اف 

قافاللسان، مول بذلك يعني المم والمزج. المم الناز الناس يدحل ما وأك؛ر 
باق-،-والحياد حرما تنعل النار ق بيا تيوى بالا لها يلقي لا كلمه يقول قد او الإن

رقمالخلق، حن ل حاء ما باب واكالة، الر كتاب والرمذىت ٤(، ٤ ٢ / )y أخمل أخرجه )١( 
(٢٠ (.٤٢٤)٦ رقم الذنوب، ذكر ياب الزهد، كتاب ماجه؛ وابن (، ٠٤

رنمونقصانه، الإيإن زيادة عل الدليل باب السنة، كتاب داولت وأبو (، ٢٥٠)آ/ أحمل أخرجه ( ٢ ر 
ردم)؟1اا(.زوجها، عل الرأة حق ماجاءل باب الرصلع، كتاب والترمذي! (، ٤  ٦٨٢)





>ءأإوٌ'هوظادو>ا؛إ، سيد اساسنر،_؛لأم رداس فؤح  ٧٩٨

 Pصئم أخلأيا انس أحنن أو افلق م محام من أيقا م ذ
ذليزهدا وو خمم« أ-ثتيلم  uyررأممز الض هال اياك، الناص 

منأكمل الإيإن ق قبعضهم فيه، ءنت1فول الناس وأف يتفاوت، الإيإف أف عل 
حث،وهذا ، uyص كان ئقا أحنن الاتساق كان وكث،ا الأعإل، عل باة تض 

يستهنيا،ما يثير ١■^^؛ حثن يكوذ أن له ينبعي الإساذ أل عل واصح 
ju : ذلكجا؛ تما لأني ■وو'لم بوح ١^١؛ يتلثئلملثا؛هلم• >ر;محاثئي

تضلأئفي.ر" غوير  lljلأني ٣ >محثئلم فال: m ام أد لم اذ 
الأهللأل مزيئج؛ وحجر محنر، وحر صاح_،، جمر أهله مع يكول أن للإنسان 

فالأبي.بالأم ادأ ي. ص خلقك بخن أخق 
الناصْع تجده اليوم؛ ويل اليوم الثاس بعض حال ذللئ، من العكس عل 

النمهدي حلاف، وهدا ، باممه— —واأعياد لتلق ا-سيخ أهله مع لكن اُقلق، حيى 
أولهم لكن أيما، عثرهم وْع الخلق حين أهللث، ْع تكول أل والصواب .، 

عثي؟م•من امح، بحن 
تهالت، بيته؟ ق يمع ه النم كان ماذا تيممنبمها؛ عائثة >اساوتا ل، ولهذا 

بجلنلكن و. حتى!نه الين، مهثايت، عل ساعدهم أي: ، ٠٢٣مهنة ل كان 
يكوفأف أهله ْع للإنسان ينتعي وهكذا ثوبه، ؤيرير ،، J1j*jوهصفج لأهله، الشاه 

لهم.رالأصحانم، مجص 

حدين،من (، ٣٨٩٥)رمم ه، النك، أزواج قفل ل باب المنان—،، كتناب الترمذي! أحرجه ( )١ 
(،١  ٩٧٧)رمم اء، النمعاشرة حن باب الكاح، كتاب ماجه! ابن وأحرجه رْ<ءؤثنبمها. عائثة 

ئمحهبممحا.عباس ابن حدسث، من 
(.٦٠٣٩رقم)أهل،؟، ق اويل يكون كف، باب الأدب، كاب البخاري: أحرجه )٢( 













طأسيوثؤس ؛لأم  ٨٠٤

بعضهميعامل الناس لأف الناس؛ من ونهل عفا ما بالعفوهنا واراد ١^^ نذ -ؤ 
الأكمل؛الوجه وعل تحب الذي الوجه عل يحاملوه أف الناس من أراد فمن بحثا، 

الناس.وراء ويتعب عليه ويس عاليه يصعب ثيء فهذا 

منهمجاء فإ محهل، وما الناس س عفا ما وأحن. الأية، مذْ امرثد من وأما 
أرثيالذي هو هذا فإف افه، محارم انتهكتv إذا إلا ثزكه، حمه س أضاعوه وما قبله، 

والباقيك، ومعاملتهم الناس أحلاق س تيم ما فحذ العفو، ثاءحد أو إليه؛ اممه 
ثزكته.إذا فيه الثقل صاحب، أنث، 

الخثد،أموو س الئرغ ويعرمه الناس بمارلأ با م ت بمي، ه ظأ 
تثاةما انمز وتهم. تالخ، فيإ به أخلوا ١^ كان إذا بااي الأم عن ولاتثك 

به.ثامر أذ ينبغي، المعروف القيء لكن ملث،، حق 
إثكم؛ا"يعلم لا الذي هو ليسر هنا بالحاهل المراد ه آيهبمى ءين ُؤوآعؤم، 

إأنرىاق، عق ١^^! ءؤِائثا ثعال: اممه قال كإ التصؤذإ، ق الثمية الخاهل بل 
هعنعم امحس بتوب 3أؤكلئ، مِم، ين ا؛ؤنم بنفاهة أي؛ تمثاول 

لاوا،:م\ا

فيها،ويفئطون اشر، حموق، نجهلون الذين الئثهاء هئر هنا فالخاهلون 
سوفنإعم ب،-م، بال ولم عنهم أعرصث إذا وأنث مم، سال ولا عنهم فاعرمط 

أوخاصمتهمءاول.تأم إذا ولكن صوانئم، إل يرجعوف ذللثؤ بعد ثم ؤسعبوف، يملول 
يانوذولا يمندول بنثههم ربإ فإمم كاملا، حمالئ، ينطوك أف منهم أردت أو 

تريد.بالذي 



٨٠٥،لأ-باباس|ردالآناأي|ارو 

تآصأتم خذ ؤ عليهات بزنا أسا لو اقر فتها عكتجل الله من أوامر يلاثه فهده 
[.١ تالأءراف:أرا، ه عيرآيهلإك> وآعؤس يالنوف 

]النورى:مآأ[.4 لمن دهق h محبممر ثثر وثن ؤ ثعال؛ قولة 

لهبه، ومع إذا نحاووعته يعني 4^^4؛ الأدى، عل يغني ؤصت4ت 
عزمعر ثدو التي الأمور مذ أي؛ الأموو، معزومات لمى أي؛ 4ت أم ش نذ 

الناسلأف وذك عليها؛ منسطز مسه عل قادر ائه وعل حزمه، وعل الرجل، 
٠أشسهم عل لسيطرتهم يالئتسه أقمتام إل ينقسمون 

يستطعمن الناس ؤمى أندا، مبه عل يسيطر أف يسطح لا من الئاس فمذ 
ع،ثلافه حله قد يكوذ بنهولة، لكذ يتهلح من الناس ؤمذ شديدة، بنشمة لكذ 
والعمراذ.الصم عليه فيسهل الأحلاق، مكادم عل 

لهم،ويغفر اف من الأجر ونجبب وبمحئل الناص أدى عل يصأن فالذي 
واضححق وهدا الشؤون، مذ أي! الأمور، س النزومة هذْ صح الذي هو هذا 
عنالسو مناله ق الممميل لما ثنى وقد ويغفز، يصر أف ان للأنينبغي اُه عل 

الإصلأ'ح.إل ينطز بل مطiما، يدم ولا مهللثا يمدح لا وائه و١لنتديذ، ا-ائناة 

المس؛همد لأثج ه افه هال،رمحول، ءال،ت عباس؛?۶^^١، ابن دض " ٦٣١
ُ.ملمُ رواه والأئاةا< الخلم اممه؛ يبجأ حصلتم فيلث، ^إو 

محبرفيق افه إل ١٠اممه.I رسولي مال، مالت،؛ ئؤمحقه، عائثه وعى  ٣٦٣٢

٢(.٥ / ١ )٧ رقم تعال.، باق بالإيإن الأمر باب الإيازج كتاب ملم؛ أحرجه ( ١ ر 



ساممصئمحهظ ٨٠٦

علتهرأُ.مممؤ ءه الأم ل ١^ 
وبنطيبج4الرقى، ١^^ ®إة قاو: أةالتئ.، وعنهاثممحؤئهبمها، - ٦٣٣

مئخاة«نواةمج.
إلاثيء و لأ؟كول الرقى ®إل قاوت ام.، أن ^٤؟؛، وعتها - ٦٣٤

.٠ مسلم روا٥ فائكا؛ إلا ميء مى ولابمرغ واثه، 
الثثح

والأداه،ا.الحلم اش؛ يبجا حصلش فيلث، ®إف له؛ محاو 
كالحارليس لكنه ٣، عله ويعتدي عليه ونحى اف الإنمحار عذما الحلم؛ 

صارتإذا حش بالثقوبة، بميو لا خما لكن:كوف محاو نل؛ه، بجا محال لا 
بالخوة.أحو اممؤ من نحرا وة 

بثبمت،ؤؤإذ الإنسان يمهلئ أكقرما وما ^٤، ١١الأموروعدم ق الئأمحط والأناة• 
مح،أوفيالخكمءلئض،أوفينيذك.اشثليفيالأصر، 

ؤينقله،به محدث ا-ثمت ينع ما ُمجثد الأحبار محخطف من مثلا القاص فمي 
„(،)ُ.سخااُ ما بكل لحدث أن باؤء'كدبا ®"كمي الحديث ق حاء وقد 

رقماليمحا^^، بسب وغبره الذمي عرض إذا باب ١^٠^^؛، استتابة كتاب ت البخاري أحرحه )١( 
٢(.١  ٦٥رقم)باللام، امماب ابمداءأهل عن الهي باب الثلأم، كتاب لم: وم(، ٦٩٢٧)

(.٢٥ ٩٣رقم)الرفق، قفل باب والصلة، الر مماب سالم: أحرجه )٢( 
(.٢٥٩٤رتمم)الرفق، قفل باب والملة، الر كتاب لم: مأحرجه )٣( 
حديتامن رقم)٥(، سمع، ما بكل الخدين، عن النهي باب الصحيح، مقدمة ق لم: مأحرجه )٤( 





سيئ؟لأم الصاسذ*ق رياس فلح  ٨٠٨

اكثخ

الصالخثن،رياض كتابه ق والوفق والأناة الجلم باب ل يخ،ائ \ؤقوث محاق 
المجد.ق بال أعراسا أف نمحنجهبمين؛ هزيزه أبي؛ حدث 

يعيشلأقه اليع؛ أحكام يعرف لا الخالس، ق والدوى بدوي؛ بمي ١^١؛؛: 
آلامءابؤ دعالت اغ قال كإ افه، بشريعة بمأ له وليس عثمه، أوق إبله ل لمائية اي 

^٣٧٤مة اث، أنزل ءآ حدود بماحوأ ألا ولحدر وتيثادا د=غرأ أشد 
عنبمدول باديتهم ق لأمم رسوله؛ عل افه أنرل ما حدود يعلموا ألا أقنب بمي 

والئرع.العلم وعن الناس، 
المسجل>،طائفة ق فبال يبول، أذ إل واحتاج المسجد يحل الأءرابي فهد١ 

امحي.وبخن وزجروْ، فته بمعوا أف به الناس فهم المجد، ق وبال نحى أي: 
مندنوثا أز ثاء، مذ نجلا بنله عل رروأريئوا بوله، مضي دعوة اردعوة« لهم: قال 
الناس.فرئ متئريذار تبعثوا ولم متئريذ بعثتم مإيإ ماء، 

الحل،فظين الماء، من ^١ بمي ١^، من ض;ا علمه ظ\ ض:ولئ قو 
قيءمحها يصلإ لا الناجي هذه ؛رإد له؛ وقال بالأ•ءرابي، دعا م اآحد.وئ، وزال 

الرسولقال كإ أو واقنيرار ، jT_iiوقزاء؛ للصلاة هذ ؤإثإ المدر، أو الأدى مذ 
صئُئئيؤغ.

يرة:هوائي الخدين، هدا ففي 

لأئ؛ ٣١بمنل ي بمنل لا الخاهل الإنسان وأن بالخهل،  ٣١ئ
به•ورمق الثى. عيره ولهدا بجهله؛ فيعير للعلم متْللع والحامل محاني، الحالم 







٨١١

نراتئلاث بالجر الإنسان يتجمر بالأحجاو؛ والغائط البول يطهر ولهذا 
ْعالإماءةفي•

طاهرةبأرض ذلك بعل م ثم بالنجاسة مث إذا محؤ0 الذي ارأة وثوب 
صافتاثوبا وائثدت حرجت إذا ا،لرأه الرٌّّول ههب ل الثماع عادة من وكان 
عليزاد لا ولكن ذرج، أو بجن أو شبر إل ورائها من ؤيتجر يدمها، يي 

بالكفإ الطاهر، الرمن ل الطاهرات اء الثعهد الرمّول عهب ف همذا برإع■ 
ام؟إ

الأمة،هده من نلث من إل يظرول لا اليوم اليس أف الأتم، مع لكن 
ثقؤ فيهم: افه فال الدين ا"ولما إل الأمة؛ هذه من تأحز من إل يطروف ولكنهم 

ع؛ئاه]ميم;هه[.يلمف ميف ألأيون ^٣^١ ١لصأره ^١^١ ش، بميم ين 
أعدائنا؛إل ئظئ ذلك؛ يوف ما إل ثظئ بل حلفت،، من إل الأف ثنظئ أصحنا 

هدمبثل ل 7ام فئتيي ذلك؛ أنبه وما والوثئثن والمجوس اليهودواشارى إل 
)بوريا(،بمحوما التي الجله جاءت ئ،ا الأل الشاة قرى الألمة، 

ثعلوا.ما مثل وممل المرأة ثمثدهب إليها، 
وهدهالجلأيت،، هده ثداول س يمنعوا أل الأمور أولياء عل نجنا وأقول• 
كإالدين، وصعيفة العقل صعيفة صعيفة؛ المرأة لأف النساء؛ أيدي البؤريان؛^٧ 

للن،أدمت، ودين عمل ياقصاُت، من رآيت، ررما و:. الرسول، مدا وصمها 
المذلاهر.وينؤأ.هده فثغر '، إحداكنءرمذ الحازم 

الإيان،كتاب ت وملم ٣(، • رقم)٤ الصوم، الخائض ترك باب الحيض، كتاب الخاري; أحرجه )١( 
ختهبمتل.الخيري سعيد أن حديئ، من ٨(، رنم)• الإبجان، نقص بنان باب 
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همهمؤإلأ رحال ثيادتا ق رجال هم الشديد الأنف ْع الرجال من وكثثر 
تالقه أمر ما عكس عليهم، القوامات وهن عليهم، اء للثالثديثر نساء، 

هؤامات١^ الناس من ممر ق الأذ أصخ لكن لالماء;أ'م[، 4 الثناء عئ وموث 
شاءت،ما وثفعل شاءت، ما ثلبس التي وهي الرجل، تدبر التي هي الرجال، عل 
بومحا•ولا بروجها بال ولا 

-يدهئاتينا التي المجلات هده ثداول من يمنعوا أذ الأولياء عل فالواجس، 
إلثرجن إذا اوثول. ههد ل فالئاة الأسلاك، الزى عن ابميدة الأزياء 

ثيا:اشلأضلأئزأقداس.

بيتهاق المرأة I مَمحهآدئئر ثيميه ابن الإسلام شيح يقول فكعا البيوت، ق وأما 
البيب،ل وهي الرجل، كنتا إل اليد كفئ من بمم لباس عليها الرسول هد عي 

الكنس،،إل الكم، من ستن ذللث، وْع محارم، رجال أو الناء إلا عندها ليمن 
مترة.كلها 

خونؤإل المرام ثنظر لا الثسول. قول مور من ثصور اد حميعرف، وتيدا 
والركبؤ،الثرة ما يم لباس عل لبابها ق ثقتصز أف لها محور المرأه أف المرأة، 
هدا؟أقال ص والئمحة ١^٥ ين U إلا دبجا كل كاشفة المرأة نحتج أذ ئرذو 

عورةإل النأْ ظن ارلأ يقول: اللابسة لا الناظرة محاطن، M اومول إف 
غائط،أو بول من حاجة لقضاء ثويا كئثث، قد اللابسة تكون ربإ يعني ، المرأةااُ 

١(.١ -٩ ١  ١٨/ Y٢الئتاوى)محموع انظر: )١( 
معيدش حديث، من (، ٣٣٨)رقم العورات،، إل الفلر تحريم اب، الحيض، كتاب، ت لم مأحرجه )٢( 

خ؛إقفيءتن.الخيري 



٨١٣،¥-واباسارالآناقرام؛زنأ 

القؤ؛ية؛( ما يسر ما ثلبس أذ للمرأة ه \لإأثوذ مل لم لتورتيا، ئظئ لا فقول.' 
النساءكاب كيف وأنظن الث1طان، وحي من فإثه هدا توهم ومن فقمحل، والثكبة 

الياب.يلبس ه الرسول هي" عل 

مهم،عندها ليس امرأة كل به تدندن الذي اقهوم هذا ثصحح أل نجب لدلك 
للمرأةيبيح الإسلامي اليغ أف تفلئن هل لها• نقول ثبي، لمن ثظر عندها وليس 

فمنوالؤكية، الثرة بين ما تر مقصر سروال إلا عليها ليس النساء بين نحرج أف 
ه!الله رسول مول معنى هو هذا إف قال ومن الإسلامي؟ الئيغ هو هذا إف قال 

تيأةإلعنزةاتييننقالسا؟!

قالئحال كان ذلك وْع الزجل٠١ عورة إل الرجل لأولا قال؛ والرسول. 
ممط.إزارا يلتسوف ولا محميصا، أويلتوف ؤإزارا، رداء يلتسوف عهد؛ 

وهثالتي المرأة يزوجه أف ه ام من طلب الذي المقثر الرجل إف حتى 
إزاري؛قال: صداق؟١١ من منك ررما قال: زوجتيها، قال: يردها، ولم للرسول منها 

ؤإفإزار، بلا _، إياة أعملتها إف للثرأة تهزا الإزار يكول كيف محقتن، لأنه 
نجد.لم ولكنه ٠ حديدا من خانا ولو فالثص ارجع ا نهر؟ بلا بقيث عيك مل 
أبدا.والثكبة الثرة بين ما عل يقثمحرول رجال~ ~وهم يكونوا ملم 

الصحابةحال ق نظر إل ونجتاج فمه، مجتاجإل العلم أف والحاصل؛ 
مايلبس أكثرهم الأف الكافرة العريس، دول حتى فنطبمها، النصوص قهموا كيف 

(٥٠ ١ ٢ ١ ر رقم الصالح، الرجل عل سها اطلرأة عرض باب النكاح، كتاب الخاري• أحرجه ( ١ ) 
فقنفين•سعد بن سهل حدث من 
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بقىأذ للمرأة المعنى أف الخديث هذا من أحد يفهم ولم والمخدين، الصدر يسر 
أبدا.أحن، هذا ص ما والؤكبة، الثرة بئ ما إلا البدن مكنوفه 

عليمنى الذي يوبيا طزف -أي المزأة ديل و.جنو الثئوJ أو فالخاصل 
فدليطهره، الطاهز فال طاهرة؛ أرض عل مرت ثم بنجامة الثمي إذا الأرض— 

وعثيْ.ماء من يزيلها ما بغل يهلهئ النجامه أف عل ذلك، 
وأفورممة، وJعلمه، . \لإثوو( حلق حن الأءرابيا■. حدسث، قواتي ؤمن 

أذمكر عن ثنيا أو بتعرون،، أوأمننا اض، إل يعزنا إذا لما يتغي ؛، ۶٠٧١هو هذا 
تحصنأذ عممث، ^١ رب،ا الئؤ، به تحصل والعنم، ا"قر، يه تحصل الرهؤ، لأف ثريؤ،؛ 

لكنأجللث،، من ^؛؛ ١١يرد شيئا، منلث، يقبل ولا الفعل برد يثوثه ما هبيللث، من 
الإحابة.إل الأمبح هو فهذا ودأدسث< زيمث، إذا 

أفْع بممُ ُُدإتما ت فمال، مبعوثه، الأمه هذه جعل ه الثنول أف ومنها؛ 
يكولوأف . دينه إل الدعوة ؤ، مقامه ثقوم أذ نجن، أمته لكن هو، اiإعورث، 

ارلسلغقال ولهذا ال1رع؛ بلخ j( الثسول، وكائه اثعويثح كاثه ان الإن
اثس؛نجع إل ثزعه بلغ أذ غءلينا محثي. أمه فنحن ؛ النائباارممحم ^١هد ١١

منئرين'ذيبمّوا يلم ٌبمرين بشم ررئإبا هال،؛ ولهذا 
وقال:واللمثن، اللطف_، ٠ءذا الأ■ءرابي 'كلث؛ ^لثأالثئولا أن ا-لثدسث، هذا وؤ، 

ازحمنمح،اللهم الأ■ءرارطث قال، والمدر، الأذى من شمآئ فيها ملإ لا الماجد هازه إل 
ه.محمد بكلام صدره انثزح كيف، ائظن أحدا، معنا ثرحم ولا ومحمدا 

بكرةأي حدين، من (، ١ ■ رقم)٥ الغاسح، الشاهد العالم ليبلغ باب، العلم، كتاب، الخارىت (احرحم )١ 
نْءقبمثف



٨١٥اس(رالآناتواار،ةا -باب ٧٤

—يعرف لا أعرابي ~وهو واسهروْ أعصبوه و ;ؤعبمءق الصحابة من ا-اثإعه أما 
!^^١١قال! وليثه يرحموف، لا وعثرهما ولحمد، له تكون أو ا-إقنة أف رأى 

لكنهالثحم_ه، فتحجز ٠، أحدار معنا يرحم ولا ث قال بل ومأكت،، ومحمدا ارحمنى 
حكمه.له والحاهل جاهل، 

النهي.وق الأمر، وق الدعوة، ق يرقى أف له ينبض اف الإنأف ت فالحاصل 
لأفالرمح(؛ هو الأصلح أف اليض علم يعلم ونحن أصاح، أبم،ا وائفلروا وجربوا 

الوض.واف ه، هديه ق ابنه الذ.ى وهو ه، الرسول قاله الذي هو هذا 

دبئرداولأتنئزوا، اربثروا مال،ت افي.، م( وضأسهمحن، - ٦٣٦
ثلأتقثوا«ةققشرى.

ؤياضكنابه ق والأناة والرفق الحلم باب ؤ، ^،،١٥ النووي يكنه الخدين، هذا 
وبثزواJانئؤوا، ولا ®يئزوا قال؛ الثي^ أف وؤؤوغنث مالك بن آس عن الصالحس، 

نلأتئثوا«.

والثهولهاليسز فيه ما املكوا يعني؛ ®ثئروا؛ا هوله؛ الأول حمل؛ أربع هذْ 
منه الني كاف ولهذا مركم؛ مع معاملاثكم أو باعالكم يتعلؤ( فيا كال سواء 

هريرةأي حديث من (، ٦٠١٠)رنم والبهائم، الناص رحمة باب الأدب، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ١ ) 
ظيحقنئ.

لم؛وم(، ٦١٢٥)رنم ، ولاتمروا٠١ بروا  ١١انيره؛ نول، باب الأدب، كاب البخاري؛ أحرجه ( ٢) 
(. ٤١٧٣ ) رقم التضر، وترك باقر الأمر ؤ، باب والمر، الخهاد كتاب 
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أبغيلكن إئإ فإذلكن إما، يآكى لم ما أيتزهما احتار إلا أمرين بين( محر ما اثه هديه 
الناسعث؛<رُ

قالناس، ْع العاملات ق العبادات(، ق أحوالك(، كل ق لك الأيتز فاحر 
لطإأثث ووبئ بنا؛ ويريدْ منا، هذ اثه يريده الذي هو البمز لأف ثيء؛ كل 

طءآكز4لمة:هخالم
وأحجارحمى فيه صعب أحدهما السجد؛ إل طريقان( لك لكن إذا ئتثلأ 

قوأنث، ماءاي( هناك لكن ؤإذا الأسهل، تسلك أذ فالأفصل نهل، والقال وأثواك 
نستعملأذ فالأفصل له، تزتاح ماحنا والقال يولك، بارئا أحدهما ولكن الشتاء، 

بٌثر،عذ أومحح سيارة عل محح أف يمكي، كان ؤإذا وأسهل، أسر لأله الشاحن؛ 
أفصل.الثارة عل فانج أمهل، والمنارة 

عائثهالمومنمن أم لأف إمحا؛ زكن لم ما أقفل فهو أينز لكن كل،ا أثه فالهم 
زكنلم ما ألمزهما احتار إلا شئثن، بئ نؤ ما ه الئسول لكن تقول! )?:قهآ 

إم

عنكلقطها لا المشمة وهده بنشمة، إلأ يتأئى لا العبادة فعل لكن إذا أما 
اممهيرثع مما اأكار0 عر النصوء إمساغ فإل للث،، يزداد أحر فهدا مشمة، عر فمنلتها 

إمكانْع الأصنسؤ إل يدم، الأنان كوذ لكن ا-قهلايا، به ويآكمز الدرحادتج به 
ثيء.كل ل الأميل اياغ الأففل الأففل، حلاف هدا الأمقل 

وملم•، ٢٦ ١٢٦رنم)تعسروا"، ولا "يسروا و. النن قو!( باب الأدب، محاب البخاري; حرجه أا 
خءمحقبمه١.عاتنة حديث من (، ٢٣٢٧)رقم للائام، . ساعدته باب الفضائل، كتاب 
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يستجيبافه أف مثرثمتاكا افه دعوت ؤإذا [، ]^_1UTه ثنألمشل أش ؤإثايثمل 
٦[.• زغانر: قؤ^؛ أستجب أذعؤ؛يآ ومادرتحتفم ُؤ يقول• اممه لأف لك؛ 

قال:الله لأن بالإحابة؛ فليثز للوعاع وقق من الثش: بعض محال ولهذا 
عتل.كز ق نمثك بئز فأنث قؤ4، أشب أدعؤفآ رتحظم وهاد ُؤ 

إذاالإنسال لأن ١^؛ وبمجتة ١^؛ :كزة ، jl5ه ١^٠ أن وث وهزا 
مسه،وثفيق يتحثز، فائه تشاءم ؤإذا حبر، له وحصل واشثز تشط تفاءن، 

عبرك،بئر كذللث، منالث،، بثر فانث مكره، وكاثه ويعتل العتل، عل يقدم ولا 
عاليهوأدخل فبئزْ، حائف وهو كذ«ا ويعلث، كذا هعلن، محال إنسان، حاءك فإذا 

الثرور•
علوأنت، ياتقر، أبثز له: فمل مريقا عييت، فإذا اأريض، عيادة ق سثإ لا 

ذللث،،عل ؤيوجر ونحسب يصر أن عليه والإنسان الحال، من الحال ودوام حير، 
-بذالأنم، ذللئ،؛ أشته وما حلثب، وحهلئ، اليوم أنث قائلا: وبئزه ذلك،، أفته وما 

يعاملوفيإ منك به يعامل فيإ هكذا طريملئ، فاخعل وسئزْ، الئرور، عله يدخل 
فهذاعجرك، عل السرور وأدخل مسك، عل السرور أدخل الشارة، الرم عبرك، به 

هواجث.

عنيئروهم ولا الصالحة، الأعإل عن الناس يتمروا لا بمي• سمروا؛' ررولأ 
تنمروهم.لا العبادات ق حتى عليها، ثجحوهم ل الساليمه؛ الطرق 

محينهث'جم' تحال فإل الثؤ، ْن أك؛ر بالخاعة الإمام بمتل أف ذلك ؤمن 
الصلاة،تلك، -بم محصل محومه إل ذهب، العشاء، صلاة ه الثني ْع صل إذا كان 

وحده،وصل رجل فانصرف طويلة، ّورة ق فسنغ الصلاة، ل الأيام ص يوما مدحل 



٨١٩؛ي-باباساوالآذ1ةيالوهق 

.الله وو رم إل اتى معادا إف م .، للسي الرجل فيثب يلاق، ناني فقيل 
>اأقانآث:اهر'افقا'لل،: 

<إنبمىأبي،صاأماةزو£ووو\}ثؤوالآنحثشلحإه: 
ظبمف.ر".

؛5،.^ص؛فلأمحهزلئلم،ضوامح؛إقاه 
أنشفلأن، يا حطأ• عل اثا إنرأيث إذا ثقل لا مجممر، دعوه افه إل ثدعهم لا 

قالتإدى ق ؤيزيدهم ينمرهم، هذا إلآخره، فيك•.. أنق عصيث، أنق حاكن، 
ممتثلوءذلالئ، ثدعوإليه، ما ويأثفن يآلملق حتى ؤلن نيون ادعهم ولكن المعصية، 

ررئرواولأتمروار؛•هو،ممحث الني أمر 
ويشنواولاينئزوا، رءيئزوا لك ماز رأس خذه الأخ، أتبما ا-لثديث هذا فخذ 

اللهعباد ْع وبر الطريق، هذا وعل الأصل، هذا عِةتجلعل افه إل بر تممروارا ولأ 
ائوهق.وافه كلمه، المم محي ذلك عل 

ه،اطه رئوث، ممعن هاو،ت نيهبهنل اطه عيد بن جرير وص  ٦٣٧
٠•مسلمر رواة الخثرئئ٠٠ محرم اوفق، محرم ررس 
كتابل ومسلم (، ٧٠)٥ رقم طول، إذا إمامه شكا من باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 

جابرحديث من (، ٤٦٥)رقم العشاء، ق القراءة باب الصلاة، 
كتابلم؛ وم٧(، ٠ )٤ زمم طول، إذا إمامه شكا من باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

عودمأيب حدث من ٤(،  ٦٦)رقم تمام، ق الصلاة بتخفيف الأئمة أم باب الصلاة، 
٢(. ٥٩٢رنم)الرفق، قفل باب والصلة، الر كتاب لم: م)"؟(أحرجه 
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ماوتأوصني. ه؛ للنص ماو زجلا أف وهض'.' ئريرْ ر وض " ٦٣٨
؛.^^١ ١١رواْ االأدغص1ح،ا ت قال مزارا، قزدد __؛،؛؛، ءلأ 

المحح
الئئهال حيث، عليه، والخث، بالرفق الأم فته حديثا )؛نء' الولمؤ ذكز 
فياالأمور ل ١^^، حرم إذا الإناف أف بمي ئئ" الخثر تئرم ١^^،، رم ب ه

مزيحفيإ ١^٠؛; ا-لقركثه، تجرم فإثه عرْ، مع فته يتصرف وفيا لننسه، فيه يتصرف 
يفعل.فيإ اجر نجرم فإثه والئدة، بالنف الإنسان يصنف فإذا فيه، 

فإثهوالشدة؛ يالعنمؤ يتعامل صار إذا اف الإنأف ومشاهد محزب ئيء وهذا 
الصدر؛وسعة والأناة والحلم يالزفق بمامل كان ؤإذا الختر، ينال ولا الحر نجرم 

رقيماداجا يكوف الحرأن يريد الذي ان للأنفينبغي هذا وعل كنثر، تم عل حصل 
الحر.ينال حتى 

قال!أوصني، اممه، رسول يا قال! رجلا أف فهو هريرْ؛ أب حديث، أما 
مطمئناكى ل ثيء؛ كل يستشرك العص_، ترع نفذ لا والمعنى دغضّئحاا ®لا 

ولهزاالقيسح؛ يغل حتى الإنسان قلب ق السيهلان يلقيها حمرة العش1، لأف متاثا؛ 
يندمثيئا يفعل حتى الإنسان ينمعل ثم *؛^، ١١ومحنز الدم، عروق الأوداج؛ ينثفح 
عليه.

افبتقوى يوصه أو دو0 يغفب ألا الثح-ل هذا ه النبل أوصى ؤإثإ 
ولهذاذليثح؛ متقي الرحل هذا حال، لأف ذللثج؛ أشتة أوما أوبالصيام أوبالصلاة 

(.١٦١ )٦ رنم الغض،، من الحنءر باب الأدب، كتاب البخارىت أحرجه )١( 



٨٢١إي-ب1باس(دالآذ1ثرامو 

مهر،كل من ايام ثلاثه يصوم أل هرينه أبا أوصى القيء؛ هذا شر عثتْ أوصى 
يغص،؛ألا ذ1وصا0 هذا أما ذلك<، بمثل الدرداء أبا وأوصى ينام، أف نل يوتر وأف 
قال! kijuقلدالعمسس،؛ كثير عفويه اثه حاله من علم القص لأف 

»لأنغصن،«.

زوجته،يطلى أف عل اذكفر، كلمه يقول أف عل اف الأننجمل والثصن، 
مناف الأننجد م ومعلوم، مشاهد هو كإ أباه، يص أف عل أمه، يضرب أف عل 
علعضيتج ي1ألولث الذين أكثر وما عظينا، ثدما يندم ثم يرد هئئ أف حم 

عليه،فحزنتج ئلأنه عل عصت بالثلاثة، فطلقتها عليها عضست، فطلقت،، زوجتي 
عليور ، ٧١ثال1، لا النمس1إ فال __!،؛ لا لائغصنؤ، فأنثح ذللث،، أمنة وما 
المجاين.يصرفنه يتصزي، حتى ال الإن

يدريلا حمى مديدا عصتا عضته إذا اف الأنإف العناء؛ بعض قال ولهذا 
مللق،لا امزاته قاف طلاقا كاف إف لموله؛ أر ولا بثوله، عبره لا فائه يقول،؛ ما 

لمااممه سال يصور. وبدون عقل بدون يتكلم لأيه ستجابح؛ لا فائه دعاء كاف ؤإف 
والئلأمة.

—ب؟— 

»إنىقاو: ه، اممه زئول عن أوص بن شداد ينل أن وض " ٦٣٩
دابواذبمئي ^١ ماخLوا م ^١ ثيء و عل الإختان اقهَمح،
.٠١٠٣زلئذيخئ((زواة ^؛^٣^، الدحة، 

رقمالشمرة، وتحديد والقتل الذثح يإحسان الأمر باب والذبائح، الصيد كتاب لم؛ مأحرجه ( ١١
(١٩٥٥.)



سدا1ر،|،دتياس|لعتي«تى؛لأم رياس فؤح  ٨٢٢

إلاقط أمزين هث؛و( افي زمحوو حيت ما ئالمتاث نمبمهه عايشه وعن - ٦ ٤ ٠ 
مج،ثام:محإكا،ظِئثايىإء،

.٠١١عنته متقى د٠تال. فه هينتقم اطه، حزمه منهك أو إلا هط، ثيء ق .شه 
موثأ®ألا ه اطه رموو قاو قاو؛ زْتهعنه، معود ابن وعن " ٦٤١

ي،م، رب، و ي ص الثاز؟ محه ثنن؛ يئذ أؤ الثار؟ ي ن؛ خبج 
حنن<<.>رحويث، وقاوت آ، الرمذير رواه نهل® 

الثثخ

الحلمبايتح ق الصالحن ؤياض كتايه ق ثعال افه رحمه الئووي المولن قال 
ينحؤؤجبمنئأوس بن شداد عن مل ذللث،، ق الواردة الأحاديث سياقا ق والأناة والنفق 

د،ئأ.بوا م قإذا عإا'كلثىء افهَيالإخثان »إو هقال: >، ١١أف 
الدحة«.زإِذاذبمثلمئابوا 

الإخسانى، شء، كز ق نحء«:ض: ثل ء الإخنان الهَي »إن 
وحتىالفل، ل حش ثمح،ة، كل j الإحساف عَةةلثزغ اطه أف بمي >(؛، ل كو 
به.تقوم نإ محسنا ثكوف أف عليك الأمور. من ذللث، عير وق لدح، اق 

إزهاقلأف وذك الدنحه«، ماحسوا دبحم ثإدا الظJه، داحستوا قتلم ررهإدا 
أحياثا.وبالدبح أحياثا، يالقتل يكون المموس 

الفضائل،كتاب ت لم وم(، ٦٣٥ • ) رنم ه، النمٍا صفة باب الناف-،، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ١ ) 
(.٢٣٢٧رنم)الباح، س واحتيارْ ماعدته.٧١^٢ باب 

(.٣٣٧تعال)U/ اف رخمه الشارح شيخنا لفضيلة الخاري صحح >، التعليق وانغلر: 
٢(. ٤٨٨)رقم القيامة، صفة كتاب والزمدي؛ ٤(، ١ ٥ )ا/ أخمد )لإ(أحرحه 





٨٢٤  _،J(سيدالرسل؛قكلام ض امالعتي قؤح

هذاوضعت فإذا محوز، لا وهذا وعطشا، جوعا ممون يدعها ثم به، يلتصق لاصما 
قتلته.لاصما ثيئا ت وحي. إذا حتى وهرامته، مراجعته ئكرز أف بد فلا اللاصى؛ 

عطشاومموت المأرة فيه وثغ ثلاثه أو يوقن اللاصق هذا ك ثم أذ أما 
ارذحلتمحال: ام. لأو بذلك؛ الناز ثدحو أذ علك تحشى فانه يوئا، أو 

منثأمكل أونثالتها هئ ولا أطعمتها هئ لا مائت، حز حتثتها هث؛ ل ^١٥ ٠١ازو 
خشاشالأزض«را؛.

ذلكومن ؤإتلافه، إهلاكه من يكوف ما بأقرب فاقتله نله يشتغ ما أو الهم 
أفعل واحرص افتلة أيفا، الثرصى ويمي الأبرص، الئام يمي الذي الويغ 

بقثةوكذللثح له، وأيثز أجرا وأعظم أقفل فهو مرة، أول ق يموت متأه؛أف 
الأشياءاممحل.

قعلكإ به يفعل فإثه فصانا، يقتل الذي لكن قصاصا، يقتل من ذلك ومن 
معهاوكان يودي، أتاها امرأة قضته إليه ٠^^ ه النئ أف ذلك وذليل قتول، اق 

بالحجروقتلها حجر عل رأنها وصع ثلها، كتف لكن الخل، وأحد فمتنها حل، 
حجرين•بئ وأنها فرص الثاف، 

ٌء ص ء ٌ  ُ

حتىفلأن، فلأن، فلأن، قتلك من لها! فقيل حياة، من رمق وفتها إلتها قاف 
١^؛؛فأمن فاعثف1،، ااتهودي فا■حذوا ئتز.( أو بزأمها فائازت التهودي يكروا 
الثانبالحجر صرب يم حجر عل رأثه فوصع ٠، حجرين' بس وأنة يرص ف أه 

الاداب،كتاب لم: وم(، ٢٣٦٥رثم)الماء، في ضل باب اناة، الممحاب البخاري: أخرجه ( ١ر 
;؟۶^^٨١٠عمر ابن حديث من (، ٢٢٤٢)رقم الهرة، قتل تحريم باب 

واليهود،السلم ب؛ن والخصومة الإشخاص ق يذكر ما باب الخصومات، كتاب اJخاريت أحرجه ٢( )





سداإرسلتيئلأم اسالعمض ضح  ٨٢٦

حمحالئهوة عمت المحرمة، يالئهوة ثلدد الذي الدن ال هذا من والحكمة 
عغحل.اطه حهقمة من وهذا بدنه، حميع العقوبة تعم أن الحكمة فمن بدنه، 

يعنيونحيت للأمر، هنا اللام سمثه<ا، أحد'كم وشحي ١٠الثي قال يم 
الئvّكين.والثمرة! المهلمر، نريعة حديده محعلمها 

يكونبحيث مسنونة، أي؛ مشحوذة، بسئي فادبح ثذبح أن أرديت، إذا يعني 
أمب،إلاكطعدونقم.ذلك، 

مَ

يضعبقوة، يمخ بأف وذللث، الثمرة، شحذ عل زائد أمر هدا ديحتنهءا ررولهمح 
ْرئتنقرها كونه من امتغ ذلك يكوف حتى ثؤة، ثم ١^٧ عل الشمحن 

والحلقومالوذجين، يقطع حتى واحدة مء من الله يوققه الناس وبعض ئلائا، أو 
علفيهل مشحوذة، حيدة الئ،كين ويكون بقوة، النآك،ئ ياحذ لأنه والمريء؛ 
المويتذ.أوالمنحوؤة الدييحة 

الينرىباليد الرأس وتمنك رثيها، عل رخللئ، ثضع أف الدبيحة إراحة ؤمن 
اللمدينالهوايلم وئع الأينز، الحنس، عل مفجعه تكون وحينئذ باليمنى، وثذثح 

ؤإذاعلميها، صغط هذا قاف -يا؛ أمثكئ( إذا بئهولة؛ وحلمها والؤخأون 

الدممريغ وهي قائده أيصا وفيه لها، أيتر هذا كان ورجليها بيديا ثثحرك يركتها 
•فهوأحسن ثفئغ وكلمإ أكثز، الدم يتهمغ والاصطراُم، الحنكة مع لأيه الحنكة؛ -رذ0 

عنقها،عل ؤيلموتبما الينرى بيي>ها يأخذ انه من العامة بعض يفنلة ما وأما 
حلاففهذا أبدا؛ لا^ حش ما ويالئ، اكلأُث، قوائمها عل زلحل 

أيتزذلاJث، لأف ١^^ دغ ئأ اوثة عف ص تضع أنالث، الثأة ، ٥١
للدم.مريعا أو قراعا وأقد له١ 















٨٢٢

يدم،يط ثسا اف. رصول صزب ما قالئ! ننحهثبمه، وعنها — ٦٤٣
منمنممم قط ثيء منه نو ؤما ؛، ٧٥١نبل j محاهذ أو إلا حائما، ولا امزأه ولا 

؛.مسلمر ووا٥ ثنال• لله يقتم افه محاوم من ثيء بمثهك أذ إلا صاحبه، 
بردوعلته افه رسول ئغ أمني كنت، قاو،ت ;محهمحن، آنس وض — ٦ ٤ ٤ 
jiجدةشداة، نمدة أءئ فأذزئ الخاشته، يظ عص 
قال!يم جندنه، شدة مى ١^٥ حاثيه بما أيزلم، وقد ه، النص عاتق صمحة 

بعطاء.له أمز م قصحلثؤ !ثه، قالممث، عندك. الأى ؛ ٧٥١^٠ ١٠مى بر مز نحمد، ^١ 
ةققءا1هر^ا؛

الثثى
عنالعفووالإعراض بايت، ق الثووي ساقها الأحادبن، هده 

يدهعمت0 ولا حائما لا أحدا؛ صزب ما ه الثى أل قهبمتأ عائئه حدث منها 
من_؛ عل أحدا يف,رب لا اثه ه؛ كرمه من وهذا القه، نبيل ل نجاهد أل إلا 

بحقه.ياحد أل وله حمه، يعفوعن أل له لأل به؛ هوالخاصة حقوقه 

يكونما أشد ويكون بدلك،، يرضى لا فإثه. اللب؛ محارم انتهكنط إذا ولكي 
للأتانيض وهكذا اضَتبمايجق\ك، شن، ما عل مزألخدا لا لأنه. حا؛ أخدا 

عنهم،ويعرصر وأخلاقهم الناس أحوال من عمى وما العفو، أحذ عل تحرصن أل 
ذللا،.عل أحدا يقث لا فاثه افه، غارم ائهكن، إذا إلا 

(.٢٣٢٨)رنم للاثام، ماءاو>ه. باب الفضائل، كتاب لم! مأحرجه ( ١ ) 
كتابلم: وم(، ٥٨٠٩رقم)والثمالة، والح،رة الروي باب الياص، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

١(.' ٥٧رقم)وغلغلة، بفحش سأل، من اعمناء باب الزكاة، 



سدءضض؛لأم اسسز( دطس محح  ٨٣٤

وعليهه الني لحى الذي الأعرابي(، هذا قصة ساقها التي الأحاديث ؤمى 
حاشيةأريت، حتى ثدييا، جذبا جذثه يعنى! فجده، الحاشية، عليظة ثجراسة جثة 

عهتاء،منه هوأءرابييطلس، فإذ! فالممث، الحدُءا، شدة من ه اوئول عنق ق ا-اقة 
بعطاء.له وأمز ه الثى شحك 

ليكهر يلم يضرنه، ولم ه، الني يوبمة لم النفح؛ امح( هذا إل فائي 
قشألحدا لوأل ونحن مطاء، له أنز هذا وْع غ ضحك بل تجز؛ ولم وجهه، 

اضُفيه:قال الذي ه الئئ_ول وأثا لقاظاْ، بل عله؛ أقززح U القش هذا بما 
العطاء.وأعطاه إليه، وصحك إليه، القغ فإثه ]القلم:؛[، لؤغفيعي4ِ إنك زؤ 

هو.يرحل أف الناس اقتد ؤإذا نعة، ذا يكوف أذ للإنسان ينبغي وهكذا 
بالئيامحةمعروف معاؤيه لأف وذللئ، الناس؟ ئنئ معاؤيه ونيل 

جدبمهاؤإل بعتهم، لحدبوها إف شعرة؛ الناس وبين بيني أجعل ت فقال، والحكمة، 
لكذلأتمع.يمبي،

صاحبكوبيرث( يثلث، جعلثها إذا الئعره لأل الانقياد؛ نهل اثه كلامه ومعنى 
يسوسكان اثه تهزعنن سياسته حن س لكن انمطعغ، جاوُسا أدنى جديا إذا 

حتىبنهم مدبرين رآهم ؤإذا استقبلهم، مقبلين رآهم إذا الئياسة؛ -يذه الناس 
منهم•بجكذ 

هالض كان كا خلقا، زفيما سياتته ي داؤا أن;كون للإنسان شغي 
والأخلاق.الأداكح لحن ؤإثاكم أذرزئا اف4َنعال نآل هزكذا، 



٨٣٥

ينكيه افي رئول إل أظر م محال؛ هقمحنبمنن، منعود ابن وعن - ٦ ٤ ٥
الدموهوينتح هأدموه، قومه صربه عليهم، وتلامه اف صلوات الأئيياء، مى سيا 
•٠ ءل؛هر متقى ٠، يعلئوو لا مإثم لقومي؛ اعقر رراللهم مول؛ جهه، وص 

الشديدررلسس قال؛ ه، اش رسول أو دْكمحتبمنئ مريرْ ش وص " ٦٤٦
.٠ عليهر متمي الثصباا عند منه ينلك الدى الشدن ١^١ بالصنعة، 

الثمحح
العفوباب ل الصالحى، يياض ق ^٥١٥ الئووي ملها اش الأحاديث ؤمن 
إلأنظر كاق قال! ينحئثنبمثئ منعود ابن عن ا-قدث، هدا الخاهلتن ص والإعراض 
الدمثمثغ فجعل وجهه، أذموا حتى قومه صزبه الأساء؛ من سا ءئكي ائل. 

.لاثننثوو« قإتم لمويي؛ اعفز ^ ١١١ؤمول،؛ جهه، وص 
أذىمن الأنبياة ناو وكب قومهم، أدى عل وصزهم الأبناء حلم من وهدا 

■ْمحاورددأ ماَمحبدأ عل صبردأ ثلأ، ين يتنل ؤولثدَؤذن ثعال؛ افه قال إ قومهم؟ 
لالأنمام:؛م[.توه أئي 

يموص؛اعقر ُرالثةم يقول؛ وجهة أذموا حتى قومه صربه الئي. فهذا 
معمغاصبة منهم حصل لكن مسلمين، كانوا الموم هولا؛ ولكل ئإ٢ملأبمل٠ول٠٠، 

لهميدعو لكان ملمين عثر لولكنوا إذ بالنقرة، لهم فدعا معه، هدا قثعلوا ثبيهم 

بابوالمر، الخهاد كتاب لم: وم(، ٣٤٧٧)رقم الأنبٍاء، أحادث كتاب الخاوي: أخرجه )١( 
أحد،>وة 

الركتاب لم: وم(، ٦١١٤)رنم الغض،، من الحذر باب الأدب، كتاب البخاري: أخرجه )٢( 
(.٠٢٦ )٩ رقم الغفب، عند ش يملك من خضل باب والصالة، 







ءتإألثاثيظنا1رستيق سيد أزتلام اسر،هتي مح  ٨٣٨

قما-ب-اباحت،اوالأذى  ١٠

تحبوآثم آلناين عير وآلماذااو< ألمظ ؤوألخ=كطميرا تنال; اف محال 
لمد،همأمحر4د'إك إن مال:وقال ]ألع،ران:أما[، ه ألثمهك 
مله.الباُب ل السابقة الأحاديث الادس،; وق ]الشورى:مأ[ 

افه،ومحول يا قال؛ رجلا، أل عنه: مال افه رمى هريرة ش وض " ٦٤٧
وثبهلدذعنهم وأحلم إة، ويكئوذ إي وأحجى ومطئوو، أصمحم يرابه ل إف 

دعال 4jblمن معك يزال ولأ ١،^،، سمهم دكأي ثنت،، ثإ محت، لئن ٠٠مماو: وإ 
صلةق:اص، شزخئ تجز وقد . ٠١٣نواة رف عل س قا عيهي ظلا 

الأرحام.
الثثج

بهينادى ما هو الأذى: الأذى، احتإل باب، ثعال: افه رحمة المولمؤ قال 
أمرأو ديك، أمر 3، يكوف أف إما والأدى ذلكج، عم أو عمل أو قول من الإنسان 
قلكن دلإ من يؤذى الرجو أف بئعك، ليي، م ق كان ذاذا دنيوي، 
لأفأبمي؛ي،؛ عليهم وسلامه اممه صلوايتج الكرام بالرئل أنوم الأذى عل الصم 

هثر؟ أنثم -ْمحآ ورددأ ماَكنمحأ عد صبردأ ٥^١ نن ثنت ؤثكاعي.ئ يقول: ، ٧٥١
عغيل.اممه أ'اهلممز حتى أوذوا ]الأنمام:أمآ[، 

(.٢٥٥٨رثم)تطيمهأ، وتحريم الرحم صلة باب والملة، البر مماب ملم: أحرجه )١( 





ءثإإف4يوثؤسدالرس،م علام ض اساسق ،)، tj)ضح  ٨٤٠

ننعث؛م ثا هتك تمنهء بمن آشبمّز ولمن ؤ • ثعال الله لفول بحمك؛ فخذ شث ؤاذ 
منعدوان زيادة بذلك تجمل لم ما أفصل الصبر ولكي ٤[، لالشورى؛ل ه ميل 

ظلمه.عن لردعي لحمه ياخذ أل الأفصل فحينئذ النتدي، 
ؤوآلخكطوا0ثعال! يوله عليهإ؛ الكلام متى هؤبا المؤلفذكز ثم 

زنؤبممز صر وثمن ؤ ثعال؛ ومحوله ءمران:؛ما؛ا، نأو 4 ألناين عين وألمابة آكئئل 
لمنءم4ذ'لك 

أصلهمقرابة إفل :٠ للض فال زجل ق نْتقؤنقبمئ هزيزه أب حديت كز ذم 
ماذابمي؛ ي ونجهلوف عليهم وأحلم إئ، تئوف ويإليهم وأمس وبمشوف، 

صار،ثلألآلحينأصغ؟ 
يولو عليهم اف فنصزك ناصل، ت بمي ذلاكا<، عل دمث ما علتهم ظهو تنال الله 

اكمل.
وتجبىيقطعوثه، لكن محريبهم يصلهم باش~ والعياد — المرابه هؤلأ;ء لأف 

ويزدادون،عليه تجهلون ولكن ويمنح ويمو عليهم ونجلم إليه، فثسيئوف إليهم 
ضويئثم: الخائ، الئئدُ الل«، يي ر)هكأت،ا ه: !؛، ١١قال فهزلا؛ 
عليهم.متتصل الرجل هذا أف عن وهوكناية أمحواههم، ل إياه يلقنهم 

الذيهو حقيقة الواصل ولكن وصلة، ئن محافئ نن لزحمه الواصل وليس 
وتحتسبيصر أن الإنسان فعل حما، الواصل هو هذا وصلها، رحمه قطعنر إدا 

وهوعليهم، ظهير افه من له يزال فلا وعيرهم، وأصحامه وجيرانه أقاربه أديه عل 
والاحرْ.الدنيا ق والصلاح اتجر فيه ج ؤإياكم اممه وقمنا الخاسرون، وهم اوابح، 











ulJ -VU  ت انتهك إذا اسبu٨٤٥اهنعاش م١

قامالذي وهو الأنام، حر فهذا ه، ايى كصادة 7،م يصل واكالن،ت 
وافُاأوئق.الأكنل، ١^-^ عل بالأمانة 

ويدتمر، مى . الله رمحول يدم داوت،ت زْتؤثؤعها، عائشة وض " ٦٤٩
وهال؛وجهه، ويلوف هكه ه اف ومول، راْ قلمإ قاثيل، فيه بقرام ؤ، *تهوه نريت، 

مممق ١٠اف!بحلق يماهون الذيذ القتامة يوم اف عند عدابا الماس أثن عائشة، يا ٠٠
(١٠ِآء 

عليه

س؛رالقاف،! بكسر وراالقراما١ البست،. يدي ( JUثكون نكالصمه اراوثهوه،ا! 
فيه.الى الصورة أيست. وررهم،كهاا؛ رقيق، 

تزمت،،١^؛، ال٠حزو٠ق ؛ ٧١ثأن أمحهم أو ^^٤^، وءنها - ٦٥٠
ىبن أناثة إلا عي محرئ ثن مقالوا: ه؟ اف ^Jc محها محلم ثن قثالوا: 

حئ.مىحدودرااتئ.يز افهه؛ همال،رئول، أنامة، ئظتئ افثه؟ رّوو حب 
ت>يى^١ ^^١ أم مهآ نذ أئلك ^ ١١٠;P قاخد،، م نم  ١١نمال؟اافب 

لوأواممه، وائم الخد، عليه أقاموا الصعيم، فيهم نرمح، وإدا يرؤوْ، الشريفح فيهم 
علتهُآر.متقى يدهااا شننئ نزقت، تحمي. ينتح داطمه 

كتابت ومسلم (، ٥٩٥٤)رنم التصاوير، من وطئ ما باب اللباسا كتاب الخاري• أحرجه )١( 
٢١)رنم الخيوان، صورة تصوير تحريم باب والزينة، اللباس  ٠٧.)

(،٦٧٨٨)رقم السالءلان، إل رفع إذا الخد ق الثفاعة كراهية باب الحدود، كاب ١لخاريت أخرجه )٢( 
(.١  ٦٨٨)رنم وغيره، الشريف، المارق قطع باب الحدود، كتاب ومسامت 



ساضسظآسهظ ٨٤٦

السبح
إذاالعصسس، بايب ق الصالح؛و( رياض كتابه ي الثووي الولم، مل 

الباب،هدا المولث حا صدر التي الآيا'ت، عل الكلام لنا "ونبي الثه مع انتهكه 
تنرمن قدم ه الئى أل والأول ققؤمحبمها؛ عائئه حديث فمنها الأحاديث، وأما 

الثنيذه؛آؤه صوره، فيه بمي، فيه؛اثتل،، بؤرام لها ُثهوْ سريتا قد فوحدها 
أشدفهز الصورين، بمي النب، بحلق يماهوف الدين عذابا الناص أشد أف وأحر 
.ثصوير0 وق حلقه، ق س1حامحؤد\ق افه يمادوا أف أرادوا لأمم عدابا؛ الثاس 

الصورئلممط وأجهزة آلامحتؤ عندهم ليس لأوا< باليد؛ يصوروف نبي فيإ وكانوا 
يد0صورة ؤيصور منهم الحاذق فياق بايدتبمم، محئلول فكانوا يدوى، عمل بدون 

كيف،أعنقه، وما الرحل، هذا مهارة أند ما ليماو،ت اف، صوره كالذي أما عل 
عغ؛ةل؟، ٧٥١حلى يقلد أف \سقبيأ 

ستحاةئؤئ\كوهو ثمويره، ق ئبمحاةنحؤد\ق افه يشاركوا أن بذللقإ يريدوف فهم 
فصذ)نجكز]ألءمران;ا"[، يثاءه ألآربمايَكن، ق يموريمحر هوأدنكا ؤ له؛ ثريلئ، لا 

[.٦٤]غام:ه طيحظم 

مزقهبمنى ^،^1 

مايضاهى لأيه باليد؛ تحور التي، الصور كزيؤ، مشروعك عل ذليل هذا وؤ، 
افهحئماُت، اسهكثا إذا العصب، وفيه المنكر، كفعل المنكر ؤإمرار ء؛؛جل، اممب حلؤ، 

وهتكه.عضن، ه الئل لأف ع؛حل؛ 
منامرأة وهل المحزومك قصة 3، عاينه عن اكال الحديث، وأما 



UV  - ت انمكت إذا اسب بابu٨٤٧لعاش اث را؛أصارسبج الش م

قدرا،أعرف ت تقول لزس ثآق فتجحده، الت1غ سعير لكنت محزوم بتي 
مكمآخد لم وقالت: خخدت 1عاثوها فإذا كذا، أعزق كذا، أعزف ؛، ٧١أعزف 
الثرقة.من ثؤغ هذا لأن يدها؛ تقطع أذ ه الثى فآمر ثنى، 

ذاُت،العزنم، قبائل أنرن، من نيلة من محزوم، بمي من المزأْ هنْ ولكنت، 
ءقJواثإ محزومثة، يد تحي كيم، وءالوا: ساما، قزيشا فأهم والشأن، ١لأهمية 
يعني!حب، افه رسول جث، ؤيد بن أسامة فقالوا: ه اممه رسول إل سميعا 

ئ.ى ^،بمي: 
حدمحةوهثه عبدا لكن حارثه بن وريد حارثه، بن ريي ابن هو وأسامة 

إلاليس وقالوا: نحثهإ، ائى. ولكن ابمة، وأسامه فأعممه، ه للئى صممقبمها 
وقال،؛عليه فانكز تشي، ااث؛ياهؤ إل ف.-عنه ريي بن أسامة فممدم ريي، بن أسامة 

.،٠ الله؟ حدود من حد ل ررآتني 
منأهالك، ررإثإ : لهم وقال الناص فحهئن، فاحتتلن،، ال قم 

أقامواالصعيم، يهم نرى وإدا ثزثوْ، الشريم، يهم ترق، إدا كانوا أثم يلقم 
لقهلئثمزقتح محمد بث ئاطمه أ0 نو باممه" أقيم ~يعتي افه وائم الخد، عليه 

يدها«.

قنيد بن أمامه لثفاعة عضست، ءكيألألأْؤكلأإ الرسول أف هذا: من والئاهد 
القسوحظ للانتقام العشن، وأما محمود، عكيجل لله فالثصثؤ الله. حدود من حد 
فقال:يوصه، أف الصحابة أحد ح؛ن ه الثى همثه ثى ومد مدموم، فإيه 
دعضت،اا.ررلأ قال: أوصني، قال: ررلأثغضسنؤ،ا، قال: أوصني، قال: دثضسن،اا، ررلأ 

فناهن.العمسين بين فالمنى 



؛لأمساوامسطإشيؤغ ٨٤٨

عيةعل ودليل الرسول هدي من وهو محمود، النه ؤلشراغ لاه العصب 
يكتمهأف للامان فتتتعي للقس العقس_ا أما اف، لإةامةَسريعة محنه وعل الإنسان 

قاعكان ؤإذا الن1هلان من بالاه فاكمن العقب أصابه ؤإذا نحلم، وأف 
الومحق.واممه العم، عنه نحمف مما هذا كل فلمهسمغ، حالنا كان ؤإذ محتيجلز، 

علتهدللئ، شؤ الملة، ل نحامه نأى النئ. أو أص وعن - ٦ ٥ ١ 
ساجىمائه زصلأيه، دام إذا )رإوأحد'كلم محقاو; يده، مححكه دقام وجهه؛ ل ^؛؛٠ حم 

زلكنصبمارْ،د،َه:يلإأطئاقذ، 
محقال;بمص، عل بنصه زد م فيه، مص ردائه طزف أحد مم قدمه١١ أونحث، 

ا)أؤ:شتلهاا^عشر١ا.

المتحد،عم ق ثاو إذا م،ا هو قدمه نحث، أو سار؛ عى بالثصاق والأم 
ثوبه.ق إلا يبصس قلا ا1نحي. ق قأما 

الثثخ

الثقب،بامحتح ق الصالخى رياض ل ^٥١^ النووي لكزه الذي ا-لثديتج هذا 
السجد،قتلة ق أي! القتلة، ق نخامه رأى الؤصول أف عَإتثل، اممه اذتهل-ح'ذنآ إذا 

يناجيقاثه صلاته، قامِفي إدا أحياكم ارإل وقاوت بتي.؛ وحكها فعضتح 
عليه.يرد عِةتجل وافه نحاطثه، يعني ١^٧؛ يناجي ذاده يصل، كان إذا يعنى ربه® 

لم•وم(، ٤٠٥)رقم السجد، من باليد البراق حك باب الصالة، كتاب حرجه أا 
(.ه ٥ ١ ر رقم وغثرها، المائة ق السجد ل البمسآق عن الهي باب الساجد، كتاب 





الرسلهماسد كلام *ن ثمياض قؤح  ٨٥٠

أفأم ه النئ لأف نجه؛ ليت التحامه أف عل دليل الخدث هدا وق 
ثوبه،ق يمي أن له أذل ما ثجه كانت ولو ثوبه، ل أو ميمه محتا اكل يبمى 

بنصهوحلن، ثوبه وبأنراِفي هكدا، يقول، ®أو ه؛ الّيى لمول بالفعل؛ اشالم وفيه 
((ويارحس 

يريدوهو هكدار' يقول، ®أف موله• ل الفعل عل الفول احللاق أيصات وفيه 
الفنل•

كال^١ منا ولا الناس، أم أذيئق عيه -تزغ لا الإنسال أف أيضا: وفيه 
لمحليم.

بعصهاحلئج ~لأثه الناس يتقدره ثيء ثوبلقؤ ق يرى ألا اروءة من أل وفيه 
اففالأنوكرهوه. منه ثأدوا الناس زآها فإذا ق؛وبالث،، صورما بقى لئلا بعض— 

مثاالناس يتقزز لا حتى ثيابه، عير ول ثيابه، وف؛ا مفلهرة، ق ثظيما يكوف أن ينبغي 
منه.هدوئه يثا 

نأىل، الكراهتة وجهه ق وعرف ئايز ه الزنول أف هدا س والشاهد 
الموفق.وافه المسجد، ملة ق النخامه 

٩——ٌوٍهمح 





سدالرساتيهئ،، •_ قؤحري1ساس1|،تي  ٨٥٢

لهم،ثيمحح لهم ينهي لا م النيص، أمون يل أمم مذ ررما ت ليم رولإ وِفي 
بجلإ:نخلهاه«ص.

اكثخ

هوالهثايئ رياصى كتابه ل رحممآ؛ئن الثووي الولف—، عمده الذي اياب هذا 
الأحرعر منهم ولآكل به ونحاطب الأمور ولاه به نحاطب مهم عظيم باب 
^.44حق 

واثباغإليهم، او والإح؛، Ippijالزفى علهم بجب الأمور ولاة أما 
مصالحهم؛من ذلك وعثر عنهم؛ الثر وذئ للولاية، هوأهل من وثوليه مصالحهم، 

عَقجل•الله أمام عنهم منوولوف لأمم 

لإلأة،واشح اثنمتة، غم ل والطاط الثنح عليهم فالواجن، اوعة وأثا 
محاسنهم،وياو اؤئهم، موطي عليهم، الثاس إثارة وعدم علتهم، اثفويش وعدم 

ثئزلأو الناس؛ عل ئنشز أف بدون مرا الولاة فيها ينصح أف يمكذ الماوئ لأف 
صدورفحمل شده؛ إلا الأمئ يزيد لا بل منه؛ نتفاد لا الناس أمام الأمور مساوئ 
الأمور.لنلأة والكراهة الضاة اةس 

باقرأمرهم ورأوا عليهم، تمردوا وأيعضوهم الأمور ولاه الثاس كرْ ؤإذا 
والشؤالصدور إيغار وحصل؛ذللق، اؤئهم، معن يكنوا ولم بالسر، أمرا 

والماد.

قحصل ما مثل ووقعت، بينها الفتنه حملي، ومقتإ إذا والأمه 

١(.٤ رنم)٢ المار، لرعته الغاش الوال اسحقاق بابح الإبجان، كتاب لم: مأخرجه :١( 





سدالرسلم•ز؛لأم اسالحم هس فؤح  ٨٥٤

مف حتى يرائيها وأف افث، أنر ما عثر ق عليها يثقل ألا ثنته ي فالعدو 
عمروبنبن اممب عبد مال لثا ولهدا تتليمة. ما هوى أومحملها ثنيه عل يثقل فلا اجر، 

وثبماهالئئ دعاة أنام، ولا وأصل أفطر، ولا أصوم العاص 
ماغطحقا؛ عؤك زلأخلك طا، خما، عالبم، لممياك »إن وقال: ذلك عن 

ثوذىخظ«ص.
وجبزوجتان؛ له كان فمن الإنسان، أنل ق كيلك بالعدل يامر وكذلك 

وشمهالقيامة يوم جاء إحدامحتا؛ إل مهال، امزآتان له كاو رروس تهيأ، العدل، عليه 
نانل<،رُ

ه،الأم قانط رالأ؛ أخدئم أنيث، فإذا الأزلاد؛ ؛ين، العدو وعليك 
البنت،فاعط ريالا؛ الابن أعطتئ، ؤإذا ييالأ، البنت، فاعط ريالين،، الولد أعطيث، ؤإذا 

ؤيال.نصم، 

خن،إذا بمي المل؛ ز الأزلاد بئ بمدلوف كانوا بجآثن الث1ف1ؤ إو حش 
الممسل.ل معهم مححم، لئلا الثاي؛ الولد حث، عندْ، وأخوه الصغح الولد 

بكلامأحدهم مع ثتكلم فلا تهم، يعدل، أل نجب، الكلام، ق أيصا وكذللئج 
حشنوْعالآمكلأمم،.

بابالصيام، كتاب وملم: (، ٦١٣٤رنم)الضيف، حق باب الأدب، مماب البخاري،: أحرجه )١( 

٢(، ١٣٣رنم)الماء، المم؛ح، و باب الكاح، محاب )آآ/؟؛م(،'وأبوداود: أحد أحرجه )٢( 
كتابت والناني (، ١١٤١)رنم الضرائر، ض التسوية ل جاء ما باب النكاح، كتاب و١لترمذىت 

كتابت ماجه وابن (، ٣٩٤٢)رنم بعص، دون نسائه يعص إل الرجل ميل باب النساء، عثرة 
مريرةايا حدبث، من (، ١  ٩٦٩)رقم النساء، يئن القسمة باب النكاح، 









سيداإرساتيهلأم ض اساسق )؛اش ش  ٨٥٨

الثثخ

الأمورولاة أمر باب ق الصالحين رياض ق القووي الحافظ الولثن قال 
الأحاديثمياق ق قال عليهم. اف امسرعاهم من مصالح ورعاية والثين، بالرذق 

رراللهميقول؛ هذا بتي ل ه الني تسمعت محالث! ذطؤقههآ,( عائثه عن ثملة ما 
شتىأش أمر من وج دمن علته، فاشمق عليهم، شن نيئا أش أمر من دو من 

يريق:أم،دانمحبي؛'•
حتىوالعامه؛ الخاصة السلميرل أمور ثول من عل ه امحي من دعاء وهذا 

يتولالمدرس وحتى المدرسة، أمز يتول الدرسة مدين وحتى أمنيتي، يتول او الأن
المسجد.أمز يتول الإمام وحتى المصل، أمز 

وقدالثسرط، يساق ق ثكره  ١١ثلمنا٠٠ثلمنا١١. أش أمر مذ ول ارمذ قال! ولهذا 
رريزققيكون، ثيء أي العموم، مد الث-رط يياق ق الكر٥ أد الأصول عل،اء ذكز 
الرمح،؟مض ما ولكن به"، يازيق بمم، 

ؤيريدوف،يفثهوف ما عل للثامن ثأئ أف الرمح، معنى أل الثامن بعفن قديقلمن 
يسللمثجولكن ورسوله، ائب أم حسب، يالثامن ستر أن، الرفق بل كذللث،؛ الأم وليس 
اممبأمز عليه ليس ثيء ق عليهم نقى ولا بالناس، الطرق، وأرمق الطرق، أقنب، 

قثدحل فايلئ، ورسولي؛ اممه أمر عليه ليس ثيء ل عليهم سممت، فإن ورسولي، 
باممه-.-والعياذ عليك ينمق اممه أن الدعاع وهو ا-1ثدوث، من الثانر الطزف 

لأو أهلي، ق أو صدره، ل أو قلبي، ق أو يدني، ل بافايتؤ إما عاليه يثق 
يفلمهرلا وربا يكون، ثيء بأي عل؛ي؛ا ررفانميى متلملمى الحديثا لأن ذلك٠؛ عر 



















٨٦٧بم¥-ب1د،اماماسو 

باء،ظل هاك ليي لأيه النوم؛ ذلك ز تعال اف يظلهم من يظلل "مققل الله 
الذيالظل إلا هناك ليس أبدا، مصنوعات ظل ولا ثٍاُسا، ظل ولا شجر، ظل ولا 

ؤيظللبيش، أءLJلم اممه عندْ، من ظلا ظس ان، للأتثعال اممه ييئرْ 
الاتساق.

قعدل وأهم الناس، ئ يعدل( الذي العادل بالإمام بدا عائل؛ إمام الأول؛ 
->كلممن وأما العدل، هي ، ٧٥١ثريعه لأف ،؛ ٧٥١بئريحة الناص بئن تحآكم أف الإمام 

وأبعد،— iwl)—والعياذ جورا الولاة أشد فهومن للسريعة؛ المخالفة الوضعك بالموان؛ن 
نحمح؛أن \ذتدي من ليس لأنه ف؛ إلا ظل لا ظله:يوم j اس ه أذ من الناس 

بثريعةالناس ^؛٠ احئم هذا؟ للئ( جعل من اممب، ثريعة عم بشريعة افه عباد بئ 
افء.بثريعة الإمام أفتحآكم لذللث، يدحل ما فأعظم عغتجل، رهم 

اممهلمول إليه؛ الناس أهري، يمن منه، من حتى الحمح، يمتص أف ذلك محمن 
]الاء:همآا[.هوه ئ؛اوآء يالغنط ؤ»اث ^١  ١٣١^١^>، ؤكأ.؛آا يعال؛ 

المرسن،عل الحي كان إذا فتجدْ وعمه، هريبه و؛و؛ يمرمح( ألا أيصا ذللث، ومن 
منه.فاهتص بائر عثرْ عل لمريبه كان ؤإذا ؤيوحر، يوف، وجعل لنفيي؛ ؤا ماؤزف 

سعلا ممر0 وأيولع ممر0 مرؤغ له ١^ وئ ق والع1.ل العدل٠ س ليس ^-١ فإو 
فيهميهكمول عادلن لأئمة المسل٠ان يوش أف محال اممه فنال لذكرها، الأف المقام 

لعبادو.احتارها التي وبثريعته افه يكتاب، 

سأالذي التي صغر ١^١ب، ثعالء، اف همادة ل ثثأ راقاب، فهو؛ الثاف آما 
إلأ"ظله؛ظل لا يوم ظله ق اينه يظلهم ص أيصا هدا ذلل؛،، عل واسثمث اممه اعي طق 

إذاولكن وانحرافه، ونيل صوم لهم يكون الشبان، أف والغالب صوْ، له ليس لأيه 









٨٧١بملأ-واباا>انياسو 

يقوموللأمم لحبهم؛ ولذلك لنا، ناصحوف وهم لهم ناصحين فتجدنا ونحتوثنا، 
بواجت،قام من أف ومعلوم عله، اض ولاهم لمن اشيحة من عليهم اف أوجب بإ 

الأرض.أهل بجته ثم نحبه، ثعال افه قاف النصيحة، 

وعيهم•ل-ى محوبول علهم نجب بجا قاموا الذين الأئمه فهولأ؛ 
بي.صةهاضض،ضوقوك 

ويوممهمبْنايتهم، ويصلح بمدعم النه باق لهم عوف يل• لكم، ويد'ءوف لهم دد"عول 
المحألكم: دئوف وفي لالثلءلان، به دعي الذي الدعاع من ذللث، م ال للندو 
ذلك.أشتة وما بأمرك، ءائْيرن اجنلهم اللهم وعيتا، أصلح 

لأ؛ملمسؤممنوها<(محهوي 
قعلواؤإذا أهلها، ا-لءقوفيإل ؤإعطاء ^p^، النصيحة من عليهم نجب يا يقوموا 

اتعضاءنحصل وهؤلاء؛ هؤلاء من البنماء فتحصل يبغضومم، الناس قاف ذللتخ، 
الؤعاةس الثعضاء نحمل نم بواجبهم، يقوموا لم لأبمم للرءاة؛ الرعية من 

ماولمثتجب أوامنْ ولمتحئ وكرهتة، عليه مد'ثح الوال، أبمصي، إذا الرعيه لأف 
وثنتومم،ينني باممه-؛ -والعباد ،١ اءتلعنوبمم وحتنتل- عنه، مى 

باللعنة.عليهم ويدعوف باللعنة عليكم أويدعول 

فأحبهمعليهم نجب ب،ا وقاموا وفقوا قم قسمين! إل ينمسمول الأئمة إدن 
بالعكنأحز وقسم للاحر• يدعو منهم واحد كل وصار الناس، وأحبوا الناس 

الئاسوالثاسبمبوبمم•يبمبوف والئاسمحبضوبمم، الئاس يوارالأيمؤ،يغضوف 
ئلأة:ه )رأهل قاأ ه امء أف فهو ننحقؤنبمتذ حمار بن عياصن خديث أثا 





٨٧٣ض|(دام|اهماسات 

جق ١^١؛^ ولاة طاعة وجومحت، ^امز~اب 
اشثةو طاعتهم م؛م د ا

4كني أم م اؤإ وآطينوأ اسَ أنمتوأ ؛١^١ \ؤوأ ؤكآت؛ا افُثعال: قال 
]اكاء:ا،ه[.

الثثغالم اينمحي،ضامهه:«ءلني -^ ٦٦٢
ولاطاقه،(هلاشئع أمزبمنصت هإذا ئمنصثة، يوم إلاأف دمْ، أحب محا والطاعة 

١٠^،^.
والطاعة،الثنع عل افب. نئوَل ئاإذاتاينثا يقال: ومحه - ٦٦٣

ا<سا«ققمرى.ا>بجا:مولثا: 
منيدا حاغ س '٠ • يقول افث.، ومول نممت، قال: إْءؤئن؛ءتن وعته — ٦ ٦ ٤ 

ميتهمات ثبمه، عنقه ق وليش مات ومذ له، حجه ولا القيامة يوم افن لقي طاعة 
٠.^^؛؛١ زؤام جاهإثه،ا 

جاهلة((.ميته بموت ئايه للجهاعة، وهوممارى ءاومزقات له: رواية وق 
»الظ«بمي.

كتابلم: وم٧(، ١ ٤ )٤ رقم ،، u>uوالخاعة المع باب الأحكام، محاب الخاوي: أحرجه )١( 
(.١٨٣٩وفم)معصة، غر ق الأعراء طامة وجوب باب الإمارة، 

كتابلم: وم(، ٧٢٠٢)رقم الإمام، ساع كتف ؛اب، الأحكام، كتاب البخاري• أحرجه رأ، 
(.١٨٦٧رقم)والطامة، المع عل البيعة باب الإمارة، 

(.١٨٥١رقم)الملمن، حماعة ملازمة وجوب باب الإمارة، كتاب لم: مأحرجه )٣( 



ا،،؛داارا،دتيئلأم ض اسااأءتي ش  ٨٧٤

القح

طاعةوحونم، باب الصالحير؛(ت وياصى كتامحتا ق ثعال الله رحمه الولم، قال 
تموله لذللث، انتدل م افء. منصتة ق طاعتهم وثيريم معصية عثر ق الأمور ولاة 

ه.يتغن وأوإ،أ'مح وأيعإأؤوو أس أطيمإ ->؛ ٠١٠تآتأاقأ ُؤ 

امئوالأتراء/لهضن:
وهدايةالئنع، وثعليم \ذرآ.ا بيان ق المسلميرن أمور ولاة فهم العناء أما 
و١^ ثلأة ف4؛ا ١^١؛ وأثا ^،، UI iJu،و أمور ثلأة ير ااس، إل ام 
وجهه•ولهولأ؛ وجهه لهم قمار ه الناص ؤإلزام التريعة، وحماية الأمن، صط 

هذاللأترا؛ ومولوو الئرغ الذينئئوف ئب الثيا؛ لأة الناناة؛ والأطل: 
طريوولا ١^؛، علموا إذا الأمراء لكن بذلكؤ، الأمراء ويلزم به، فاعملوا افه شنغ 
ا-ظق•عل مدوه العلياء؛ طريق عن إلا النرع علم إل لهم 

ودينإيياف ملبه ل الذي لأف ودين؛ إييال يلبه ل من عل يويرول والعلياء 
وازيم•بموجتهامحم ويأحد للعلياء ينماغ 

إييان،صعق عنده وكان نهلوبمم، من خاف من لهم ينماع والأمراء 
اممهص محاق مما أكثز بعضهم عنافح أو العالم، ص تحاف مما أكثز الأمثر ص محاق 

يااله~.—والعياذ 

الأمةعل واجبا وكان وأمراء، عأو،اء من الإسالآم1ة للأمة ثد لا كان فا!دلاك 
وهؤلاءهؤلاء طاعه ولكن الأمراء، يهليعوا وأذ ااع1ءاء، يطيعوا أو الإسلامك 

تمل ولم 4 ط ٦^؛، وأود أؤة وآطينوأ أق ثحال: لموله افه؛ تابعه 



٨٧٥ضمداماني|سمات 

ورسوبهاف طاعه أما مستةأه، لا تابعه الأمر ولاة طاعة لأف منكم؛ الأم أول أطتعوا 
الأمور،ولاة طاعة أما وأطيعوا، أطيعوا فقالت الفعل، فيها أعاد ولهدا متقلمه؛ فهي 
تقله.ملهت، تابعة فإما 

لأفطاعه؛ ولا لهم ننع لا فإيه افه؛ بنعصء الأمور ولاه أمر فإذا هذا وعل 
تنخفلا يئخالئته أقزوا فإذا وهواه، الأغلالأمر وئ الأمورقوئهم ولأم 
طاعة.ولا لهم 

عمنبن اممب عبد حدسثؤ فمنها ا،لولم، يكنها التي الأحاديث، أما 
إلاأو^٥، أحب فنإ والطاعه الشئع ائنلم الن؛ ؛؛عل قال،؛ ه الئي أل هقمحبممحا، 

ولاطاعة((٠قلانثع بمعصتة أمز قإدا يؤمربمعصية، 
الر؛عل نجب وايه الوحوُت،، عر تدل، كيمه هذه النلماات ١^;؛ ررعل ت محولة 

حتىكره، وفيإ أحب فيا الأمور بولأة ويْلح بمنع أف إنلامه بمفتفى اللم 
يكرمكان ولو حلامحه، يرى كان ولو به يقوم أف عليه نجب فإله يكرهه؛ ء بمي أمر لو 
اممهبمعمية أمز فإذا اف،، بمعصتة أمز إذا إلا يئذ، أف عليه فالواحنمّح ينفل.ه. أف 

الخافي.معمية ق 1نلوؤا طاعه ولا طاعة، كل محوي ثعال اممه فطاعة 
أمننافيا إلا الأمور ولاه يهلع لا ت يقول، من منلكؤ يعللان عل ذليل هذا وؤ، 

أنروظإذا أئا زكيا. ننكل أذ أنروط إذا طيا، نمق أذ أئروط إذا بمي به، افُ 
حم؛محالوزه،ءباطاظهمفيهمشزح؛ ليس بشء 

إمامحلنا! لو لأسا والئئة؛ للمرآن محالفه باطله ثظره هذه فإف مشرء؛ر،، لكانوا 
يامئإنسان كل ئرى، عثرهم وبئ بينهم زكذ لم به افُ أنرنا فيا إلا يطيعهم لا 

يلماغ.فإنه الم عن وبمهى بالمنروف 



^^١٠٠الرسيق ؛لأم،_ اساسق*j ثمياض ش  ٨٧٦

بجنلم إذا عغتجل؛ النه بأمرنا لم فنا طاعتهم أبرنا مد نحن بل قووت ثم 
الأعال،من شيئا ثظموا إذا التنظيم ق حتى نمنهم فائنا ، أو^o!Lعنه منهثا ذلك 
أئروامتثال ■مؤجل•، اف أمر امتثال يكون بهناعتيم أف وذلك نهليعهم؛ أن علينا نحب 

الممرق،وعن الأمور، ولاة عل \}ئإؤ عن والنعي الأمن، وحمظ ه، اممه رسول 
لهم.طاعه لا أثه معناه فهذا يه؛ >آ \إو° قيء ق إلا يتليعهم لا يلنا فإذا 

الئزغ،نحالف لا ظاتا شيئا اانكومئ فيها ٣ ظ الأنظمة: عض بص 
فثقال:هذا، ق يطيع لا ويقول: الناس بعص فياق بعينه، الق/ع به بات لم لكي 

ومستحىاممه، لعقوبة تحى م آثم فإك عصيث، فإل يطيع، أل عاليلئ، نجب بل 
الأمور.ولاة لعقوبة 

يلزمهمالتي أوامرهم الذينينصوف هؤلاء مثو ينزروا أف الأمور ولاة وعل 
فهذافيها~ طاعتهم الله أمر ~وقد الأمور ولاة أوامر عصوا إذا لأنحم يقوموا:٦١؛ أف 

وديرام با التات-يبا بمي• الئعزير، يتحى فإثه ائته، يعمي ان إنوكل ممه. معميه 
الأمر.

وليسالأمر، وئ ثطمه مما هذه المرور أنفلمة المرور؛ أنغلمة مثلا: ذلك من 
والشرالنار، عل الشر مثلا وآثم، عاص فهو الإنسان حالمها فإذا محمية، فيها 
الإشارةكانت، إذا يقم، أف نجب الشر ول الملأئ، الانحا؛ ل والشر اليمن، عل 

حمراء؛الإشارة كانت، إذا يمثلا وجوبا، ينمي أف نجب هذا كل ذك، أشنه وما حمراء 
هذاك يطموا الأمور ولاه يذك، اممه أمننا ما ثقل: لا الؤقوف١ ، iiJLpوجب 
شنعلا لزثك فلث، لأ؟ك آنأ؛ فأنث نحاؤزث فإذا به، \ٌ' وiالوا: ١^٢ 

باف~؟—والعياذ طاعه ولا 









الرسلتيسد ض؛لأم اسسق حبض قؤح  ٨٨٠

الثثخ

طاعةوحونم، ل الواوية الأحاديث، يساق ل ثعال الله رحمه اأولمح قال 
الأمور.ولاة 

وأطيعوا،ءاننعوا قال: ه ام غهبمنأو مالك بن أس عن فناثماة قال 
طمح،كأننكئ«.

لولأةلمذ؟ الثمع والطاعه، الئمع الرموا يعني؛ وأطينوا؛؛، >رانمعوا 
حيثي؛عبد عليكم لوانتعمل حتى الأمور، 

عثرحبثي عيد عليكم استعمل ولو يقول؛ العنبح نحاطن، هنا ه والثي 
ليساُلثبمة شعر لأو زبيبه؛ رأسة كاف وحلقه، وقنعا أصلا حبثى عبد عربأ؛ 
البالغةوار_، من وهذا الربي—،، لكما حلى روومهم ل يكون فالختنه العزينج؛ كشعر 

اسنمل؛؛اروإن قوله؛ يثمل وهذا وقنعا، أصلا حبشيا عدا العامل هذا ون كق 
النلطاف.ولكزلل؛، الثLJطان، أج هو ^، ١٠٧١^ بنحذ 

كانبل العرب؛ من وليس ونيطر وانثول الناس علب ئاJهلانا أف قرض فلو 
ثنمعلم إف أيه وهي واحده العثه لأف ويهليع؛ نتع أف علينا قاف حتثئا، عدا 

عليناأف فالمهم ا-ثوفح• وحل الأمن، وزال النظام، وزال، الموصى، حصلت، وممر 
بنعصية.أمروا إذا إلا أمورنا لولأة ويطيع تع ئأف 

والطاعهالثئع ، •>^i؛liقال؛ ه الئي، أف هكمحبمئ هريره أبي، حديث، وكيلك 
الأموربولأة والطاعه الشمع وأثزة ومكزهلث،، ومشطلئه ؤينرك، نرك عق 
عليه؛ثشطت، به أمروك إذا الن.ى الأمر ق يحني المشط؛ ق واآكز0، لمشط اق 















٨٨٧سيسماداضبم(نياست 

أثمةيذ مْ ر'س مال؛ ه، افب رئول أو هكقهبمعات عثاس ابن وعن " ٦٧ ٠
٠.عشر ْمفؤ جاهلة٠٠ مق تات ثبوا الساكوان مى حؤج س محإله ثليصم؛ نقا 

الثثج

)طاعهاس ي الئالح؛ن رياض ممابه ي ام الأحاديث هذه 
أمور؛عل دليل فيها الأم( وئ 

حمهمبمالوف أمراء عن ئئو ه الئل أف حجر بن وائل حديئ أولا؛ 
معهم؟ثمغ ماذا الأمراء هؤلاء عن محتل عليهم؛ الذي الحي، ويمثمف لهم، الذي 

الئنطاووبمنل الأعظم، الثلطان ذوق ني الذين الأتراة شابمل والأذراة 
ءَقجل.افه إل ا-نكر ينتهي حى أمثر قويث إلا أمتر من وما أمثر، لأل أيما الأعظم 

لهم،والطاعة الثمع من حمهم يهللوف أمراء الأمراء، هؤلاء عن نيل 
فيها،المساعدة إل عئتاحول التي الأمور ل ومحاعدمم الجهاؤ، ق اعدمم وم

ويظلمومج(حثهم، الثاس إل يولول لا عليهم؛ الذي الخو يمنعوف ولكنهم 
المائل،هذه كره كأنه محه، ه ام فأعزص عليهم، ويتاثروف 

ذلك،.ءاليه أعاذالئائل ولكل البابذ، هذا وكرةأذبمثخ 
مما،ما وعلنا حملوا ما عليهم وأف حثهم، لهم يودي الثي.أف قام 

أحدا،يفللموا وألا بالعدل، فينا مح،كموا أذ حملوا وهم والطاعه، الثمع حملنا فنحن 
نجاهدواوأل افه، أرض ل اممه ثريعه يقيموا وأل اممه، عباد عل اممه حدود يقيموا وأف 

رنمسكروما«، أعورا بعدى راسرون الئل نول باب، الفتن، كتاب، البخاري: أحرحه )١( 
رنمالفتن، ظهور عند االأ«المان خماعة ملازمة وجوب باب الإمارة، كتاب ومسلم: (، ٧٠٥٤)
(١٨٤٩.)





 -A• ٨٨٩اسبئ م داءت4«( رسم( قوست دلا، ط1ءة لجلب باب

تضجماكج،< نتئا أبوه بى مْ ش ٠٠ه امحي قال الأحاديث آحر وق 
<اجاهلة مته مات ا ثم الئسان من حنج ااس يإيه يتكلم ولا ينايدْ ولا وتتحمز 

—.باق —والعياذ الإسلام بيته ليس يعني 

محن؛نمل وهذا 

باض—،—والعياذ للبه يزلخ اله بمعنى جاهليه منته يموت اله نجتمل الأول؛ 
لرديه.ستا المعصية هذه ثكوف حتى 

ليسالخاهث أهل لأف جاهلئه؛ بيته يموت اثه الاحز المعنى ومحتمل اكان(؛ 
ولأيهلهم لثس لكي ورعاء رؤساء لهم ل أمة؛ لهم ولتس إمام لهم 

جاهلمثه.مته مات هدا فيكوف الإسلام، 

فإماواحاJة، حال ق إلا الأمر لولأة ويطيع ينع أف الواجب أف والحاصل؛ 
علتانلحاكم اخلقوا قالوا؛ لو يضعهم• لا فإثنا الخالؤ،، بنعصتة أمرونا إذا يضعهم؛ لا 
عiناتاتىبين، أممل إل مراوبمكم أو ثيابجم رلوا قالوا؛ لو طاعه، ولا منع لا 
سئعلا علنا؛ الصلاةحماعه، لائقيموا لوقالوا؛ معميه. هذه لأف طاعه؛ ولا منع لا 

محصيةكل طاعه، ولا منع لا قلتا؛ رمقاف، دصوموا لا قالوا؛ لو طاعه. ولا 
يطع.أف ءالينا وجب معميه ليس ء بثي أمروا إذا أما كان• مها فيها يطيعهم لا 

ثاتاثلأمحوزنأJمثنلأةالأمورؤ
الأمور،ولاة عل المعاين يثم فيإ العامة بئ يتكلم أف لنا محور لا ثالتا؛ 

أفان للأنيراءى قد كبرم• مفنيه هذا ق لأف لهم؛ انعماء يسبب وفيا 
حجامحّج،وراء من يكون لا بالحي والصيغ بالحق؛ صيغ هذا وأل فره، هذه 















>'ئ'أ0''قذظالرسلتي سيد تلام من اكاسق )؛اش ض  ٨٩٦

٥٩العرب جزيرة من المثرين أحرجوا 
٥٩العرب جزيرة من والنصارى اليهود أحرجوا 

٢٤٧تازو الخدود أض 

١ ٨٧............. ......................خاك نن قن ولا اتثنتك، ض إل الأuنة أدً 
٤٨٤د1شنيه أحاه، الرجل أحب إدا 
٤ ٨٧.. ١ ّ. ّ. ١ ّ ّ. .... ّ.٠ . ٠ ّ .. . .. .٠ ...... . . .. جزيل...٠ Jاذى الع1د، مال ^ ١١أحب إذا 
٥٤٩ك زحمة أراذاضممال إذا 
٤٢٠أخد.كلم،صزيم أئو إذا 

٣٨٩ ٠٠٠ؤ...............  ٠٠.٠٠....٠.٠ؤ.  ٠٠.....٠٠٠إذاأمأخدفيئيأكزنبه..ّ....
٦٨٧،٥٨٦أتتيبجاف1اخ إذا 
٨٨٣، هيم.ّ.؛.ّلأ.......ؤ...ؤ.ا........٠٨انمقانا الماس أشد صات اف محارم اهكت إذا 
٣٧٥أمقالنيلمصس إتا 
٢٥٥اصاو الخدود بلثب إذا 

٠٧٠ ئدالأمح.:نمقل 
٨٤ّلألألأ.ّّ..ا..ّ.؟..اّ....... .......... أمانةفهذه والفت، بحدبث، الرجل حدياك، إذا 
٣٥٨محني؛ايه ذ;اثه إل ا>أثئ اولخل ذعا إذا 

٣٦٨إناذقاالئيلزنلخثثسص 
٢٤٤ظ دلمجااJها زناها محئى ١^ زثت، إتا 

٧٦٢.........٠٠........١^..................إتامكiنيثميشJعا 
١٧٢يهئفف لالماس أخدكي ٍنو إتا 





اأرس،؛ىسيد هلأم •_ اساسق )؛اش قؤح  ٨٩٨

٤٥١حملتم ما عليكم قإثإ وأطيعوا، نتعوا 
٨٩٢، ٨٧٣....................... جئ قد قوكب اشز نإن وأطينواط شنوا 
٨٨٦حملوا U عك قإي زأطيئوا؛  ١٠۶٧

٤٦٩همكثا;امفيئس 
٢٥٣تؤ-موا فقئوا 
٥٩٥صاوقيةئهثامسبي. ٌُِ ِ َِ ِ ُ

٥٩٥....الأ.......ّ...ّّّ...؛هه..لأ.........اءَ الفم أنلفا أكي  sLlyاجة j قنثغ 
٤١ورموله اممه عصيتؤ فإذا ورسوله، افه أطنتح ما طيعوق 

٥٧٦م يل. عبده آبا أ0 سمحتم فلمحم 
٤١٦٠.....................ّ..٠ّ٠ّ؟..٠.ّاا.....قيئا به تئركوا ولا وخدم، ، ٧٥١عبدوا 

٤٣٦ مؤمنه فإما عتقها 

٦٣٧.. ٠ ٠ ٠ ٠ّ ..٠ ٠ ٠ ؟...٠ ّ ٠  ٠٠ّّ ّ  ٠٠٠ّّ. ّ... .. العقاه هذه عدد ي كاو ملز ردائي، عطوف 
٥٤٠ملي ١لأنبياء من أحد يعطهى لم ا حمن-عطث، 
٨٨٥القز عداب من بك عوذ ءُ

٨١٩معاد ثا أنث ءتا0 

٧٢خائر ئلطان عند كلنه الحهاد محل 
٣٧٥ديثارسالثخل قفل 

٧٩٧دلأأخزكمذلالئ،مم؟ 
٦٦٨نقآكن م•, يه 0 ك لأر م1ثا أعئض قلا 





سدهدم عق اساسق ضح)ياض  ٩٠٠

١٧٥أئابم،فإللإمحلإممحإ 
U1  ،٦١٨اويل..................................زاذغ \)'ؤ لأغطي ق ثوافب ند

٤٩٥............................أللأإنإلأاشُالنازخزيلاوا jjiii jiرئ
٢٢١سع عذ ومانا بثع، ه اش رنوو أمزئا 
٤٠٦، ٤٠٥أنك 

٤٣٤ثئبي ص إلأنئالإص1ةالآم 
٢٦٥الشفاعة عن يمتدر ١^١٥^٢إف 

١٦٩•••••••••••••••••••••••••بمثٌ بمضي حز أموم أف كرهئ ؤإو ابني إل 
١٦٨٠السلمي.................مى فئش بين به ملح أذ اش ولعل نيئ، هذا ابني إل 
٨٤٨ربه يثاجي قإيه صلاته، ق محام إذا أحدإو 
٥ ٠٧......... ٠ ّ...٠ ّ ّ ّ... ١ ١ ّ ّ. .١ ٠ ئطثه يوما أربعي أمه بطن ل حلمة نحتع أحل.كلم إف 

٤١٧

٦٦٠الثزو ق أرملوا الأئعري؛ر،إذا إل 
٩٢الرجال قلوب جذر ق ثزلن الأماثه إ0 

٧٢٢.........ا.ّلأّ...ا..•••••••••••منبهات وبسه،أ بآن، الخرام نإف بع،، الثلاله إف 
٥٧٧خايةخف>ة ازالأنيا 

٨٠٦إلالئم،لأبجِلو،تيإلأزانئ 
١٣٤................... والأرص الثموات، الثه حلق يزم كهيه انئداز محلح الزناد إ0 
......ّّّ.ّ..لألأه؟ا.آدم................ابن قلب 3، الشٍهلان يلهيهاحمر0 الغم، إ0 

٥٤١إنالكافتإذاةملط،لمنا 
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٥٧٣ ثمنه حرم نيئا حرم إدا لنه 
٧٥٢ا-يقاهلثة عثه ظأ أدثب فه 
٧٥٥ثواصعوا أف إؤ أوحى فن 
٤٨٨جزيل ذعا عدا أحب إذا ثعال طه 
٤٢٩الأمهات......................................عموى ظم°•' حزم تعال طه 
٤٠٥منهز ئزغ إدا حر ا-ظق حلق تعال لأهَ 
١٥٣٦ ..... ٠٠٠ر ر . .......٠ ٠٠زحمة..يقه والأرض الثموات حلق يوم حلق ثعال طه 
٤٨٧ؤلثا ل عادى مذ قاوت تعال طه 

٨٦اي ضَمماللإاظقامقاولأ:
٥٤٧لقوب بالليل يده يبمط ثعال طه 

٤٨٢....ّ..............ا......ّ أيذالتحابوفبجلال؟ يومالماتة; طهئعاليقوو 

٨٠٦،٨٠٥ؤ.. ؤ ...٠ ٠ .٠ ٠ ؤ ....... ٠ ّ.٠ كد............. الأ>نر تحب ص هَ 
٩٣طهطثبملأبملإلأيا 

٣٣٢ابة لها.ا\ أرجت محي طه 
٨٢١لأهَكتنالإنالءومتي 

٥٤١حثه متا مؤ 

١٥٤٧^ أف:اكز الند ض لزصى فهَ 
١ ١٧يعلئه لم أحده محإدا للظالم، لنيل فت 

١٧٣٩^، الند طهَنحئ 
٢٧النتف عل يعطي لا ما النفق عل افتسطي إل 



الرطهنسيد اماسى»_؛لأم )؛اش ض  ٩٠٢

٥٦٧عنك أم! أو انزق عيججل افَ إف 
٣٣٧صلع من حفت الرأة إو 
٦٢٢وجهة اوجل كديئغا النالة إف 

٤٧١ شفه ممي؛ إلالنبم
.ث0َُ ء

١٤٧ورلكة........................وصيام بصلاة القامة يوم ياق آش مذ الفلس إن 
٤٨٦ نور من مثابر عل اممب عند الميطذ إي 

٧٩٩حلقه بخن لدرك المزمن إل 

٧٥ي:ت;ه....................................أخدرا ٣ الظاِللم زأرا النازإذا إف 
٧٦المم زوا النازإذا إف 
٢٠٩ظي؛ الشام قالوا: البجوذإذاقوثمي إئ 
منسوجة..............ّ...؟..ّّ.....ا.ّ.خهآبزي؛ ه اف رمول إل جاءت امزأة أد 
٥١٤لزحل...ّ....اّ..اا..ّّّ..ّ.ا.............المائة يوم ءن.اتا النار أهل أهو0 إي 
١٧٠٤،  ٠٦حكاك وهو ندا فه تجمل أذ 

١٣٢زسوواف محمدا صأللأإلةإلأافُوأأ 
هو ء

٠٣٥ طعمش إذا ثهلعمقا آن 

٤٦٩أوص له• يثاو الثابع؛ذرحل حز إل 
١٢٩،١٠٦علغم.......................ء..حرام وأغزاصغم واموادقم دماءكم إف 
١٥٦حى شر النب مال ل يثحوصول رحالا إل 
٤٨١٢،٤٦١أخزى قرثة ل لة أخا زاز زيلا أف 
٤٦٨أوص لهت بمال اليمن مذ يانخم رجلا إف 





ما ٩٠٤

٥٧٨الغنى لآمالْ لوأعبة ض يائي من إف 
٨١٩.....................-••••••••••.....يلثحئم، ازس أم ،بكب مفرين، منكم إل 

٠٥ ٢ ٠ّ............٠ ّ  ٠.٠ء..ء ه... اف زنوو ء و الزخي لكنواثزخدوف إةوتا 
٤٩كا أج بالحق قول أذ 

٢٧٧النار أهل ثن هدا إل 
٤٤٦الناس أوصاخ هي إثإ ال2ثارءات هده إف 
•لإناثهم■جل يكورأم، عل حرام هدين إف 
٩٢ئعمث محوتوف يثأ تكن إذ 
IJJ  ٣٨٧ئ لما ثمل لا محني آل
٧٩٩....••••••••••••••■ ٠٠.الراءرك لص ا-ث رص ذ ست ويز أنا 

 fةظكإلألآامs٧٨٩إناللمنئ
٦١٠ألاثازل 
٥٤٧أناس 

1٣١٨نازكافلالشمفيامحعا 
٣٣٩قرئ ابممحانيل 

١٠.-.....-....-...•..-.....ربك عند لنا انفع الأرض إل القه بعثه رسول أول أث  ٠
٤٧٢أذم 

٧٠٨نحك اءيغإلنثولاه.زم 
٤٥٥اJاشذازلئم أنزلوا 

*ه؟ه*أ،ظاءأزطلوتا أخاك 





سدا1رطلتي؟لأم ض اماسق )؛اش شمح  ٩٠٦

1٥١٢خلاثر ومر؛،
^٠١ ١ والنار ا-إق لمتال معه نجيء إيه 
٥٥.....................ومحروف.................ءتعرءو0 أمزاء علتكم سؤثعمل وثه 

١١•؛ينائامابما,سمابن 
٨٨٦وئكئوث؛تا وأمور أثرة بعدي شكون إمتا 

٦٣٧ّ................................ أوسح1وبيّ باكخش، سالوق أو  OJJfإنم-
١ ٧٧ويقيني يطعمني رف عند أبتت إل 

٥١٨إلأزىظلأوزنو،شاليائ 
١٤٤ .........اؤؤ.................ا.. شيئا ه الله بنسول مع الآُصار رأيت قي. إق 

١٧٧يمحأووفيقا.........ء.ّبب........................
٦٠٢صايتنىبجافيسماق4 إل 
١٧٤•••••••••••••••••••••••••••••وبجي رل يطعمني أبث إل كهبجغم، لث إل 

٠٨٧ شط تأa^ان دو ثلاثة: ا-اة أذل 
١٧١ؤ...ؤ. ؤ....٠ . ...........٠ ٠٠٠.٠..١٠.٠٠.١٤^^من اممهُثزغ كاف أزأنلكإذ 

٣٢٥بناة ولو أزلإ 
٦١زافوزjالوماتإ إثافم 
١ ٩٣اض........................النائ م تجا امحنات فإنه:اكل زاض وم 

٨٧.....٠٠أحلف.......................نعد كدث،زإذا خدذ آيةادافقثلأث:إذا 
٢٢٨••••••••••••••••■••••••••••القيامة يوم مذئار موازين يجا افه يورك أف أبمرك 

٦٣١ناله؟ مذ إلإه أحي زايثه ناو وكم 









الرسلضسيد يياضاسثمتيض؟لأم فؤح  ٩١٠

0٧٣٠؛ظ:ريشإلظلأ:رثئ، 
٨٠٧ماء من مجلا بوله عل وأريقوا يعوم 
٥٨٤الكافر وجنة المؤمن، مجن الدنيا 
٣٥٥مثاغ الدنيا 
٥٨٥اف ذكز إلا فيها ما منعون مالعوية الدنيا 
,,,,,,,..,.,,..,.,,,,,ه٠٠٠٠.,,,,,,,,النصيحةالدين 

٣٧٥رب؛ 3، أيففثه ودينار الله، سيل ل أمقته دينار 
٧٢٢بإ;كزة أحاك 

١٦٩الرحمن الناحموليرحم4لم 
٢٨٩بالأبواب نديوع أغم أثذ رب 

٨٦٥رمحه ص رمنوول أهله ِفي دلع الرجل 
٤٦٤محب ٥->، قل ادلجل 
٤١١وصلتي.......................................مذ ثقوو; بالعرش معلمه الرحم 

٠٤ ٩ ُ ُ . ......٠ ٠ ٠  ٠٠.......٠ ٠ ١ ّ ٠ ابويه أدرك مذ أنف رغم ثم أْف، وبب م أنف، رغم 
٣٢٢زالممن الأزنلة قل الناعي 

اا"ه،؛أ-خ، ٤٧٤^هاضُفيشزملأظليق..........,؛.ؤ.ؤ..,,.ؤ.. 
٤ ١٦............ ١١.,..١١١٠,الصراطفيها ينمى أرض وهي ممر، نتمتحوف 

٧٠٣.,.,..,,,,,....,,,,,...,,...,,,وامن المنبث مذ الدثار أهل وكب النلأم 
٧٠٣الث.لأمهإذازقزملإبجن 

٧٠٣زدتمي اشُ المور،:غفز أفذ ثا ^١ الئلأم 



٩١١ءوسالآءادثُا*"ث1ر 

٤٨٨ذبك؟ ثتيء:شغ لأي طوة 
٣٢٤

َِم ٤٠٤زذ4ا عل الفلاة 

٧٩٢لمح؛ الإخلال فد 
٦٥٨ًلخامالأتنينمفيامح 

٦٥٨طنامالزاحد:كفيالأئش 
٤٢١طمحا 

٦٠٧للإسلام هدي لس طوبى 
٢٨٦أمتى أحور عث عرصن 

٥١٥كاتوم........................................أز ٣ زالنائ، اية هو 
٢١٩الشطان مذ والتتاوب اممه، مذ الئطاس 

٣٩٢ايالخلأةصسذ ظ.وا
٨٧٣...................٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ؤ...٠ ؤ زمْ..٠ أب فإ والطائ الئنع اكلم اوء م
٨٩٢.............٠................. ٠.٠٠ ؤينره.١ همزه ل والطاعة الثمع اللم عل 

٨٧٨وتنرك عترك ق والطاعه الئنع علنك 
٥٣عرى ثزعة ثعئئ هدا هاسك 

١٣٤ء....... ......٠ .....٠ ٠ ٠ ...٠ خزام....٠ ظأ نأماصiلم دناءكم}١^١٣ ئإئ 
٥٨••••""•••"••••••••••••••••■■--"••مثل ومأجوخ يأجؤج رذم مذ اليوم ئخ 
٤١حئ؟ أحد والديك مذ لك مهل  ٠

٦٧٢... ٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠سنط......ّ.ؤ...ّّ أذ أحثي ولكر علبجم، أحشي ^ ١١ما موافب 







سيداأ)سلتي_ض؛لأم kl_lرياس قؤح  ٩١٤

١٣صلألة بدعة كل 
٧٧٣كومحك 

٢٦٠ضيقة ش اثس ْن ئلاش كل 
١٦٥•••■•••••••••••••••••منها كمل أخاه قل الا-ي الأوو آدم ابن فعل مثل مس كل 

١٤٣محا،  j٠٧ النار و زأيتة ق كآد، 
٨٥١، ٣٩١، ٣٦٧زث............................ ض ننزوو ذم زج، كمحي 

٦٨٢......لألأ.ءّ.ه.ّ ٠٠.اشاjا.............ي حمفثاj اوحمن، تيثاذإل كلنثان 
٢٨٤اليزان ي ثملتان ان، الئعل ضتان كلمتان 

٦٨٧،٥٨٦كنفيالدفاكس،شن 
٣١٣ك!اتعام،هيثةم 

١١ ٢ ١^؟ س نا خل: والض^ كناثقوو 

٨٣٣الخاسة.................. عليظ وعليه ه اممب رنول ح أمجي كنئ 
٠٧ ٥ ٣'٧، •■••••••••••••••••••••••••••••••• • ثروروها الثبور زيارة ص محتكم كنئ 

٧١٣والخنل والخياط، الكل، 
٥٤٣الكئزشدالس 

٥١٩المنئلهالموّ..؛.....ؤ...........................ط، 

٧٣٠

٥٧ّ........٠.....ُ ٠ ٠ ؤ..٠....٠......٠ ّ ؤ .٠ قدم من ض زز اضُ، إلا إلة لا 
٧٤٨،٢٠٨اءوsزاشانىباللأم لأتدثوا



٩١٥سالآ-ء1ديهوامحد1ر 

٥٩١الدنيا و وغنوا الصبمة لاقيدوا 
١٩١تباعفوا ولا ساجثوا، ولا تحاسدوا، لا 

^٦٠١تؤمنوا حض الخنت ثدحلول لا 

١٦ ٩ اضَممال.س....... كىإش:افى اضالة تزال لا 
٥١٩سال.......................................حر المائة يوم عند قدما ثزول لا 
١...٤ ...٠ ٠. ء ء .... .....٠ ....٠ ئؤ3 ألة نض أوتتثها إذ فانك الإuرة، شال لا 

٢٢٨زالأم.ة الدف آع j لاتئزثوا 
٤٦٤لأتذاحنإلأئؤم1ا 

٣٥٥\ت\ءَ\ذ لآض>و\ 
٨٤٦'٦^محب لا 
٤٩٦بننزلتك قإثه قتكئ فإذ متنة، لأ 
٦١٩ّّّ.....ب.....ا..ّ..اا.ّ...نثاثكب أتحد لابمأش ماض الث1لة، ي يفوا لا 
١٥٠ ورسوله اف تحب قإيه ثلعنه؛ لا 
٣٥٦اممه احي مالأو4 إماء ممنعوا لا 

٤٦٩لأتتناثاأحممحدعاِك 
٨١٢اوأة ز1 'ز Jjالمرأة تظن لا 

٣٦٨........ا.....ّّّ..٠٠ب.....ّّ....................لاتزذي١^١؛زو-ت4او^؛;١ 
٦٣٩لأ/مفتومظك 

٦٦٨زينآناةاضُالقزآذ ياتني: تحتي لا 
٦٦،م\٦٣١زيزآتاةاشُظلأ لاخثدإلأقامحن: 



٩١٦

٧٧٥ذؤ:ذنتج ٣
٧٣٧..محخم:أغ.....بالند '٦^٤ 

٠٧ دنش;وذائ...................................٩ همث وت، اخدير لاثض 
٧٠٩لأ:مممئاوث،،زلأ:ذغع 

٧١١ايثِلفئأث:ئ لأ:سئأطئإ 
٤٩٨حناجرهم إيام نجاور لا 

٤٠٥بمَظولك أف إلا ^٠^^^١ 
بجمح.....سس

١ ٣٨ثلاث احدى إلا نلم امرئ م ظ لا 
٠٢ ٩ ؤ . ٠.٠٠ؤ...ؤ ؤ .... .ثلاث،.٠....٠...........اأؤسأخاة يم أذ لأخي تحل لا 
٣٦٥..؟؟.؛...ّ؛...ّ...ا.ا.ااب.ّّّّ...اؤ..٠٠هد..ما وزوجها موم أف لامرأة تحل لا 

٤٢٩لآ:نخلا.لآةقاءئ 
٣٤٨لأثاوخلالخنةق؛ائ 

٧٧٢ّّ..ّ.لأّ...ّ..ّ.....لأ.ُ...ا.ّ......ّّ...........^^حلالآشلك0فيي.ا
٣٩٦يأس لا س لأيدخلاة 

٧٨٥وكلإ< حش بنهمه م، Juالزجل يزال لا 
٨١٧الفطن غيلوا U شر الناز لاثزال 
٢٤١؛ ٥١ونلأة الدنا تيوهمواى لابمي 

٢٠٣لأيييت،زمأحه 
٣٤٣ئوسئومئ لامزك 









ائرسلضيد كلام •_ اسلاهتي |ياس شمح  ٩٢٠

.ُُِ ؛. .م  ٤٦٢ ٣، ١ ٩ انس عل الذي:طوف المكن ليل 

٤١١لأمحاي، اواصل بز 
٥٦٩•••••■••••••••••••••••••••••••••وأرين قطرس مذ ئعال اض إل أحب ئيء لتس 
٥٩١■•■•■■■•■•■■■■•■■■■••■■•■•■■••••■••••••الخصال هذه سوى ي خؤ آدم لأبن لنش 
٤٥٤صنيروأ يرحم لم مذ مثا لنز 

٤٥٣

٥٩■•■■■•■■■■■••■■■■•■■■■•■•العرب جزرة من والنصارى البجود جذ لأر عنت لئذ 
٤٨٣٨، ٠ ...............٩ ؤ.....................تخب ملكم ثك، 

٠٦٠ الشاعه؟ هده بيوتغإ من أ-تمجت$، ما 
٥٩١إلا امحز ناوي 

٧٧٩، ٦٧الثار...................................... ض الإزار من الك،لإن كن ه
٤٦٦محا؟ 

U أيili ، ٤٥٦اف مص إلا لمي يا
٦٢٩سظتياينأذ:Lٌ...............ب..سب.بب.........سنآأكزأخد 

٥٨٠.ب.........ب.

U ٦٧٤الثائل من ام نمحا المإوو
U ٨٢٣ظ\ و ١^ ٣ زذكز \}و؛ أنو

١١١ك نا:ثاضمئتيأثنة 
٧٤٢العثم رعى إلا سا الله بث ما 

٦٣٨، ٣٨٤>تيملإا؟ 





سدالرسلٍاهدم ض اسايض رداس ش  ٩٢٢

٧٨٩....................... ه افب رموو كفن من ألئ حريرا ولا ديباجا نيحت ما 
ill^__u ٨١٣،؟

٦٠٨تطن من ثزا وعاء آدمي  SUما 
٣٠٦ورخا حنثا ملئ إلا زكا بت ملئ ما 
وتجحلهم ءبجد لا ئم الإم؛ر، أمز يل أمجتر مذ ما 
٨٥٢النلمذ أمور يل أمثر مذ ما 
٥٤٢أرثعوذ...............ا.ّ....ّ..... جنارته عل نقوم تموت، مسلم ريل ثن ما 
٧٩٣ّ.بؤ.ا.ّ....الأ....•••••••••••• المامة يوم المزمن العبد مزان ِفي أمل مي؛ مذ ما 
٨٥١، ٤٥وهوعاس.ّّ..ّ.ّ........يموت يوم يموت رعثه، اض ينرعيه عد مذ ما 
٥٢٤ّ....ّّ....اا.ّ؟..... ورمولة قهده محمدا وأ0 اف، إلا إله لا أذ يشهد عبي. مذ ما 
١ ٤٥سبيله...................ل يكلم بض أهلمم راثّ النب نبيل ل يكلم مكلموم مذ ما 

٦٣٢، ٣٧٦لأبؤ؛ّّ....ؤؤؤ.....ؤ.. .صاتيائفيظكان:زلأ0......
٥١٨يمينأسمبجظهُتي 

٦٤٧، ٢١٥المار..........من ومقعده الحنة مذ ممعده كتب وين. إلا أخي- مذ يقكم ما 
٧٥٥،٦٣٨ظنضفسذنو 

٥٨٢• • ..٠ ..٠ .٠ ٠ ٠ ؤ....٠ ... ٠ ؤ ٠ .٠ ١ ّ .... ؟ ....؟ ...٠ ذهناهدا أحي. مثق عند.ى أف ما 
٤٦٤ظبجئالئ،ألوورنا 

٣١٨فيكم؟ الفل«ز ثعد,ول م،ذا 

٣٢١أدر قوبا كلاثس بمط لم با الشح 
٦٣٩قلالملمح،مملمح 



٩٢١٢؛هوسالآحاديهياا؛وار 

٥٤١اذلزاتاممميار نقل 
٥١فيها والواغ اف حدود ل القائم نقل 
٢٠•••••••••••••••••الواحي• ابمل• كمش وثعامحم وثراحمهم يوالهم j( المومنئث مثل 

.ب•.بسبى..■.ى.ى

٤٦٧،٤٦٥اوءذعمذأخ4 
rryكنزِما أسقا إذ كالفبع الرأة 

٥٦٨موا1امنملباواس 
'٩٢٢بنتن نع بالخلأةإذا:لخ اشز ووا 
١٠٩٢ب....بب أبمئنغ.س زم أزلأذمدالذلأة ووا 
xli ١٨٦، ٢٠زلاص/ غونة، لا النأم، أخو ؛

٢٤٩،١٨١٠النمأخوانلم،لأ:ظامت،ؤَلأبمنة................................
٥٤١ّ..ّ ّ .. ّ........٠ ؤ ّ ؤ. ؤ ؤ ...... ٠ ّ ّ ّ . ٠ لا أذ المتد:ثهو ق نثن \1ا 

١٦٠١...ّ؛؛..لألألألأ.لأهلألأّ....ُ..ؤ.... ؤيْ......... AjUِس انلئوذ نلإ ض انلإ 
^٢٤١اكثوذيكائِفيآس 

١٦٤٩،٢٥٢،١٠٧^،^ نطل 
١١٠محئذ:ش:ممسم 

 yu.١ ١٤كافر بتي مكتوب

٣٢٩•••••••••••••••••••••••••••••••••••محبج؛صإمحن 
٤٠٩رزقه ق  aJيبمط أذ أحب تن 

٢٠٥الحنه حز وبم• النار عن يرحرخ أف أحب مذ 











0كبم'هوتإيالرسالتي سد ض؛لأم اس1،ض >ياس فلح  ٩٢٨

ُوه ت ءَ ُء ِه  ٤ ٨٢ثومنوا حز ا-اثنه ثدحلوا لا تده، ثمي والدي 
٦٩المعروف لتامرف بيده، مي والذي 
٥٣٧................................ تئم اف، لدب تدنبوا، لوثم ثد.ْ، ثنيي والذي 
٣٥٨امزاته يدعو رحل من ما بيده، ثمى والد.ي 

٣٩٠

٥٩٩ئئإلتيوّ..ءءّّ؛..............ء.......ّّ......
٣٦٤افرمي عل العرش ثقل ؤإل 
١١٠نمه حجج ئامرؤ محئم ولغ ءهمج محإل 

٥٣٧ ...... ٠ ء...١ .١ ٠ ؤ ّ..... ّ ؤ...... ٠ ٠ أجزت إلا ^ ٥١وجه غا ثبش ممه ينفق لن ؤإثك 
٤٩٧، ^١٥وكفصإ،لأبم 

٢٠٣أجي يطبق عل عطب ولا 
٣٠ولالطهرا>قنئ لكرم الزلن  ٠
٧٤٩هروله أئثته يمني أثامحي( ومن 
٨٥٤ءل،إلإخدامحا انزآتان لئ كاف وثن 
٦٧الثار ئ للأغماُب، ؤيل 

١١ ١ لأثزذوابميئانا تماظروا: 
٣١٦:الإام،سن،أمحا؟ 

٤٩٠:ايم،كذكأمحبىإ 
........ا.........؛؛؛بّ.ّ...ه؟مظءثائاكثز نزثة، يخت إذا م، ي ا

٦٣٧،٦٠٦ك محز ١^ _J ^١^أن 







٩٢١مراس|محءا؛د 

اذهوساتفواثد

انمضمد

عدمْع ائس_، ق الأحوة إف ثل الثس_،، ق الأخوة مى أقوى الدين ق "الأخوة 
٧بش؛ ليت الدين 

والأخكاف، مهإ فإممإخوه لغاثبمم، وباين أقطارهم باعدت ؤإذ ~المؤمنو0 
٧................ . له داءت١ له، دلك مبيتا الخم، له نديا لأخته، ناصحا يكود أن بد لا 

٧وJارفJنا............. محبه له واشي. ثتال، فه بالإخلاص ثكون ءِةيْل فه "النصيحه 
٧وجوارحه......... ولّانه بمله لربه ذاكزا دائنا الإنسان يكود أن فه؛ الثمحيحة ~مى 
يدفيطل ليادْ، ثرعه الدي ثنال افب دين عى يدُب، أن ت لأب اشيحة ~مى 

عنالنامي نمد مود وكال، الدين بمرصوو الدين الملحدين عل ويرد الكائدين، 
٨"مبامح*ا 

مزه١^، المنوي من شحرر حى للشيهل١ن، ولا للقس لا عكجل طب يعبئ "الإنسان 
٩ولائض، 

النسلمقام هدا لأف افه؛ عتاد ق افب دين بانا يكوف أن ءغ؛؛ثل؛ ف؛ النصيحة -مى 
عغجل.................................٩اف؛ إل الناس يدعون اف؛ إل ذعاة مهم كلمهم، 

أنئل هدا يومنا إل الئذ. عهد من بالنوار ثقل الحمد" "وف؛ "المرآل 
٠٩...... ....٠ .....٠ ١ ١. .١ ١ .١ . .١ ١ والكب؛ر. الصغبمر يقروه الزمان، آخر ل عغئجل افه يرقعه 
لفظثا،محرما حرقه من يداخ عنه، الإنسان يدائ أن اطبت لكناب، اشيحة "مى 

١٠معنويا محريثا أو 
الصحيحالمعنى السلس؛ ني معناه الإنسان ينشز أن اط؛ت لكتايت، النصيحة ~مى 







صإ١لئنيظزسدائواط؛؛تي هدم |ياساساسىض قؤح  ٩٢٤

السلميمن أحد اشتكى إذا هكذا، للمسلمير؛، كو0 أن يبني كيلك البدن، حمح 
٢٠محاىالأ>;رئإلإكأنئ، 

سنامحتم إذا لأنم، وينه؛ يثك مرا الإسان خاطبه هي النصيحة أف ~يدنم 
٠٢ ناصح انك وعلم مسه، ق أثرمحثح وينه ينك 
الهول،هو وهذا آثم، ولكنه صحيحة لملأته عذو؛ بلا الحإعة صلاة ثرك ~تن 

٢٢ أحمد)؛نء' الإمام مذم، من المشهور وهو الثا-جح 
ويؤوكبزهم، ما برك بحيحج لنفسك،، محث، ما لإحوانلثج نحب أن ~النصيحه 

٢٢به أذيعاملموك ب،اتحئ، وتعاملهم يؤوهم، ما 
الظاهرة،والفعاق، القولثة، المادا١ت، من وأم0 الثرغ عزثه ما كل -ااعروف 

٢٤والثاطة 

والفسوق،،المحر، مى العاصي؛ أنولع من ومنعه الئنغ أتكره ما كل اان،كئت —
٢٤دلك< وغير والنميمة، والغيبة، والكذب، والعصيان، 

يكممح،ض خ قام إذا كفاية، وفرص واجب المنكر، عن والم با^موف -الأمئ 
٢٤•••*•••••لس••••••• المحميع عل وجب يكفي،؛ من، به يقم لم ؤإذا المقصود، حصل 

وأثإلا ثيء عذ ئتة وألا معروف، اثه ثدري وأنث، إلا ء بني امز ألا —الواجم، 
٢٦ْتكئ أنه تدري 

ميه؛ق رقيما بامره رقيما يكوف أن المنكر عن والتاهي بالمعروف، للأمر —يبغي 
٢٧•.■•••••••••••••••••العنف عل يعطير لا ما سنحاةئوةناق افه أعطاه رقيما كاذ إذا لأنه 

ؤإقامهاهلق إصلاح بدلك يقصد أن المنكر عن والناهي بالمعروف للأمر ~نجغي، 
٠٣ لنفسه.... الانتصار أو العاصي، من الانتقام يقصد أن لا اممه، ثممع 
أ>لم،الأثة أن فلو ١^، ض والهئ بادُروف ج ي الأتة نجح -لأ 



٩٢٥

أيدا،و0ثقن ما والسنة، الكتاب، إل ونحاكمن، النكر، عن وث٠ث١ باالعروذح 
٣١الأئ لهي ومحل 
٣١....الأمن لحفظ جبارة كبثرة جهودا يكرس كلها ~الآل~ والصغرى التكرى —الا.وو، 

النساءحش بل بالرجال، حاصه ليت، المنكر عن والنهي بالمعروفح الأم "وظيفة 
٣٢............... النساء حقول ق ولكذ المنكر، عن وينهار، ؛المعروف، يامرف أن علتهس 

كببمرةثعل إلامن ولايتحمه والعبادئاف، اممه رحمة والإبعادعى هوالطرد —اللحى 
٣٣الذزُتج كبائر من 

ولآيُ،له ومم به حاص مم ثنْين• إل تقيم ه للرمول الموجه —الختلماب 
٣٥................ظهلخومح

بإثصيغ وأن الناس، له تأمر يه؛ اممه أمرها بإ ثميغ أن عليها بجب الأمة "~كل 
Jr  ٣٦••••••••••••••••••••• بتركه أم الثيء عن الهئ لأف الماس؛ عنة تنهى عنة؛ اف؛
يطيع؛أو له يسمع أن لأحد محور لا فانه المعاصي مى بمعصية الأم وئ أم ~إدا 
ئنلهناعي تبم\ثئؤثاك يعمى أن يمكى لا عؤوبمل، العالمئ رب، الملوك مللن، لأف 
٤١اببا.اا.اااا.ر...اؤ.ا..............................................مربوب مملوك هو 

علطاعثهم ان الإئيقدم فكيف—، عمؤثل، ف مملوكوف فإبجم افب بوى من ~كل 
٤٢طاءةاض؟! 

ينمواوألا فيهم، مال اممه يتقوا وأي، فيهم، يعدلوا أن الأم ولاة عل الماس ~حرؤ 
٤منه.......................................٥ بجرا محيون من عليهم يولوا وألا علمهم، 

ورسولهاممه خال ممد منه ئم هو من وفيهم عصابة عل الملمئ مى أحدا ول —من 
لمصلحةينغلث مراعاة، أي يدون أهلها الأصو عل يول أن نحن؛ لأنه والومنى؛ 

٤٥م هوأول من، علمهم فتول البماؤ 



سدئلأم اسر1هتييياض قؤح  ٩٣٦

عليوق أف محوو ولا خيارهم، لمى المعل يول أف المسلص وئ عل ~بجب 
٤٥...............................خيانه. هدا لأف منه؛ خر هو من ويهم أحدا الناس 
إداإلا الأموو ولاة ءلاءة محب لا إنه الئنهاءت مى الناس بعض ~قول 

٦٤ . ٠ ٠ ّ ١ ّ قيء ق ^٤ ١١س ليس وهدا وهدا خطأ، فهدا تامه، استقامه استقاموا 
٤٧...ولأتغثو0 تحرعوه، ولا عليه، ولاثكذ.بوا الأمر، لول تصحوا أن الرعية عل ~محث، 

عميجللنه تتهليعول ما بقدر النصح عليهم محب حقوق عليهم الأمور ~ولأة 
الأمور،لولأة عظمية حقوق عليهم محب أما والشعب، عليهم، اممه ولاهم ؤلمى 
٤٨ ١٦٢تقوموا أن عليهم نجبا 

قالواتالناس ص عادي ثخهس ق ثتكلم أن أردت، لو الناس بعفى أن —العجب، 
لوثكلمثلكن عنده، أحل عرضر ق أحد يتكلم أن يرضى ولا حرام* هذا لائغثه، 

٤٨يه................................لاناس هدا أف يرى فإنه الأمور ولاة بن واحد ؤ، 
يمنعلا الاستنكار ^ا فإن العامة، يستنكرها سنه يهلبى أن ان الإئأراد ~لو 
٤٩الئنة جده يقوم أن ين اف الإئ

تاخذْولا باللازم، ويقوم والعا.لا ؤيقوم ءِبمْل اممه يقض اف الإئأل ~الواج.آح 
٥١لائم فيافلومه 

٥٣••■المحسوس دصورة العقول، لهأ ليهئرّتح الأمثال،، ^٠ ٠١يضرب، أن الناس لمعلم "ينبغي 
ضربّنذفإذا يفهم، فلا علميه وتردده ممرا سرحا العني له ئثرح ان إنمن ~كم 

٥٣ويعرفه يفهمه محسوس بتيء مثلا له 

الحومة،الأمثال بصرك، الناس لأذهان المعقوله المعانن يقرب أن للمعل؟ —ينبغي 
١٠٣^^ فعق كا 

رجبابن دكت. وقئ والئنة، بالكتاسم، الثابتة المثروعة الأمور يى —المرعة 





الرساتياساسنرضهلأمساو  ٠١٠٧٠ضح  ٩٣٨

٦واواجع........١ الدام الناس؛ زذ\ب كثف إل ءش الطرقات غل -الحلوز 
ولاذهن، من قلادة يلبل أذ ولا ذهن، من خانا يلسى أن لوجل محور -لا 

٦٤دم من أزرة فيها ثيابا يلبس أن 
دلك؛إل بحاجة ليس والرجل للاءزواج، للثجمل الئاء إليه نجاج —الدهب 

٦٥لثنيه يتجمل ولا لة يجمل الرجل 
قعميده هناك يكوذ ألا بشرط ولكن قفة، من حاتا الرجل يلبس أن -محور 
نسألة)الدبلة(،j النفارى طدات امحاض اثس بمض ثفذلئ ك،ا ذبك، 

٦٥الزواج عند البعئى يلبنها التي 
شرلأف ١^؛ شر وبثن اأئكر، عن واش الأنر؛ا1موف، قرى؛؛ذ -هناك 

 J٦٦قادر......أ. ثالهلة ذي من اد٤رثكو
منانتقاما يتلمه أن وأراد اممه، طاعة عن ألهاه ماله من شيئا أ0 اف الإئرأى -إدا 

٦٧له بأس لا دلك قاف لها، وثعزيرا نفيه 
٦٨البدن من معم جزء عل يكون قد بالثار العذاب أر إثبات فيها كلها الثنة —

٦..٩ .١• ... ثقول، ما وكل تفعل ما كل ل الحكمه ئثعمل أن — المسللم أخي —يا -عليلثخ 
واحنمت،ل ممر قد لنا أحا نأينا فإذا بالحروف، نامز أن حمينا علينا -الواجل 

الحالمة...................................•.................•*Uمن وحدرثاه به أمرثاْ 
قإلا نجمح، لا هذا ولكن يقيم، أن ان الإس-من يهللتج أن دور المنم وار ج— 

٧٠شأر ولها أهمثة ش ض 
واجاتأهم من وهو قرئن، وهو المم عن والنهي الأمر -وجوب 

٧٠ويروصه................؛ الدين 
يكورأن وهي مهئه، نسأله يلاحظ أن ١،^ عن والناهي يالموف_، الآمر -عل 





صإإذذيطنالوسلم سيد ئلأم ض اساسى قؤح  ٩٤٠

تثاالتي الأمانات عل نحافظ أن ثى؛ وأول الأمانات، عل نحافظ أن ~ءلينا 
٨٥ربما وبتن 

ؤيفلهناممز سز أن ديك: ومن الخثت، ؤيظهئ الثز بز الذي هو -النافق: 
٨٨الربؤع نافقاء من مأحود وأصله الإسلام، 
تدر،j قريش صناديد لتل لكا بدر، غزوة يعد ه الأى عهد ل النفاق -قدثرز 
٨٨النفاق ظهر لم؛ن، للمالغلة وصارت 

يعرفقلبه، ق ونورا فراسة ئعال اممه أعطاه الذي يعرفها علامات، لة —النافق 
٨٩أحواله تتح من النافق 
انجليزيوعد يقول: بوعد وعيثه إذا عندنا الئفهاء مذ قوما إف الأمف، —مذ 

٩٠أمنءد>بأ 
ومنموس، فهو بالوعد؛ أوق فص مماتا، يفي الذي هو الحقتقة ق -الومن 
٩٠القاق حمال مذ فيه كاو الوعد؛ أحلس 
فيقول:يفه بحل يلتقي اف، مذ حوفه لشدة خؤممفيقنن الخطايت، بن عمن -كاف 

٩٢■■••■■•■■■■••••••التافمذ مذ نمى من مع ه اممه رسول لك سثانر هل اف أنشدك 
ثمالتجارة، مزاولة من يمنع فانه الوخليفة عقد بثمتفى موظما يكو0 -الذي 
٩٤•■■•■■•■•••■•■■■•■عليه فهوحرام التجارة هذه من كنبه فكلك_، التجارة، يزاول 

لكفليل دلك ■نحايفل غترك كا0 ؤإن علته، غثرلث■ ءاهل.دثح بإ بالوفاء -ءليك، 
٩٥أنت نحالفئ أن 

يذهب،بل عليه، يمنون ولا المراط■ هذا عل يصعدوو لا فانئم ا-قلص —الكمار 
٠١ ٤ •■■■■■■•■■ وردا•■■ جهم وثذهبوفإل الصراط■، هزا يصعدوا أن نل جهم إل مم 

فاعفلمالعباد، بحئ يتعلق وظلم عئقجل، افه بحق يتعلق ظلم نوعان: —الظلم 
١ ٠٦به والإشراك ثعال اممه بحق هوالتعلق الفللم 



٩٤١ه،واساانواناو 

الدماءسفك غمْ، عل ان الإئيعتدي بأن الدماء، ق هو١^٧٣ القس ق —الظاللم 
٠٦دبك أنبث أوما بردح أوا 

تدليعدم إما ال، الأم، ق غم'ه  ٠IJJaj الأسان بعتدى يأن ال الأم، ق الظلن —

ص,مح.و:سسس:;و:سس:سسأ.:.
وماوالقذف، والئواط، بالزنا، الخم عل الاعتداء' صل الأماض ل -الظلء 

•٦ ذلالنح أثب 

وهوالسميعوعدله، يحكمه بيتهم ثعال اممه ؤيقفى ثيء، كل القيامة يوم ~محثز 

الدنيا،ق يحمه اiظ^Jوم أحد إذا وثكى الظالم، مئ لاإمغلآوم يمتص أن بد —لأ 
مللتمسه اقتص قد فيه، دعاءه اممه واستجاب مظلمته، بمدر الظالم عل فدعا 

,يموُث،أذ 
الدنيا،ق منة اقتص قد لدعانه واستجين، الدتا ل ظاأه عل ا،لفللوم دعا -إذا 

١I القيامة..يوم منه ل يقتصر فإنه عته، يعم، ولم علته يلخ فلم مكش إذا أما 
بعدملها نحج ولم الهجرة، س العاثرة السنة ؤ، ءمرْ آخر 3، حج و. "الني 

١ؤ..٢ ّ......ر. ّ.ؤ.١. الثامنة. الستة إل الشركي بائيي كانّتت، مكه لأ0 وذلك هجرته؛ 

مز،3، وحملهم عرفه، 3، خهلتهم الناس، نجلن، الودبع حجة 3، ~كاف 
٣.١ ؤ....١ .....١ ؤ...١ بالعا.. محذيزا منه وحدر شانه، من وعظم الدجال،، الخ فدكز 

الأكرالدحال، أف وأحم بالعا، تحذيرا الدجال مى حدر —الرسول، 
ا٥ فقط.........................• يونا أربعي الأرض 3، ويش الزمان، آخر 3، تحلج 

يعالموللأمم والمدرية؛ الكونتة ائل المعن الخال—، 3، يالوف لا -المحابه 
ا٥ الشرعيه...... الأمور وض ممهم، التي الأمور عن لكزبمالوف عئقجل، اض مدرة 



ا،رسلصسيد ئلأم اساسذض 1ياس فهمح  ٩٤٢

القيامة،يوم أرص؛ذ مع من يطوى فانه الأرض ض شر يد ظلم إدا ال "الإئ
١٨الناس.........,,,.,....,,,.,أمام محمله باق، والعياذ عنقه ق طوق، له محعل أي• 

منهنا والغص الشر. ق ويرد الغني س ثوحد المال ق واجة صدقة ~الزكاْ 
!٢١,.......,الكثينا.لاو، يمللمثؤ الذي هنا الغني ولتس ركوبا، يصابا يملأ، 

١٢٣••. رسوبه وسنة ياثه مهم ق بعض عل الناس تممي يفئل سبماثئوةعاق ف ا— 
سوالأحكام الفوائد استنباط عل محرص أن حاصه العلم لطالسح ينبغي ""الذي 

I ٢٣....١...١ انمن.........................١ المورئ ض لأتجا والسة؛ الكتاب نصوص 
محتاجمكان كل مكان، كل ز اممه إل الدعاة يبعن، أن المسالماث أمر ول عل "~محثا 

!٢٣الدعوة إل 

حضالمدءوول، إليه يلقيه ل،ا واستعداد أهبة عل يكون أن الداعي عل ""ينبغى 
I ٢٣. الدعوة عل صرت دللث، ق يكوف وحينئذ وينقطع، فيعجز غزة، عل الأمن ياته لا 
ودللئ،اطة رسول محمدا وأذ اممه إلا إله لا أن شهادة الناس! إليه يدعى ما ول أ— 

'٢٢٣،>^؛ 
اقثإلا إلة لا أن بشهادة إلا عيادة أي ثصخ لا ؤبجدا الإسلام؛ مفتاخ هما الشهادتان 

١٢٥؛ ٧٥١رسول محمدا وأف 

أركانمن، الثالمثج الزكن وض الإسلام، فروض بن فرص وص واجبه، -الزكاة 
،٢٥اكهادس بعد والثاق الإسلام، 

وجودْع البعيدة، البلاد إل ماله زكاة الإنسان تجرخ أف المئْلا مذ اثه ملئ، لا — 
؛٢٦أول؛المعروف، الأقرب، لأ0 ؛ ق؛الي.؛ متص 

Mالرسول لأئ المفللموم؛ دعوة من ومحاق!، الله؛ تتقل أن ان الإئعل -نجئ، 
1١٢٨للأ،..ب....بؤؤب....ؤب.ؤ.....ب.......................اؤ.أب....................أم 









صإإ،ةتيوغسيداإرس،؛ز( علام *j اسا|ءتي ثياض فلح  ٩٤٦

نتبوجد إذا بالعكس، أو نحفيف إل ثطويل من يه يعةر أف للمصل ~نحور 
١٨٠فيثمف............. يطيلها أف يريد الصلاة ق يدحل كاو ه اق لأ0 لدللئ،؛ 
المجرصلاة لأل الفجر؛ بصلاة إسلامهم صدقوا الدين المسلمان احترام ~نجنا 

١٨٢ئزمث إلا لأطها 
فيلإداتيهثكامفي:زما،تلكان

١ ٨٢فيه الناس لايزى حالكا، يلا له 
ثبورلا وائه المجر، يصلاة إملامهم عل برهنوا الدين الملمن احترام ~وحوب 

١٨٢عليهم بمدي أل لأحد 
حياتهق الإيقاف ثضر الأحزة، وق الدنيا ق راسخة ثابتة أخوة الدين ~أحوة 

١ ٨٣مماته وبعد 

١٨٤....................... وماله وبدنه عنصء4 ق أحيه عن يدائ أل ال الإنعل نجب 
لاعدك بثعال الله فال عليها؛ وساعده مضيها أحيك حاجة ذ كنث، ~إذا 

١٨٤وئائا جزاء عليها؛ ويمثكا حاجتك، 
فإفتطلمه؛ من إل أسلمه ؤإذا ناقصه، أحوثه قاف أخاه؛ ظن؛؛ إذا الإ'ال —

كونوهو العظيم، الخثر يفوته هدا فإل حاجته، ل يقن لم ؤإذا ناقصة، أخوثه 
١٨٤حاجته ق ثعال الله 

فالحراموأمفى، أسود نوعازت الكذب إف يهولوزت حيث العامة بعمى ادعاه ~ما 
١ ٨٧أّسوئ.................كله الكدث أف فضا؛ه: الأبيفس؛ م والحلال لأموئ، اص 

لمالقلب؛ يتق لم ؤإذا الحوارح، امن القالب؛ امى فإذا القف، ق —التقوى 
١٩٠الجوارح مح< 

١٩.الحوارخ.....ائبماكلتجيةافهانبمكت وإذااتقىايالجوارح، إذا القلث، 



٩٤٧موس 

شكلا الح ولكن الماوسا، ق فالعمل ابتهال، بعض ينق ك،ا المح هو القلب ~لتس 
٩١ ٠ تكناته................................. وق حركاته، ق العبد، أعإل ق أثرا له أف 

أوصإيك، ١^؛ ثذا لبموذ عزك عل به افث أض؛ U محنة أذ بش ثزق -لا 
١٩٢وإللم:ئدإلإك 

قلبه،ق الحد نار التهبت، نعمه؛ عباده عل اف ألعم كلمإ انه الخدن مفاسد —من 
١ ٩٣قض....................لا انماد غل افه تم لأي عأ؛ وق لحرة ق داء ضان 
١ ٩٣الخطب،.....................ازث ًأكل ك،ا الحاج، الحد: مقاض -مذ 
بموداء لأنه النافعة؛ الأشياء ق الم ض بمزقل ه نفامده: -بن 

٢١٩٤ ق وبمون 
هىوإد،ا الحر، محب لا صيقة، شريرة عذثمس ينبئ انه الحسد: مفاسد —بن 

َُءُ؛ثِِ ء ؛.,.هٌ ٌ :.ْ  ٩٤لها قيء كل يكوو أن ثريد أنانية، نفس 

مهإأبدا، عغ؛ثل اض قفاه مما شيئا يعم أذ يمكذ لا انه أيما: الحد مقامي. —بن 
الفائلثج عليهم، اطه نعم إزالة ق لإحوانلث، نعيتج ومها كرهثح، وّْهءا عمك، 
!٩٤ثسطح 

منيكوف حر الأمر به يرش فانه الهي.، يذ نؤع فيه وصار لحد إذا ان لإئا— 
١٩٤باعيهم الناص يولول الدين العتون أهل 

إ0انماد، صز ما بمدر والنقمة الوبال ين علميه الخنن أف ملئ، لا —
ا٩٤أوبابدابجمأوبنجثنعهم............•بأموالهمئغليهيذذللثجإثم، 

عندمكروه الأر|د لأل الملم،ذ؛ يفرق إل يودي انه الحسي.. مقاسي، بن 
١٩٤شمه.........محب، ما لإحوانه محب الدي المنم، طيب ان والإئمبعص، الناص 

ثيء،ق الحد مذ ليس فهدا الحر، ق غبره عل يقدم أف ان الإنالحب ~إذا 



الدطصسد هدم اسر،ض«ن يياض ثؤح  ٩٤٨

١٩٥ه لعم الحز يكنه أن الخد مء°
فيههذا وفال: علهم وأش بانماف الحر أهل عن ؛ USoإذا الرحو زأث -إذا 

١٩٥.....الحسي.مى وسلامته قلبه طس_، عل يدل فهدا كريم، وهذا محمس، وهغوا نحر، 
يفزأذ يريد ؤإنا نراةها، ريي لا وهز أخته عل النالعة ق ثريد أ0 هز -اإ1جش 
١ ٩٦معا الأمرين أو ١^، أوينثع المشتري، 

١٩٦.................أخوهلأيه منه؛ ق يكزهه أي: أخاه ثبعص أف للأسان ثبور لا — 
الثغضاءأساب عذ أءزصنs فإذا أسباب، لها والحثه أسباب، لها —البغضاء 

با..؟.ا..؟هالألأب.........ا..لأ.......ّاّاا....اممه. بإذن عنهازالت، وتنارت.1تهاوعملت، 

صدئتق وأنن، معلث، أخوك ثت،كلم حئ( ال،كلأم ق ا،اقاءلعه أيئا المدابرة —مذ 
ااءهّ؟.ب.....و؟االتدابرحي وهذافهذامذ١^٠١^، وثزكته، وليث، أوإذاثكلم عنه، 

٢٠٤عليه....وأعائه دلك،، له ،، ٥١ثثز للحر؛ ؤإرادة صالحه نثه العبد مذ اممه علم ذا إ— 
دلوئذا كايا، كاو لَ '؟\١lx^ محقز أن ي \ذثت من للأنسان تكذ م

إخوانهأذ المسلم عل الواجتح لأ0 السالمذ؛ إخواثه حمن مذ إثم كثرة عل 
٢* ٤ ويكثرهم المسلماث 

بمؤمن،فلتس لثنيه يكرهه ما لأحيه أحب أو لثنؤيه، محبه ما لأخيه كره —من 
م•؟:ض:لهبم>سممزالإطد 

الراكبمحيذ القاعد، عل الماشي محمذ الكم، عل الصغم مذ الثلأم؟كول -ابتداء 
٢٠٨بمه كل الماشي، قل 

وقرصُه، ممد نذ عل عم قنص ؤ>و.< ونده نه، اتداةه أ0 الثلأم -محكأ 
٢٠٨هم أحي. رد نحرئ فإثه حماعه، ممدبه إذا كفاية 

غرأما ،، uipسّللم أذ المسلماذ إخوانك مذ أحد لمث كلمإ لك ينبغي الذي —



٩٤٩ساافر|ند 

٢٠٨عليه فلا ائالم 
بدعهوالتيغ يصل، لا لكلدى والمرتد والملحد والمشرك واشرامح؛ "اليهودي 

1٢٠٨لإك...انس أم^، ولوكانوا همم، الئلأم ابتداة تحو لا ثإلأ؛ كل ه ثكم 
عنملعوا أل والفانلءة فائجنه.م، فاول.ة هجرهم ق كال فإل العاصي ~أهل 

٢٠٩••••••الومنع( لأنممذ حرام؛ هجرهمفاندْ؛هجرهم لممح،j ؤإف ممحهم، 
يعودوهأذ المسلْان إحوانه عل حما له فإف نيته ق وامهلإ مرض إذا ~المريض 
٢١١••••••••••••••••••••••••••••والوصث التوبة، من به، يدكروْ أف يبني ما ويدكروْ 

واحدعادة ؤإذا أحائم، المساإمول يعود أف بد لا كفاية، ؤ °زالمريض "عياله 
٢١١....الأقاريت، يى المريص كاف إذا عم هزصن تكول وقد الكفايه، يه حصلت، منهم 

لبلادهم،وهم القصز لهم حاز الخمع؛ لهم حاز أثهإذا يظنون المرضى ~بنص 
٢١٢لها ١^؛ تح4 التي الأشياء من وس 

ابئعيئئ وفد ا-اثمع، يوف القمحز ينئ قد يتلازمان؛ لا والقفز "ابمع 
٢ ١٣حمنا سرعان ومحي المصر، يوف 

الذيوالمقيم باس، فلا جع ؤإد الحمع، يوف القمز له يشنغ المقيم افر "الم
٢١٣......................القصر يوف الحمع له يثنغ ؤد7إ كل ق الملام عليه يشن 

ْ ِِْ المسجدق -نواة المصل إل محته من حنازئه يتح آن آحه عل لم المحل، من 
٢١٣أوو،هكالآحز-إلالفرة 

ثممي،يا لنممّهت يقول ماله، ق مم،كزا حاثعا، يكوف أف ابنازْ اثح لمن "ينبغي 
١٢ ٤ ٠. ................. ٠. بعيد.. أو قرب ض أمحاقا، يزى الذي ئذا ص نالك أنت، 

الداعيكاف إذا ثعلم، فيا العالاء ؛؛ن حلان، بلا منروعة الدعوة إل لإحابة ا— 
يسثطحلا معصية عل مشتملة الدءوة ذغا ولم بالحمية، محاهرا ي،ؤل ولم ملما، 
٢١١^إزالتها 



الر،،مىسد ض؛لأم اساا،ءتي يياض قؤح  ٩٥٠

لكوإذا إلا الإجابة مغ ولا ل الإجابة، تجن، فلا م  Jfالداعي كاف -إف 
بأسفلا والتاليم، إسلامه كزجاء مصاو>ه ذلك ق كاف فإذا تصلحه، لل^ج دق 

٢١٧...............................................................ك؛ 

لمولو اممه. ثاء إذ يمل؛ يمم، عل حلك إذا ائك مهم؛ بامر عليكم أشر ~إف 
٢٢٦^^ُ.بمزاضُسالأ>زمط..

والنوارللخاتم المرأة لباس جواز عل العلم أهل إحماغ العياء بعمى ~حكى 
٢٢٧ونحوهما 

صعيفة،إثا أحاديث، هي للنساء المحلق الدم، عن النهي ق الواردة —الأحاديث، 
٢٢٧بما شاذةتركالن٠ل ؤإط 

زكاته؛أداة الذم، س اجل من اشاب، يلغ ما عدها كاذ إذا المرأة عل -هي 
٢٢٨,,.,,,,,,,.,.,,..,,.,,.,,,,.,,العئر رع منه ونحرج اويه، يبإ تنة كل نموته بأذ 

٢٣٢تعنوية وعورة حثية، عورة ثوعازت -المحررة 

هومما ذللثؤ أنته وما والدبر كالمبل إليه؛ النفلز محرم ما هي الحننة! العورة —
٢٣٢نعرةفيالفقه 

٢٣٢النمل.......................... أو افش والقوة الكي هي الممحنوو: -الخزرة 
عنالخطأ يرتكن، أذ فإما وا-اثهل؛ الظالم، الوصفم؛ حذين موصوف —الإنسان 

٢٣٢خاهلأ............. مكوف خهل؛ ا-كئاعن وإثاأذ:ر;يؤ ظاو، فتكوذ ضد، 
٢٣٣...... صرورة من إلا يشيعها ولا عورثه يسار أذ نحوأحيه المسلم عل الواجبم، —
راجحةتملحة أحيكا عورة عن الكشم، ل يكذ ولم ممكتا، الستر دام ما —
٢٣٣ثفصحه ولا علميه فاسر ملحه، صرورء أو 

المجتنعق شيوعها من ويم،5نها اهليعة، والأفلام المجلأُته تغ عل يفدر —الذي 





^١^^^ائوض سد تلام دي1ساسسق«ن قؤح  ٩٥٢

٢ ٥٣مضزة....................... لغ أو مضة "بمب للعثر؛ الأوئط هي ~الثماءةت 
أفبعد ا-اثد عليه وجب لثخس تشي أف هي محوز، لا التي المحرمة "الشفاعة 

٢٠٤م.زإلالإيم 
اُهآ..ّ....لأ..ّ.النغائ فيها وتحزم ثنفيدها، من بد محلا ا-لئدود بلعت ~إذا 

آ"هآ...ا......ا.ا.؟ّ.ا.اّا...لأاالأ....والعدوان الإثم عل يعاون المحرم ل "الشفاعة 
٢ ٥٧... ٠٠٠.............. . ٠٠٠العم........إل الإحسان من محزم أمر غم ق "الشفاعه 
٢٠٨......ا......ّ...ا..ّ.ا..ّ.ّ..ا..الصالحة الأعإو أقفل من الناس —الصلح 

الناس؛;ن اياحاةفأكو وصاحبه، النيل بئ الخض الكلام هي: -النخوى 
٢٥٨ؤ....١٠١ؤ..١١.......................ّمعروف، أو بصدقة أمز من إلا فيها، حبر لا 

٢٥٩التورية فيه تحور الصلح أ0 -اعلم 
٢٦١مفصلا.اااا....اب..... أو عضوا ومحسوذ مئة ، ^jLjن ا إنكل ق الئلأمى عدد —

لأفالعام؛ بالعز ًتدقة فهو اف إل ما كل بل بالمال؛ نحثص لا -الثدفة 
٢٦١ءَإ؛جل..ؤ....اا.......,.,ب...؛ اف رضوان طل_، ق صاحبه صدق عل يدل فعله 

هيبل عدلا؛ ولين، افه لشريعة محالفة الناس بعفر >أا تحكم الك، ~الفواذين 
٢٦١وباطل وظلم جور 
٢٦٢بالصالح بينهإ العدل اثنن: بى العدل —من 

كزإل ء مي صاعها 3، يال ولا صرفها 3، ؤيرف الاْ بمرك الذي أل ~درى 
٢٦٣الأنة 

٢٦٣........ّ..ّ. بغاتهاثة بدابما، ًثة سن: إل ي القه -الكلمة 
٢ ٦٣.... .٠ .غوي..........٠.........افه إل مما إخوانك عل الئرور -إدخال 

٢٦٦.....فلتناول.بد ولا كان ؤإذا الكديت،، ص ينحزر أف له تبغي المصلح ان لإنا— 

















الرسإتيسيد هلأم ض انماهض قؤح  ٩٦٠

قطيعهوكيلك، والثق، الكتاب، س عليه الوعيد لثبوبح الدنوب< كبائر من لعموى ا— 

أحث،ئم ض حمح، ل يرْ الوالدين وعقوى افب، ■ص ل تجثرْ باللب "الإلهراك 
٤٢٧الوالدان وهما والئعا.بة، بالولاية الناس 

بعدحياته ق مثلها أحدا نحب ولم اممه.، رسول حبيبه كاسن، ;?كهبمتها ~ءانئة 
٤٤٠حدبجه 

والولدالنمس عل يقدم أذ نجب اللب؛ حق بعد الخقوق أعغنم ه الرسول 
٤٤٧-••••-••••- وتقه. هد-يه ونول والقثفلم المحبة ل الئاص، جع وعل والأهل 
٤٤٩...........العلمإ؛ ميرايثه من وافر يحفل أحلم• بالعلم؛ احد فض اللب ثريحة "العلم 

٤٤ ٩ الشريعة...... ماز العلمإ؛ وياهانة حاملوها، لأمم الشريعة؛ ثوم العناء —بتوم 
وطاءثهم،وسليئهم ا-نيامهم نجت، والئلأ٠لين الأمراء من الأمر -ولاه 

٤٥٠الشريعة يه جاءمحت، ما حتسسج 

يقولةما قهم إل أقرب ذللثج لأي البالغوف؛ العاقلول الصلاة ق يتقدم أو —سعي 
٤٥٦القن. 

الصالحا-اثلسل . ام لأف ثم؛ عل فأنث، حالنثهم إذا المم -أهل 
٤٦٠ابمك بحامل 

منذلك، ق ئ ؤيزوروه، يزورهم وأف الأحتار، بمشحن، أذ للأنسان -يض 
٤٦٦الخم 

٤٧١...محالخازيلا ولوكان عرْ، من الدظءَ ألخد أذ:طي، ضض لا أنه -الئوان، 
هلالؤسول كان أحن،؛ ف كاف كثا اممه، محت، ما بمدر الثمول نحن، —الإنسان 

٤٧٨أخئ 





الدطضسد ض؛لأم قؤح  ٩٦٢

الدنياق حمهم إيقانهم من بد فلا بالحالوقن، تعلو أمر ق المنصيه كانت -إذ 
٥٢٦زوهلذ مح حتى الأحر؛، قيل 

٠٥٣ أذ:لأكلأيكن افِ ،:خن بدللئ، تض ص. هال،: -نن 
وخلمن عليه يني ما المسجد وبيرئا بسه كان إذا فيا اباعي برك ان الأن~يعنر 
٥٣١عثية أو أوما؛ 

حجزهسواء بتسجد، فليس فيه، إلا مل لا بتته ز مصل اقد اذ الأنأ0 —لو 
٥٣٢أولم4مة 

أوفنق،أوكمر، محماق، الناس، ق الكلام عن لساثه نجس أل ان الأنعل -نجنا 
٥٣٣. .........سس...سب..ب.لادأذنجثئ.بفإنه إليه، الحاجة دعن، ما إلا 

وهاو_اصادقة، بث ميض اف، اسئفز إذا فإثه اممه؛ فاكتغفر اذ، الإنأذئن، -إذا 
٥٣٩له يغفر ثعال اس فإف موقن، 

فيايتكلم ولا أعلم. اف يقول،؛ أف ثيء؛ عن ئئل إذا العلم، طالب، آداب، -_ 
٥٤٤.' .....ء..ّ.ؤ..لأيما

٥ ٥٣..........٣ عنده. ما راحتا عهءز اممه مقل ق طامعا يكوذ أف للأنان 
التيالأسأارس، فعل ْع ولكن نبمات-ه'ق، باق الظن نجمن أذ ان للأن—تتغي 

٥٥٥يوجثجذلك، 

٥٥٩..أوالزحاء.الخوف يغلس، كؤنه ق مسه طبنج، يكوذ أذ الإنسان عل -الواحب، 
٥٦١...................ئازنشوس.ى.إليه شنقا ؤإثا منه، حوما إما اش حشية س التكاء —

٥٦٢هو لومزأ مما لعلبه أحثع عم؛ لقراءة إنصاته يكون قد —الإنسان 
تكوذأو الآ:؛مة، عن ب أويمحو حا، أويغر الدنيا، إل يركن أف للعاقل يجغمح، ~لأ 

٥٧٣عه؛ل افه ذكر من له مانعا 



٩٦٢ههرسااخواداو 

رأيبثيء، لينت وأي الدي، قيمة ■}'ئ الهرآذ م1 إذا -العانز 
٥٧٦................ لاخزيك................فيها ززعت uذا فاني للاخن؛، ذززعة 
يعنيهالذي وبين الاخز؛، عن ؤيعرض الدنيا ق ينهمك الذي بئ هرى ~هناك 

٥٨٠...... ............١١...اف.....نبيل ق والإنفاق للمثعادة نثا غناه ويكون اف، 

حتىبقلبه، لا بيده الدنيا ثكو0 وأف بالدنيا، ثمنه يعلن أف للإنسان ببغي 
٥٨٦الزهد.. هوكإو هذا فإو عغيبمل؛ اممه عل بقلبه يقبل 

٥٨٨ّ.... ّ .. نآاناولا له ثقلا لا راك؛ئ نريع ممث، داز نقئ؛بلهل دان لينت، -الدنيا 
٥٨٩١١قيء لا كايه ممى فالن.ي نفى؛ بإ عمره من يستقبل ما يقيس أن للإنسان —يتبغي 

٥ ٩٦ّ.. بسقه. ممن،كا وأشد له، امحباعا أقد الإنسان يكول اذ الرّول. محبة —علامة 
منه،يقبل فإثه بالحز وقالا كافرا كاف لو حص به، جاء ألحد كل من مقبول ~الحو، 

٥ ٩٧ّ .. ..........٠ ٠ ؤ.....٠ ّ.١ ّ.. ّ منه. يقبل فإثه بالحق وقال، أوقائما شاعرا ولوكال 
فإشيئا، نه ساه لا:رأ أنه خلقه وتحنن وكزمه ه الثن ئذي من -كال 
٦٢٠ءلالإملأم١لأأغلاة نين 

ذللئ،بجمإلأو:أَل؛لأ0 ت؛يفتةيالمالمجإليه 
٦٢٦الدنيا هن،لا له ألايكوف 

ولاثمب عثر من جاءه إف به. يتم ولا بالمال ثمنه يعلى أف للإنسان ببغي —لا 
٦٢٧......................ئلأ...............ؤإلأ ظه، ض بزي ولا ئزال 
نحمثوفهل شه؛ إثاه النه أغءلاهلم أذم، بني اممه أغهلا٠ الذي -المال 

٦٣٣لا أم فيه الممزق 
٦٣٣........ ٠٠٠٠اممه.بزقي واما أذثكوف اممهَ ذ،اثمحى مالث دو إذا للإنسان -يم 

٤٦٣ ... محهحلثا بمليه عليه، نحلمه اممه فإ0 الإنساذ أمقه ما أف كتابه ل وعد ءَي؛جل -اممه 





٩٦٥ضسااقواند 

الأمبل شذ؛ الأم > ئدا ليل فإنه اف، ذ أيزة الأناذ أوق -إن 
٦٧٢.............٠ الشامة. ثوم ثكوف أمْ كل اف الإنثنتوق به الذي الكامل الواق 

بهست محلا بركه فيه اممه نحتل لا الطن فإ0 ءأثا، ينمى مطر كل —ليس 
٦٧٤الأزص 

ذكتفهو افه إل ب بمن محوو كل ز فقط؛ افه إلا إله لا محول: هو ليل اممه -ذكز 
٦٧٩له،وكلفل:>نإلاففهوذكتله 

٦٧٩سلثقئنإليهه..لأ...لأ.......؛؛ؤّ...ؤ..............أو -ذكت 

قتد.فودا الإنسان كان نواء الثاعة، محيام وبين الدنيا الفاصل هو ~المثرخ 
٦٨• الأرض شمر أوعل الأرض 

١٦٨ .٠  ٠.١...ومفزدة...٠ ءلموعه والثغ الكتااّ_، ق وردت ومحي ميزان، جع "الموازين 
٠.٦٨٩ ...٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ..٠ ّ.١ ماوو-مملأ فمنت محيل من الكتاُس، أوتوا كالذين أذثكول اممه —مانا 
الأّيان،اقو نكت؛؛ إذا كان ئيجادقلأْصم فانه . ١^^ تنليم ض -٠>، 
٦٨٩...................بالقول..ؤإئا هنا، كإ بالفعل إما الخاطّت،، انتباه توجب الك، 

عنعجر إذا لموته احياه- فد اممه دام حنانه"ما من ياحد أل ان للأن"بم، 
٦٩١الننل 

ثمّربفق لئخص موته بعد الإنسان يعهد أل ويى العهد، معناها "الوصية• 
٦٩١٠..ّ..٠ ٠...٠... ٠ ؟.٠ .٠ الصغار.٠ أولاده عل بالنظر لشخص أويعهد ماله، من محي؛ 

لتلاالواجتة؛ ا-اموق مذ عليه بإ الإنسان يوصى أف وهى الواجة• "الوصية 
٦٩١٠..........٠٠٠٠يةلأّّّّ.ؤؤ..ّّ....اّّّ.عيها بجآ لم إذا محيا لا الزنة، نحئدها 
١٠رِ ٠ ِ ء ُِ  ٦٩٤.............١١١الورثة.......من لأحد أوصى إذا محرمه وهي، ■ الحرمة "الوصية 
٦٩٥........الثلثايتجاور لا ماله من بثي؛ الإنسان يوصى أف فهل المباحةت —الوصه 



الرسيقسد علام ض اسلعتي ش;ياض  ٩٦٦

الأففزتأن عل الوصن ينبهون الوصايا يكثون والذين العلم طلبة ~لث 
٦٩٥باس لا بامحس ١^٥٠٤ 
٦٩٦عمهم...............من احي هم أول؛ الوصغ فرك محناح؛ن، الورثه كان ~إذا 

منه، ٤٦٠٠٥١قل. وهو الوت، يفجاه لا حتى بالأم ;٠٣ أذ ان للأن—يبني 
٦٩٧عمإ حن وأصاغ 

بئكتب وقع. متمرد، كافت حسن، أعوو لكنه آدم؛ تني من رحل الدحال، —السيح 
•٠٧ الفاسق ولا ائومن يقزوة كانت، عينته: 

٧٠ا .........ّّ.ا..............ينتظر ثرغائب، إئه ه! الرسول عنه يقول "الدجال 
القبور.واكاكةت الدنيا. والثانية! أمه. تطن ق الأول• دور؛ أربعة له "الإنسان 

٤٧٠ ............... .................والغاية النهاية وهي اقر وص الأيؤرة والرابعة• 
٧٠٤.٠٠٠٠..........؟..........٠منعا أقد وسائلها كانت، عغليمه؛ العصية كانت، "كثإ 

٧٠٥■••ليدعونم لا ليد.عوللأموات شها؛ رورها ولكن المور؛ ثزور أل "يبني 
٧١٠الصر عليه نجب والمؤمن الله، بمفاء الرصا عدم من ثيء فيه الوُب "ممني 

١٧ ٠ ■ • • • • • • • ُ • .٠ ٠ • ■ ■ • ؟ فيها وما الدنيا من حيٌ الإنسان صحيفة ق الواجده —التنبيحه 

قابلولكن ينزل؛لئج، الذي للممر الموت ثتمى \o° الثي ~مى 
٧١٢..المرجوانتهلمار والاحتسامحت،، بالصر الممائن، هاوْ 

٧٢١.. ..........................بخإلأبجا:يم..ء.ء...
ولخموالدم، الميتة، كتحريم الئ،؛ والحرام الأنعام، بهيمة كحل ١^؛،؛ "الحلال 

٧٢٣الحئزير 
يكود(ألا منها ممره، الخفاء وأسباب الناس، عل عش مشئهات، أمور "هناك 

٧٢٣ان الصءاثاعنذالإن



٩٦٧مرساانياند 

يمتعو0جنودا عنده يضع أو السثك، عليه فيقع الكلأ بمؤي أن لأحد نجوز ~لأ 
٧٢٤اوازسأو:نعوافيه 

ا-اتواوحوأعإل الظواهر فصلاح قلبك، بصلاح مثن أف المسلم أثبما لك "سعي 
٧٢٦.القف................................نلاح ق الشأن كل الثاو ولكن يي، 

^٧لا اشالجن، اغِ يادَ تكزة لا اض، ثرمة ثكنة لا أخي، يا ثلبم، -أضيخ 
٧٢٧بافهثعال...٠.ّ...ا....٠. تمانرلافهكفر نرلاف،فا0كراهتكبش؛ مماأيثيء 
وثفسمنثرح، بصدر اممه أوامر الأسان يتلمى أف ١^؛ عبادة ل الخلق ~حس 
٧٢٩تام بانقياد ذلك ويفعل مهلتئنة، 

وحنالأرحام، وصلة الوالدين، بثر يقوم باق القاص معاملة ل اّقلق ~حن 
٩٧٢ ٠ .ّ ّ . ّ. ١ّ ١ . ...٠ ّ . ...........١ . ........... هذا.وعم بايياملة والنصح الخوار، 

عليهيطلع أ0 وكره صد.رْ، ق حاك ما والإثم ثمنه، إليه ١^١^.;، ما هو ~الر 
٧٣٠الثاز 
٧٣٢• ق ٠ ..ق. ..,..٠ لإضخأ ص أحيه أحث، يتزوج أل الراضع المكل لأخي ~يجور 

لأنلانجسن؛ الكهانةأؤ ضعة نجين الكاهن تواةكان لخرام، الكهانة -عزص 
٧٣٥. ...الكاهن حلوان عن ش ؛م 'ز - '.. ام 

٧٣٥■ ■■•••••• ■ حرام الحرام فغل عل ~الأجرْ 
لغناْ،عنثا ولأ لمربه، هريبا تجابأ ألا ا،للميرث أموي ص شنئا ثول ص عل ~نجب 

٧٣٨م . ....... .والعاو.ل.الونع ص فهذا نتزلته، أحد كل يترل، بل بثقرة، شرا ولا 
منأفصل هذا أذاهم، عل ؤيصم الناص الدي المرمى الأفمل أل ~اعلم 
٤٧ ٠ ٠ ّ.٠ . .ّ. ٠ .٠ ٠ ......ّ. ..٠ ٠ ء . ..٠ .أذاهم. عل يصم ولا الناص تجالط لا الذي المؤمن 

الاختلاطأن ح ؤإلأ الدين؛ ل وفئنه ثئ الاختلاط ل كان -الئزله 







صإاسموثز؛نفلحيياضانماهضضئلأمسدالرسلص  ٩٧٠

عندمنزلتك يضع ذلك أف الصوايت، إل قولك عن وحث إذا اثك تقلى ~لأ 
٧٦٩نزلتك هداثرلإ بل الناس؛ 

الأرضق الماد بل الزرؤع، إ-حراق، ولا النازل هدم ليس الأرض ق "الماد 
٧٧١باشاصي 
امكن باممه— —والعياد فتجده الناس، عن الإنسان يعرض أف لالناسث ا-ءد —ثصعن 

٧٧٢.....................خدةونمن فك، ئد وقد نحدثك زهو س ئئئ، لأوثا 
وئد كاز لهJا ل، وكرائ الحق عن محنا أف:كوف إثا كن، قئبه ق -الدي 

٧٧٣الحة ولا:دخل الثار 
فيهان للأنليس سحافءومال، اممه إل فهذا عثيثل، اممه نى الذي اهلس ~الحءال، 

٤٧٧ كنب فيه له وليض حيله، 

٧٧٧ا..؛ّّّ.طُعلأل:معلامةذالحق صاث4ُ، يد احياى -المال 
بدلا الهعس،، عن أوإزاره مثلحه أو مزواله أو ثوبه يتزن، أل عن ننهي —الرجل 

٧٧٩..الكبائر.س هدا فعله فإف الكعس،؛ عن فئزثزل قوى، فإ الكم، س يكوف أف 
٧٨١وأعفئم.أشد الشيخ س لكنه الشخ، أوص الثاب، ص مواء فاجثة كله —الزنا  ٠

حاجهلا ه يألأشد؛ ْ أعثئ اللك ص•, لكئه الملك، ض اللك, ي• اة خ -الكدث 

٧٨٢• .٠ ؟ ٠ ٠ ..٠ .٠ ......٠ ..٠ ٠ ٠ ؟ أشد الشر س لكنه الشر، وس الني س حرام "الكبت 
١٧٨٣ ..٠ ٠ ّ . ■ .٠ بمثله......ياتوا أف عن للبقر معجز ائه منها كيصه، أخكام له —المرآن 
،،صعيغشيء فيه وليس بالغنى، يتمل ولا يتمص، ولا فيه يزاد لا محموظ -المراق 

٧٨٣بالخى روى فإما القدمثه الأحادشؤ أثا 
ؤبماظميترمع ثنيه ق يزال فلا ينميه، يعجن، أف ص اف الإنالير. -حدر 









ا،رسلصسيد ئلأم ض انمالمى د4ض فؤح  ٩٧٤

..٥٠. ِ ُ؟ ...٠ َك■ ًِ.لُِّ-  عثرول الدح، ل وحتى القتل، ل حز ثي؛، كل ق الإحسان حو\ عبججل اش 
٨٢٢. به.............................تقوم لنا محسنا ثكوف أن عليلث، الأموو. من ذلك 

٨٢٣..ّ.....؟.........ؤ......ؤ.الودحان يقهي الئحووأ0 أو المذكي حل ل —الشرط 
٨٢٣. ١ .. ٠ .....٠ .....٠ قتله. فلك ويفسده البيث ■تحفر وصار البت، ق النئل لوآذاك —

٤٨٢ .....٠ ٠ ٠ ٠ ّ ..٠ ٠ ّ ّ ّ. . ٠ ّ.١ ؤإيلافه. إهلاكه من يكوذ ما بأقرب فاقتله قتله ينئ -ما 
الينرىباليد الرأس وتمبك ريسها، عل رجلك مع أن الدبيحة إراحة من —

٦٨٢ باليمتى وثديح 
٨٢٧..................ولابمثل....^^۶، لاتدعى فإنه }ى ٠تزكافنا -نن 

ؤيزجى،محنتأش ؤبمقح يعفو ذلك ومع الأذى، أند يودى كان ه "الرمول 
٠.٨٣٢. ٠ المورر النمر له وحصل مراده، ا-لئمد— —وفه اطه فبثعه 

٤٨٣ . .....هو.......مرحل أف الناس اقتد ؤإذا نعة، ذا يكوف أف للإنسان سض —
٤٨٣ .......٠ ٠ ه الض كاف ك،ا خليأ، نقما مياضه ق داؤا أفثكوو للإنسان -بمش 

أفبد فلا المنكر عن وش بالمعروف أمر معه وكان دين، معه كا0 إذا —الإنسان 
٨٣٩بالصز عليه ولكن يودى، 

إذاائدي هو حقيقه الواصل ولكن وصله، نن يكافئ نن بزحمي الواصل -ليس 
٨٤٠وصلها رحمه نطعنر 

٨٤٠؟ ١٠٠وعثرهم. وأصحامحه وجثرانه أقاريه أذية عل وبميب يمثر أن الإنسان -عل 
هوما لدرء حسن هو ما فيرك الشرعية، الأمور ق يدارى ر. الئسول كان —

٥٨٤٣^^١ منه أشد 
٤٨ ٦ ٠ ّ ... ٠ عمييل افه حلق ببما يضاهى لاثه باليد؛ نمور الني الصور كزيق تثروعية —

عرةعل ودليل ئ^، الرمول هدي س وهو محمود، اطه ولثرايع طه -العشّتج 



٩٧٥مر,سارنءاند 

٨٤٧اض الإفانوعلتيلإذا0ب 
العصبأصابه ؤإذا تحلم، وأل يكتمه أل ان للإنسغي للممس —العصب 

٨٤٨الزجيم الثبمان من باق فاكنتعد 
٨٤٩........ءندي،ا...ر'حملق فقاو،ت افه أجابه العالي. رب فه الخند قاوت إذا —العبد 

لأو ئدمه تحغ المل ثبص أ0 أمر ه الثنر لأف ئجه؛ لت —النخامه 
٠٨٥ ثوبه ق يمي أن له أذل ما لجة كانت ولو ؛ويؤ، 
٠٨٥ لشإ....ا...... كان إذا م1،ا ولا الناس، أمام الإنسانأفثبفق عل خزغ -لا 

ثممززلا حش ثيابه، عر وق ثنائه، وق مفلهره، ق ئظتها ثكوف أذ للإنسان -نتش 
٠٨٥ منه يناهدوئه ئا الناس 

وثولهمصالحهم، واثباغ إليهم، والإحاف ;١^^، ١^ الأمور ولاه عل ~تحب 
٨٥٢للؤلأ؛ة أهل هو من 

ومuنلأة، والأصح النمية، عر ق والطاعة اشغ اوعج عل -الواحن 
٨٥٢عليهم الناص إنارة وعدم عليهم، التشويش 

٨٥٢٠...ووثىسها الفقه حملب وممزنلم، نفزين، إذا -الأمه 
٨٥٤.. ٠٠٠٠؟.المل ق الأولاد بئ ثندلوذ كانوا لآءهرأنئ4 -الثلم، 

الغىولا هريتلئ،، لأيه هرسك، محاُب فلا عليهم، اض والأك فيمن العدل، ~نجب 
٨٥٥ضث لأيه اشثر ولا عى، ^يه 

لفظهق القاضي؛ عل يحلا إذا ا-قممين بين العدو بجث، وض^': العناء -ثال 
٨٥٥عليه ودحوله،ا وتحلسه وكلامه ولخظه 

والمالكلام ق ته،ا ذل أف ئ، القاضى، عند نحاًئنا والكافزإذا -الؤِمن 
٨٥٥والخلوس 











الرس،تيسيئ ئلأم ض اس1ل،هتي ^٠١٠ قيح  ٩٨٠

٥٩العررسا جزيرة إل المحر استجلاب من ا-لثدر 
٦١إ:اؤمزالخلوزفياخقات 

٦٤ام،ءنُضاش 
٦٦المم عن والش الأمر.داموف وجوب 
٧٣................................م........ئلطان عند م ية ابهاد أمحل 
٧٥الظابم د غل الأخذ _

٧٧..... فعلهقوله وحاك!، منكر عى تش أو بمعروف أمز من عقوبة ئغلظ باب " ٢٤
ؤياتهالمم عن وينهى لأتيه، ولا بالمعروف لأمر ممن اشحدير 

٨٢اس بأداء هأ-؛ابالأمر 
٨٧تلان ^١فق ١٧
٨٩الناقة, عائمات م•, 

٩٢.ّ.أ. فضالأمإةا
٩٥التفاعة خدين 

١٠٥محر؛مالفاوالأمدزث أآ-؛اب 
١٠٦الظالم أنوخ 

٠١ ٨ ...٠ .......٠ ........٠ ّ.٠ ٠ ٠ ٠ ّ ّ... .. ١ ٠ ّ ... ٠ّ ٠ المائة.٠ يوم أهلها إل ا،إمويى تتودو 
١١ ١ الودلخ حجة 

١١٣الدجال قوته أنين ض كل 
١١٧الظللمفيالأراضبى 

١١ ...........٩ ..ءؤ.... .. ٠ .لألأالأ...ُ.ّ..اااّ ئء. م أخدة ^١ ألظابي، لثم 









اأر'''لتيسد ؟لأم •_ اساسق دإاس ش  ٩٨٤

٤٤اه فتيجلدها زناها فتبى الأمة زئت إذا 

٤٦حمرا ثرب قد برجل الني. أف 
٤٩اللمي حوائج قضاء ياب " ٢٩

٤٩ه.................................•••••••سثوث ثش=قلم ألكار ءؤوآسَلزإ 
٤٩الململأ:جولأبمُ 

الدنياكرب س كربه مؤمن عن مس قنن 

٥٣الشفاعة -باب ٣٠

٥٣هنخثغنعه"ْنثه4 ش ؤ
٥٣..٠ ..........٠ ٠ ...٠ ٠ ... ٠٠...٠ ............٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ...٠ ٠ توجروا اثشوا 

٥٣ثامرق اممه، ومحول يا ت قالت لوراجعته؟ 

٥٤الشفاعة: ام أق
٥٤\يجإ\لأوو■ 

٥٦اش: المم 
٥٧اكسماكاث: 

٥٨ام-؛ابالإءولأحلأض 
4٥٨ ئجويهم نن ًًفبجز ف، حن ه

٥٨ء >ثألقالخ 
٥٨

٥٨ؤإثاص4نأه 

٦٠صدقه عليه الناس مى تلائى كل 

















سيدالرسلتيتلام ض اساسق ثمياض شمح  ٩٩٢

٤٢٩لأ;دخوالآقاءيع 
٤٢٩نممهإ:هميىالأتيت افَمماو إو 
٤٣٤-باببئأندياءالأبزالأم ٤٢

٤٣٤إنوالإأنبجالآيلؤذَبي 
٤٣٤إ0يالإطاوممنئبي 

٤٣٧َتي والأنتغذائ محا، الفلاة م، 
٤٣٧لكتولكتولكففيمهاوَلأ إي 
٤٤١عوم................آئت شق ه ، ٥١بزنوو ١^^٣ زأت ئد إو 

٤٤٢م؛-؛ابإكزاممتزضواف 
٤٤٢........اومزه.ّ...ؤ.ّ.ّ..ّّ........لأ.......•ءنآء=قم أس ؤإثمايرث 

٤٤٢ه آثم نعتة ءؤوس 
٤٤٥انز أثابمد،ألأو1

٤٤٦انق؛وامماهفيأخل:ش 
٤٤٨م ؛؛-ابثننجاا،يء 

٤ ٤٨ه تتلمن لا ؤآقتن بممحن أكن ينؤى هز ^^،٠ 
٤٤٨القزم ;زم 

ء؛ِ.ُ ٤٤٩محلخوا زلا انثنوا 

٤٥٣صيبماأولوامحم 
٤٥٣كم..... م

٤٥٤أكوأخداuقرآن؟ أى 



٩٩٢ام|ة،وئتا ه،ررس 

٥٤أزابيواثام1تيكسماك 
٥٤اك....................................... ذي إمحزام تنال: اف \خ ثئ إف 

٥٤َمحثننولم:زممحثا 
٥٥الأأزظزي أض 

صاوبن أخه ابن عل ول حض، بى محق مح■؛ 
٥٦غلانا افه رسول عهي. عل كنت لمن. 

٥٦ّ ٠ ٠ .٠ ١ ١ ٠ ...................٠ ٠ يكرمه من له اف' محيص إلا لسغ سحا ساب أكرم ما 
٦٠•■■■■■■■•■■■■■■••••■■■■■■■■■•■■■•■■•■■•■• دمحالنتهم الخم أئل نيارة باب " ٤٥
٠٦ ••• ؤ ه............ مجععآلثنمتن ١^ خك أبج لا فحث مش — قالثإد ؤ

٦٠ه ربهم موت أل؛ن ح ثثك ^^٠؛^ 
٦١رووها أيمي أم إل بنا ائطيق 

٦١أحرى قرية ل له أحا رار وجلا أل 
٦٢اممه ق له أحا أوزار مريصا عاد مى 
٦٢الئوء زخيس الأثالج الخيس نثل ة

٦٤محكحاوأةلأز:ع 
٦٤صأ0ئرناأئزِيزولا؟....؛؛؛.ؤ....ا.....ااّ.ّ..ّ..ّّ.....هّ..... 

٦٤موثئا إلا صاحب لا 

٦٤محه دين عل الرجل 
٦٥أحب مذ يع الرء 

٦٦ناممثل4ا؟ 



الرط؛غااسسزا*0ةلأ،اسد قيح  ٩٩٤

٤٦٧اوءُنغذنىأخي 
٤ ٦٧والقصة الدئب كمعادن معادن الناس 

البمنأهل أكذج مع عام ن أوص عوكم يأق 
٤٦٩َلأشنا؛امحمذدخك 

ي.ُ ُِ ي ٤٦٩ماة كانالنىهس 

٤٧٤محِوسض...ب...................س......بب. 
٤٧٤........................ه يئين؛ ي'ائئارلإداث آنداث  tAj•؛،وٌ أم قثوو 

٤٧٤ؤناؤلي/صزمبجه 

٤٧٤الإيإن خلازة بمن زجي محي محن مذ ثلاث 
٤٧٤فيتي:زملأظلبجق.هّ.ّ.ّ.ّ..لأّا.......ءءالأ.ّؤ..ّ....... 

٤٨٢..ؤ..ّ..ّّ.ّ.ا......لألأ.ّّّ. ئجلأل؟ اكحايوف أين المانة! يوم يقول ثعال فه ا إف 
ا..لأ.....ا.ّّّ..لأ..ّّّب......آخ؛....تؤمنوا حى ابثتة ثدحلوا لا سد0، ثمي والدي 

٤ ٨٣أحرى مرية ق له أحا وار زجلا أف 

٤ ٨٣ّ.. ... ... ّ.٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ّ .. ٠ ّ ّ... ّ ثور س مثابئ لهم جلاب(، j( اكحابوذ عكيل؛ الله يال 
٤٨٤ل للشحاس محش وجتت Jعالت افه قال 

٤٨٤^ إذاأخثالث.محلأخاة، 
٤٨٤;اةتاذ،زاطهإولآظ 

٤٨٥ص؟ 

٤٨٧للعد ثعال اطه حئ، علامات بانر ~ ٤ ٧





سداارساتيض؛لأم اسر|هتي رياس ش  ٩٩٦

٥>وإئثظهنه 

٥لثديه رنك بتلس ؤإل 

i٥ أؤئ لغو لغد ؤود;لأف 

٥>ثبمنيٍئامحصه 

٥ؤمحلممئآل>،محفيِه 
٥ه رهقأ أيقوأ أثس ؤكأ؛بم 

٥ه ثننابن رم، عثام حاق لعرأ وؤ 

٥ه مآءلأ تض قد بمئم أقز تؤ 
٧. يوما1روع؛را أمه بطن ل حلمه محع أحدكم إف 

٤زمام ألمن نبعول لها يومئذ يجهئم ينش 
٤المائة............................................ثن؛ .ثدا:ا ١^١^ ص \ز0 إف 

٥كثبتي الثارإل ثاحده من منهم 
٥الاناأ\را لرب الناس يقوم 

٥قليلا لصحكتم أعلم ما ثعلمول لو 
٧ا-قلق مى القيامة يوم الشص يدثى 
٧••••••••••• • ذراعا الأرض ل عرمهم يذهب حص القيامة يوم الناس يعرو 

٨هذا؟ ما JاJرول هل 

٨ّ ّ.....٠ ... ...٠...١ ٠٠ّثرحان... وثينه بينه ليس ربه سيكلمه إلا أحد من مئكم ما 
٨ثسئعوف لا ما وأستع لاثزون ما أرى إق 
٩يأل حص عبد قدما ثزول لا 



٩٩٧اد4وأسا1وثومات 

٥١٩أحتارثا ما اتذرو0 

٥١٩القزو ١^ د الخزن زضاث مح؛! محق 
٥٢١المنزل بالإ أدلج ومن أدلج حاف من 

٥٢١عراة حفاة القيامة يوم الناس تحثز 
٥٢١٠اه-بابالثحاء 

٥٢٣أشهنم4 ؤ آنبجأ أك سئ >ئل 
٥٢٣>ثلهمئالأءره 

٥٢٣شكذت<َوؤكه.............................ء المداث أن  ٧١لى ث ؤإنأ 
4٥٢٣ سء وّينغو ؤدتح-ثفي 

٥٢٣له ثريك لا وحدة افث إلا إلة لا أن شهد ض
ّ..........ّاا..........بلألألأ.ر....ّّ.....لأ.....مآهضحاء/اصظئينوزأئاوها 

٥٢٤اؤ يخز شيئا ياغ تثرك لا ظ ض 
٥٢٤اف إلا إله لا أو يشهد عبد من ما 

٥٢٥اسلوا 

٥٢٧مافعل 

٥٣٥النار ق ولدها ائرأةطبحة' اترونهذه 
٥٣٥اثاحانقافُالخلقيفيىاب 

٥٣٥حزء مثه الزحمه اممه حش 
٥٣٦ذبي ي ١^٥; اليأ ممال: ذلإا، محي أذب 

٥٣٧بكم اممه لدهب تذنبوا؛ لولم يل.ْ ثني والدي 





٩٩٩|هورساإوضو،،|~ا 

ءِقثلبافه الظن وهومحص إلا أ-حا-كم يمون لا 
٥٥٣ززخوتني.............................م U إنك آم، انن :ا اضُممو: محال 
٠٥٦والثحاء الخوف، يل الخ«ع ياي، ~ ٥٣

ه.ّّلأ....ا.ّ..ا....ّّّ........ا.ء.لألأ.ّ.لأآههآيثتمثوف _؛Ii jإلأ اش مهكت أنن 

٥٥٦محن4؛......ّؤ....ّّر.ا..ّّ..؛؛ّّّ؛.ه.ّ. ألمأ ؤاثن.لأ؛محمحيأشإلأ 
٥٥٦ه وجوْ ومود يجو، توم ؤ

٥٥ .....٦ .١ ّ.١ .................. ١ ّ.١ ه. نجعد نئتور ؤإقث آنمماب لتييع ربيك ول 
٥٥٦

٥٥٦•••.••••••.•••••••••.ياضثوه عيثثز ف، مو ؛ئ؛ موزينث. يئلئ، ش محاق ؤ
٥٥٦.......العمويةمن الله عند ما المؤمن يعلم ثو 
٥٥٦الئح1ل..........ّ؟ّ..ّّ؟ا.....ؤ.ّ....ّ.أو الناس واحتملها اجنازة وصعت، إذا 

٥٥٧الخةأمنإلأسم.تمِسمالإج 
٥٦٠. ٠ ١ ١ ١ ...٠ ١ ّ ..١ ّ.٠ . ١ ّ .  ٠٠...ّ......ئعال.... اف حشة من البكاء قفل باب " ٥٤
٠٥٦ .،......ب...ب....... ١١١.*خنوعاه.............ويندم إلأذقن ومحنين ؤ

٥٦٠ؤآهمىهتد.اآلدثثمجبؤنه............................اا..ا...................... 

 ^^١٥٦٠^١^١
٥٦٠ميلا لصحكتم أعلم ما ثعثمول لن 
٥٦٠اف حشت مذ رجلبم، الثار يلج لا 

٥٦١...........ظله.............١.............إلا ظل لا يوم ظله ق افه ؛-؛؛ iiajنبتة 
٥٦٣التهدل طواف 

















٠٠٧ه،رسالوضوءااء 

4٤٦...............................الثملموث هثر يأزكك ء مسه ئح ئزى 
٤٩^^.٠ ؛؛ JiaJ؛قإو الظ1للم؛ اموا 

٥٢؟آ-ابالأظرواأوااة 
٥٢......ه••••••......؟................■حماصة جب دأوكاف قي(؛ هثت 

٥٢ه ولم؛ وث بنكك ثب، نق الثلنام ؤوتد.ثوت 

٥٤الليله؟ هدا يضيف مى 

٥٨

٨.٥ ...........٠ ٠ ّ.١ ٠ ....٠ ١ ١ ...٠ ١ لا عن لا مذ ش ه محعد عر 
٥......٨ ٠ ٠ ّ.٠ ّ ١ ء.٠ ّ.١ .. .٠ ١ ّ.١ ... منسوجة.١ ب؛ردة اف. ومول إل جاءت امزأء أف 
٦٠العري ق أرملوا إدا الأمعريتذ إل 

٦٤-باباثاصفيأمورالآحنة ٦٣
٤أتقمنوذه قتانى له ؤدوأ 

٤اإذَئليأ0ضطلأء؟ 
ّ.......................٤ّ ّ .... ٠ ّ ّ ّ..... ١ ١ ّ ٠ ٠ ّ عزيانا.. هننذ ٤^١^٨٠ أيوب سج 

٥الشاكر ؛آ-بابقفلانيث 
٥داهنه أغد نذ ؤ،أ'ّا 

٥بءن؛ااالآشه 
٥ه همإ ممثا آلثثقت ئدوأ ٠^٠١^٠ 

٥ه نجومي بما تجقوأ الإحئ ث،زأ 
٦الال اف، أعطاه من أقسام 





١٠٠٩إهوسامتىوهاد| 

٦٩٨اغَ اذكزوا أفيامح، ;ا 

٧٠٣..... ..^ساشلأئحالأ....س."^ ٦٦
٧٠٣قروروها القيور زيارة عن ميمحم كئت 

٧٠٣ئؤِمين قزم الثلأ؛غوؤلمئان 
٧٠٣...............................المير؛أواالالومنين يس الديار أهل عوكم السالآم 

٧٠٣الئلأمهإ؛اأفلاكثور 
٧٠٩اقوت ممر كراهة -^ ٦٧

٧٠٩اأزث لابخوأم 
١٧١ اصاته نصز الزن أحدك-لم يتمجن لا 

١٧١ دنح.ءننعو٥٠٠ الأرت بن حثايب، عل لحلنا 
٧١٦بابالونحوثركالشئهات " ٦٨

٧١٦ى عظم أف عث زهز ثق، 
٧١٦ؤإوهؤ\ونعه 

٧٢٢ئ الحرام ثال بئ، الحلال إل 
٧٢٨الصاJقة يى ةكو0 أو ١•>^،^< أن لولا 
١٧٢٨^ -تمنن الم:

٧٢٨جئتظضالإ؟ 
٧٣٠ك1ثزقدذو 

٧٣٠ناَلأيثش ئغنا;رنكإل 
٧٣١أ باوص التحريم ئروط 













١٠١٥ءراسامدوء1ت 

٨٤١ئلتوجز......................... الناس أم يأيآكم مهرين، ممح( إف الناس، أتبما يا 
٨٤٢الغصستا أمثاب 
٨٤٤للناس إمامتهم ق الأئمة أحواو 

٨٤٥.. , ٠ . . , أ ايله بحلق يصاهوئر الذين القيامة يوم اللم عند عذابا الثامن أفد عائقة، يا 
٨٤٥أ مال؟ اض حدود من حد ق اتئمع 

٨٤٨ربة يثاجي يإية صلاته، ^؛٤، إذا أحدكم إل 
٨٥١................................... بتءاياهم. الأمورباص م باب - ٧٨
٨٥١ه الثمحا!ك يى أكمك لي بماحاى محلنمش- ؤ

٨٥١...ؤ.ّّ....... ه......ّّؤ.ؤ.آقنش ذى وإيتآ؛، رألأنسنن بآنثدلب يأمر أق ؤإة 
٨٥١رعقه عن مسوول رلع ظآكم 

٨٥١.,.،.....,,.,,,..٠,., عاز وهو يموت يوم يموت رمية، النه يسرعيه عبد ثن ما 
٨٥٧•••••••••••••••••••••••••••••• •••••• عأيهم مثؤ فبما أمص أمي. ثى وج من اللهم 
٨٥٧الأساء سرسهم بنوإسائيل كاثت 

٨٦١نؤ إو 

١٨٦ السلمير؛أ أمور مى نيما اض ولاه مذ 
٨٦٤المائل هب-بابالوافي 

٨٦٤ذىآلثوشه.......١............٠ّّ...  ١٤٦^؛-وآلإ"ئث-را يأمث.ؤإفأق 
٨٦٤تي:زملأتيبمشُّّب........ؤ.........ء.؛؛؛..لألأّ.....؛. كُفي 

٤٨٦ نور من مثابر عل النم عند اكسطئ إل 

٨٧٠



ء؛ئثنيظا1رئتي س  ۶١٥اسلعتي.j رياس قيح  ١٠١٦

٠٨٧ موش ممط سلطان دو ت ثلاثة ا-إقة أهل 
٨٧١".................... ........معصية عم ق الأمور ولاة طاعة وجوُب باب ٨" ٠

٨٧٣؛ ٠  ٠٠ء.٠..ّ..٠. ّ  ٠٠٠....ه.٠ ظ |محم ش أؤتول أق' 1طيأ  ٣٣أون >؛؛؛؛( 
٨٧٣والطائ اشع انلم اوء م
٨٧٣ا:ظثإ محا
٨٧٣..٠ .٠ ّ..٠ ّ.... ٠ ّ .. ١ ٠ ّ ١ ١ .١ ١ ثة حجه ولا المانة يوم اممه لقئ طاعة من يدا حالإ من 
٨٧٧الأمووت ولاة أوامر ام أم

٨٧٩.ؤ........؟ا. حتثي................. عطل ظجز انتنمل ؤإن وأطيعوا، انمعوا 
٨٧٩زالطائفي.مكزمك 

٨٨٢.... ١٠٠٠يعلمه....ما حم عق أمته ( Jjjأو عليه حما كاذ إلا ميلي ض يآكذ لم إثه 
٨٨٦ئئكإ..؛ا....................نا زقوكب ئوا، U محي ي زأطيتوا؛ انثنوا 

٨٨٦......... ٠٠.............................سكئوئ؛تاأوأمور أ؛رْ بعدى إمثا 
٨٨٧مئمم ثلثا أممحْ مى مذكرة 

٨٩١افه \>لإغ قل. أءناعني مذ 
٨٩١مكثز فيئا امثيْ مذ مذكرْ 

٨٩١الله الثiهلاذأهانه أهاذ مذ 
٨٩٥الأحاديث فهرس 

٩٣١بجرزاكزائد 

٩٧٩الوضوعاُت، فهرس 
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