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إذا محا

مس

 ٨١باب الّهى عن موال الإمارة واختيارثرك الولايات

إذا لم بمص عليه أوينغ حاجه إليه
—جًصجء

-

ئاو افهتعال؛ ؤغكألدارألآحرْ عثملهثا ٦٧؛ ،لأررديثو 0عو ؤ،آ'إقى و.لآ مادا
كنزه

 ~ ٦٧٣وعن ش تعيد همد الرحمن بن ثمره بخه؛ثثن ،هاوت هاو ل رمحوو افه
و* .:يا همد الرحمن بن ترلأ ).لأئناو الإمار٥؛ هاثك إل أغط؛تها عن عر مناله

ك علبجا ،زإن صءا عن ثالإ ^ إلبجا ١^ ،ظن عقبجن ،هزأت
عثرها جمرا منها ،هأت الذي هومحر وثمر عن نمنكا؛ متقى علهرُ

المحح
قال المولن لآمحةآ؛دق ي كتايه(رياض اأصالختر)،ت *باب الئهي عن نواو
الأمانة واختيارتزك الولايات إذا لم

عليه ،أوتنغ حاجه إوه».

الأمانة معناها :التام عل اثّن والإمحتيلأة عليهم .ومي كرى وصغرى.
أما الكثرى :فهي ،التي يكون إمازه عامه عل كل ادالْير؛ا؛ لكمازة \لي بكر
الصدبق) بخمحئبمته ،وهو حليمه زمحول اممه ه ،ولكمازة امبمر الو  ،jOoعمن بن
الخطاب ،وعمال بن عمال ،وعل بن أيير ءلالس ،،وعثرهم من ا-قلفاء ،هذه إمازه
عامة وسلطة عامة.

(  ) ١أحرجه البخارىت كتاب الأحكام ،باب ،من لم سال الإمارة أعانه اش عليها ،رقم (،)٧ ١ ٤ ٦
وملم• كتاب الأيان ،باب ندب من حلف يميتا فرأى عثرها جمرا منها ،رقم ( .) ١٦٥٢

٨

قيح محياض اسانهض ض كلام سيد امط؛ز>

الخي ق فنله؛ فكمن عن يميناك وائنله ،ؤإذا حلمت ،أف معل سيئا ،ثم بدا لك أف
\شمفيئؤ* >:فاتثكه،وظزعن:ط.،

ه ق او له اقل ه ذلك؛ لأنه إذا كا 0الإناذ أم) فخلف عل ثيء،
فربا تمل عليه آنمه الإمارة ألا يتحول عن حليه ،ولكي ينبغي —ؤإف كاف أعيرا —
إذا حلم ،عل ثى؛ ،ورأى القتر ل تزكه أف تركه ،أوحلمخ ألا يفعل سيئا ،ورأى
الخير ل فنله أل يمعله ،وهذا شامل للأمير وغثرْ .

إذا حلمتج عل ثيء ،ورأيث أف الخير ق خلافه؛ فكمن عن يمينلق ،،وائعل

الخير ،مثال ،ذلك• رجل حلم ،ألا يزور قريبه؛ لائه صار بينه وبينه ئيء ،فمال!
وافب لا أزوره؛ فهذا حلفن عل قطع الرحم؛ وصله الرحم حير مى المهليعة،
نجب ،ءليكا أف ئكمز عن يمينلث ،،وأف تزور فرسالت،؛ لأف هدا مذ الصلة ،والمله
واجأ-

مثال آحر• رجل حلم ،ألا يكلم أخاه المسللم —يعني حلم ،أيا يجر أخاه —
دةولت هدا حطأ ،كمر عن يمينك ،وئنه.
وهكن-ا كل ثيء محلمؤ عليه ،ويكون الخير ؛خلاف ،ما حلمثؤ؛ ذكمز عن

يمينكؤ ،وامحنل الخير ،وهذه قاعده نا كل  ،^^^١ولكي الذي ينبغي للاثسان ألا
يتثغ ل الحلم،؛ فإف كثيرا مذ الناس يثسؤءول ق الخلمخ ،أو ق الطلاق ،أوما

أفته ذللث ،،ويندمجون ،فنقول  Iلا خبثذ ),لا سئٍع ،إذا كنت ،عازما عل الثيء
فايعله ،أو ائركه بدوي ،يم؛ن ،وبدون طلاق ،ثم إن ابتليث ،يمح ْر الحلم ،فاقرن
حلملث،

إذ ثاء اممه ،فايالث ،إذا حلمت ،وءلتا! إذ ناء اممه ،فأنت ،ق حل

حتى ف خالمتإ  ٠٧٢ ،> lJ، ،!٥٠^ - ١٠لأ مؤ.

،د-واوااساءيسياسضاسق0

وبمن بين؛ لأي أظ؛ كلمة ،وعي كلمه التوحيد م ^ ١ش \لإ]1و ٍاز

نسو ،ؤإذا انتكتث محها صان كافنا ،فهي اط الفاصل بئ الإيان زالغفر.
ولذلك كاست ،أعل شعب الإيإن وأئثل شاو_ ،الإيإن! *لا إله إلا اف*؛

أي لا منبوذ حؤ إلا افث عكقل ،يكز المردان من دون افه ،فإنيا باطله إلا ^١
وخدم لا شرف ،له ،فهوالحق ي هال ،افُ تازقؤن\ك :ؤ م يأى افَ ي آلثق

دم ئزآثهلد ى\مح ص ام؛أئعازه لالخح:آآ■].

محأى ما

والإياف:هذا الأوحد القظتم ~اده لا منبود خى إلا اف~ ينفثن الإيإذ باله

لاخالق إلأافُ،ولأ رازق إلا افُ ،ولا ئدثن ظم إلا افُ ،ولألمللئ\ ،ء واثع
ويتضمن كيلك ،الإيإف بانإء افه وصفاته؛ إي لا يعبد إلا من ؤب انه أنل
للعبادة ،ولا أنل للعبادة بوى الخالق ع،جل؛ لهذا كان هده الكلمه أغل شعّ،

الإيان ،وأئصل ئنسح الإيإن ،ومن حتم له نيا ق الحياة الدئيا؛ فاثه يكون من أنل

^نآخنمسافتالأإلأإلأافُذتحل الخة»را'،ننأواغَأق
محم لنا ولكم حا؛ إل عل كل ثي؛ مدير•
*أغلاها هول،ت لا إله إلا اف؛؛* ،وأدداهااا يعي الشء سنئآ *إماطة الأذى عن
الطريق"؛ الأذى؛ ما يؤذي الماره من شوك ،أوحنق ،،أوحثس ،،-أوبمر ،أوغر

ذللا ،،إماطة الأذى عن الطريق من ثنس ،الإيإن ،وهذا يدل ،عل نعة الإيإن،
وألشلالأvلكئها.
( )١أحرجه أحد (0اسح وأم داود :نحام ،الجاتز ،ب1ب اكلفن ،رقم (  ،) ٣١١٦س حدث
معاذ بن حبل.ظ.

فؤح (يام انماسن ض هدم سدالوسلتي

٢٨

ارا-اثاء شعبه من الإينازرا ،فإذا كاف الإنسان حسا لا

بإ يدسه عند

الناس ،ولا يمعل ما يديه عند الناس؛ بل تجده وقورا ساكنا مطمئنا ،فهدا من

علامة الإيإن .وافه الومحق.

 " ٦٨٣وعن أيى نعدالخيري رْ.ين ،ثاو; 'كاو رمحول افي ه أندحثاء
من الندزاء ق حيرها ،مإدا رأى شتئا يكزهة عنهناْ ق وجهه .متقى علته

قاو العل،اءت حقيقه الخياء؛ حلى يبمث عل ثزلؤ المبتح ،وينع من الممصم

 ،3حل ذي الحئ•،

ص ي القاسم (ك ذس قاَل :اذا :٤زئ الآلأء -أي الننم-
وروية التمصير ،مثولي بتنهإ حالة تنش حياء• واف أعلم.

الثثخ
مال الولمؤ الحافظ النووي ^ ١٥ق(بانم ،الخباء ومحمله) فيإ مله عن ر
نعد الخيري خنجممنبمنئ أو ام.كاف أند حياء من العل.راء ق خدرها.
العدراءت هي المزأْ التي لم تزوج ،وهي أند النساء حياء؛ لألما لم تزوج
أند حياء
ولم تعاشر الرحال؛ فتجن• ها حييه ق خدرها ،فنسول افه
منها ،ولكنه س إذا رأى ما يكرم عرف ذلك ل وجهه ،يتلإ وجهه ،لكن بمني
 ١أ حرجه الخاريت كتاب الأدب ،باب من لم يواجه الناس بالعتاب ،رنم( ،)٦ ١ ' ٢وم لم؛
كتاب الفضائل ،باب

.وقم(' .) ٦٢٦

ضح() jiUاسا،1ءتي،زئلأمسيئا1را،مق

٣٢

م

.، .بمِء,ء

ء
ال

لا
قال اف ثبمتال! ؤاوؤخم\ ألمهد \ ٤١لعهدَلككت\ مته ه [الإمراء;أ'ا].

 " ٦٨٤وعن ش معيد الخيري

قاو؛ هاو رموو اف I.ررإو مى

أثث الناس عند افه منزله يوم القياهة الرجز محي إل المزأْ ،ومحي  ،٥م بئر
سزهااا ،رواه ملم ر .٠
ص
قال \ؤوث الحاط النزوي ح :رواب حقظ الئئ)>.

الثر هو ما يمع حميه بيتك ويتن صاحبك• ولا محل للق أذ شي هذا الثر،
أوأف سنه لأحد ،سواء لك; لا سنه لأحد ،أوعل؛إ بالمرينة الفنث اثه لا تحب
أف يطئ عليه أحد ،أوعلم يالقريتة الخالية اثه لا محب أف يطغ عليه أحد.
مثال الأول! اللمظ؛ أف محدثك بحدث ،نم يقول .لا قمثر أحدا ،هو معلئ،
أمانة.

ؤمثال اكازإرأ أن محديلثإ وهو ي حال محيته إياك ينشت،؛ تحشى أحدا ينع؛
لأن معنى التفاته اثه لا محب أل يطلع عليه أحد.
ومثال الثالث :المرينه الحالثه؛ أذ يتكول هدا الذي أ-ثمك به ،أو  ، jii^-به
'} أحرجه ملم ت كاب الكاح ،باب تحريم إفشاء م الرأة ،رقم(  ٤٣٧ا

٣٣

٨٥

مى الأمور التي يضى من ذكرها ،أو بمي من ^ ،L،أوما أتب ذلك ،فلا تحز
للئ ،أن نسى ،وتبدي هدا السئ.

أتهب ,إدز آلعهدَ،ك>
ثم انتدل ( ،^^،١؟أوت'ظ* لدللث ،بئوله ثعال•
بلسان الحاو أو بلسان القاو ،فإل تحنر
من؛ولأه ،يعني إذا عاهدمم عل
عليكم أل ئوموا بالعهد ،ؤمى النهود :الشروط الي مع؛؛ن الناس و الح والثراء،
والإجارة ،والإمتئجار ،والرهن ،وغيرذلك ،،قاف هذه الشروطمى العهد.

وكدللث ،ما تحري؛_ السلمي وازكمار مى العهد ،فال تحب عل اللمس أف
يوفوا به.

والحامدون مى الكفار ،؛^؛ ١اممه ل مورة التوبة أمم يتقسمون إل ثلاثة أق ام:

منم :لا يزالول يوفول بالنهي ،مهولا■؛• نجب أف يؤوبنهي• هم.
ومنم ثان :مضوا النهد ،فهؤلاء لا عهد ببما وبينهم؛ لأمم مضوا العهد،

اهُتُال :ؤ ألاذقنفيى وثأ تحقوأ سر ثهطوأُاءمحغ آلقثول
نئم ثذثو«ءقلم أوثئ ثئهلاكوة:مآ؛].

ويسم محال  •،لم ينقضوا العهد ،ولم فبّق لنا أثهم مسستمرون ق الوفاء به؛
بل ثخافج منهم أف تحونوا وينقضوا العهد ،فهؤلاء قان ،اف يحال فيهم :ؤ وإما نحاهمثح

ثن وب جمائد «أند .إثهثّ عك سنح  4تالأمأل:خه] ،يننير قل لهم :إل لا عهد بيننا
وبنكم حتى مموذ الأم صربجا.

فالمهم :أل حميع ما شرط؛؛ن الناس فإل س النهود ،ؤمن ذللث ،التزام

الموظفبن بأداء عملهم ،قاف الموظم ،مي الترم بالئروط التي محشرطبما الحكومة

ا'خ-واوااروف»1بار»هاوي|سزامس

٤١

وقال ثعال؛ ؤ وأؤؤؤأ يعهي .آس إدا عنبمدقم ه بمي ولا ^ ٠١^٠العهد.
وقال ثعال! ؤ كألراأرن  ٢١٠الإموفيي مالامعاو 0هرد=قأرممث 1بمد
آثي أن  ٧٢ما لا سلوُك< ه ،والإي ان إذا عاهد وللم يف ،ؤنت قال ما لا يفعل.

لجي لو قك شحمي ث عاهل.دكا ألا أحم بالئر الذي سني وسثلئ ،،أو
عاهد.دكا ألا أخثر بإ صنعتر ق كذ.ا وكدا ،ثم مصت ،وأ-حم؛ت ،فهدا مى المول
يا لا معل م مولوث ما لا ثظون • 4
وقوله ثعال؛ ؤً=كأرممثا بمد آس ه يعني كبت ثغصإ عذ اض أن تقولوا
ما لا معلون ،فإن اممه يبغض هدا الثيء ،ومحب ا،لوفن يالعهد إذا عاهدوا.

أن رسول اف ق^ ،ط '.ررآية النافق
 — ٦٨٨عن أبير هزيرة
^ ١خوذكدن ،،نإدا وعد أحلم ،ثإدا اوممى حان٠ا ،متقؤ عأوثهُا'.
راد ز رواية لنبم؛ ُروإو صام وصل ورعم انه منيم• ٠٠

 ~ ٦٨٩وهمن صد اللب بن همئروبن العاص ^-؛^١؛ أن رسول اف ،.ئاو ت

ررأرع ئن ثن فه كان منافئا حالقا ،ومن'قاسث ،فه حنله منهي ثاسثؤ فه حضله
مى القاق حص يدعهات إذا اوعى حان ،قإدا حدث ئ.با ،ثإدا عاهد همدر ،نإدا
حاصم مجزرا ،متقى عاشر . ٠٢
( )١أخرجه البخاري :كتاب الإبجان ،باب علامة انافق ،رقم ( ،)٣٣وم لم :محاب الإبجان ،باب
بيان خصال النافق ،رنم ( .) ٥٩

( )٢أخرجه البخاري :محاب الإيان ،باب علامة ايافق ،رنم ( ،) ٤٣وسالم :محاب الإيان ،باب
بيان خصال النافق ،رنم( ,) ٥٨

فؤح ري1س انماسق ض كلام سيئاض،،،إض <ءبج'قوئإل

لم يذكر انته لعبد افب بن عمرو؛ تزا عاليه؛ لأف اقصري القضية يوف صاحبها،

ومحمل أف الثسو Jه ث لكن أيته همد ا مه بن عمرو

وأيا كان ،فالمأ

اشل.

والمضثه أف رجلا لكف يقوم من الليل ،نم ترك نيام الليل ،فلم ممته ،ولز

عله؛
ئداوم عليه ،مغ أو قيام الليل  jالأصل ئأ ،فلن لم مناله
محله:لاذالإيسش؟لآهظ،
لكن كزيه يقوم ،ثم يرجع ؤيرك ،هذا هو الذي يلام عليه .ولهذا قال الثسول

ىن:قوماثلمحكيامصا.
ومن ذك وهو أنر وم أف تدأ الاكائ م العلم الئرعئ ،نم إذا
فح افه عليه بإ فح ،ثركه ،قاف هذا كفر نعمة أيعمها اش عليه ،فإذا بدأت بطاب
العلم فانتمن إلا أف يثعلك همه ثيء عل وجه المروؤة ،ؤإلأ فداوم؛ لأف ءللسا
العلم فرض كفاية ،وكل من طلب العلم قاف افه تعال سه عل طلبه ثوان ،الثزض،
وثواب المرض أعفلم من يوايب ،النافلة ،كإ حاء ق الحدث الصحح أف افه تحال

قال:

بثث؛أخن،إةذا اسضاا*.
سثؤ العلم فزض كفاية إذا قام به ١^١؛ قام بفزض عن ئموم الأثة،

وقد يكون فرض ء؛ن فيا إذا احتاغ الأسان إليه ق نفيه ،كمن أراد أف يصل،
فلا بد أف يتعلم أحكام الصلاة ،ومن كاف مدم مال فلا بد أف يتعلم أحكام الزكاة،

واكاثع والمسرى لا بد أف يثعلما أحكام اليع والئراء ،ومن أراد أذ نحج فلا بد أف

يطي أخكام الحج؛ هذا زص عم.
ر  ) ١أحرجه البخاري ت كتاب الرتاؤ) ،باب التواضع ،رقم (  ،) ٦٥٠٢من حديث أي ؛) هريرة قكهفثه •

ض (؛اش اساسق محذكلام سد امبمل؛}،

٥٤

م إ ذا هازف ذلك بالكلمة الطئة صان بذلك مملحتان؛ طلاقه الوجه،

والكلمه الُمحه التي قال عنها الئى ه؛ رراموا النار ولوبنؤ ثمرة® بمي اجعلوا
بيكم وبير ،1النار وئايه راوم ببس ثمزة،ا؛ بالصدقة ،بمي لو أن تصدقوا ينصف

ثمرة ،قاف ذلك يميكم من النار إذا قبلها الله مؤثل.

ررئن لإ نجن فكلثي ص ،كلأ ئ ئو أف تقول له :محق أنت؟ كيف
^؟ كيف ^^١؟ كيف أذلك؟ وما أثب ذلك؛ لأئ هالْ من الكلمات القة

النى يدحل  ^^١عل صاحّكا ،كل كلمة عة فهي صدقه للئ ،عند اممه ،وأجر
وثوابف ،وقد قال ،الني

®الثر حنن الخاشءر ؛ ،وقال،؛ ®أكمل الؤمغن

سإظلقا»اى ،وافُاأوهق.

( )١أحرجه م لم ت كتاب الر والملة ،باب ضر الر والإثم ،رقم(  ،) ٢٥ ٥٣من حديث التواس بن
سمعان خ؛هءما.

( )٢أحرجه أحد ( ،)٢ ٥ ٠ /Yوأبوداود! كتاب السنن ،بابج الدليل عل زيادة الإي،ان ونقصانه ،رقم

(  ،)٤ ٦٨٢والزمدي! كتاب اارصاع ،باب ما جاء ق حق الرأة عل زوجها ،رقم (  ،) ١١٦٢من
حدين ،ش هريرة خ؛ءسيبمئ.

ش بياض اساث|ءتي«ز؛؛لأم سيد الرسال؛ق

إثإ نحاطب الناس بلمانبم ،وليس كلامك ثتا واصحا ،كإ ق حديث انس بن

مالك ثمحهقنن أل الثى ه كاف إذا مكلم بالكلمة أعادها يلاما حش مهم عنه.
فقوله ررحتى مهم عنه ا  )Jjbعل أما إذا فهمت بدون مكرار؛ فائه
تنتع عنه أحادث كشر؛
لا يكررها ،وهدا هو الواى ،قاف اومحول
يقولها ق حطيه ،وق المجثتهات ،ولا يكرر ذلك.

لكذ إذا لب ثنحم ^١؛؛ ،بأذ كاف لابمرف الض نحيا ذوئ عليه حش
بمهم ،أو كاف مننه مقيلا لا ينتغ ،أو كان هناك صجه

فلا ينّتع ،فهنا

سأنتكئتحو:ضظث.،

وكاذ .إذا تلمم عل قوم ررتلمم علتهم يلائارا بمي أيه لا يآكرد أكقر من

؛_ ،ئلإ ْئة ،فاذا لز ى ،ق؛ اكانيه ،فإذا لم بم ،ف؛  ،^ ١٠١١فإذا لإ محك
دتكهّ

زكدللث ،ق الإنتئدان ،كاو ه تجاذف ئلائا;،عني إذا حاة للأن ان بمتاذئ
ق ا لدحول عل بنته ،يدق عليه البارتإ يلأُث ،مئاٌتا ،فإذا لم محّ_> امصزف ،فهده
أذ يكروالأمور ملاما ثم ينتهي.
منته
وهل مثل ذلك ،إذا ذى حزس الهاتم ،ملامثج مثا0؟ نحتمل أف يكوف س
<إ\ب ).وأئث ،منمئه،
هن.ا الباب ،وايالث ،إذا ايصالث ،بائسان ودي ا-اثرس

ولم محك ،،فأتتط ق حل إذا وصنث ،مثإعه الهاتف_إ.

ونحمز أف بمال؛ إف الهايث له حكم آخر ،وأيك بقى حمح) بأم ،ثن أنل
 ،،^١لأمم رى لا ثكونوف خزو الهاش ،عند \وأِق فزى:مكونوف ق طزف
الكان ،ونحتاحول إل حطوايت ،كشرة حتى يصلوا إل الهاتف ،،والهاتف صرع ق

 - ٨٩باباتياببياذالكلامنساّه ساددئميرء؛يفبماإذا راايق|،اإلإ بذلم

٥٧

ثكراوالصوت؛ فلهذا رثإ يقال! إيه يقيد بالثلاث ،وربإ يقال! يقيد يحث ثيأس

ْس الإجابة ،بمي ايالث ،إذا اصالت ،وثكروصوت اإثرس ،ولم نحب فقد أيسث،
وتعلى الهاتف.

م يكز المؤلم ،حديث ،عاسة ههبمها أل الثي ه كاف كلامه راهصلأرا ،لجي
مثصلأ ،لا يدخل ا -إتروف ،1بخصها عل بمض ،ولا -<١^^١؛ ،بخصها عل بعض،

حتى لوشاء العاد أل نحصيه لأحصاه من شدة تاثيه .ق الكلام.
وهكذا ينبغي للأنان ألا يكوف كلامه متداخلا بحث ،نحفى عل الثامع؛

لأف القموذ ص الكلام هو إيهام الخاف ،وكلمإ كاو أهزن ،إل الإفهام كاف أزل
وأخثن.

ئم إثه ينتغي للإئ ان إذا امتعمل هذه الطريقه؛ لجي ،إذا جعل كلامه فصلا
ينا واضحا ،وكزره يلان ،مرات ،لمن لم يمهم ،ينبغي أف ي1تثعزتي هذا اثه متع

لزمول افه ه حتى نحصل له بذللمثف الأجر ،ؤإئهام أخيه اكلم.
وهكالا حمح الثنن اجعل عل باللث ،اك فيها متع لزمحول افه  .حتى
يتحمى للث> الإؤي؛ ويوابه ،واف الموفى.

فلح (لأش اسسزاض؛لأم سد الرسلء،

٥٨

 — ٩اب إصظء الخليحس لخيءيث جليسه الدي ليمس بحرام

وانتنمات العائم والواعظ حاصري محبيه

 - ٦٩٧عن جرير ن عبد افي يمحقممقبمتئ ،هال؛ مال ل رسول اممب ه ل حجة

،١٧١؛ اانتئص-ت ،النا'سا' م ئال• ررلأ رجئواتندي ئازا يصرب بغصئم رئاب
ثنض>ا ،متقى علته ر •٠

المحح
قال الولنن النووي لآمذا؛دق ق (وو\ض الصالخ؛ن)! ررباب إصغاء الخليس
لحدث جليسه الدي ليس بحرام ،وانتتصات العالم والواعظ حاصري .٠١^^٤

إذا ّئإ L؛ ثلأنار ،'٢والراذ ١^ :لب يمثع

وقد خز لماأف

ال1لم عليه؛ فإيه يسللم أول _ ،فإذا لب تجن ،سلب ثانيه ،فإذا لم تجب سئأ الثالثه،
نأركه.

أما إذا رد الثلأم عليه من أول مرة ،فإثه لا يعيد الئلأم مثْ ثانيه.
أما هذا الباب ،ففيه اثه سغي للائ ان أذ يكوف حس الإصغاء إل كلام

جليسه ،لذا لب يكن

بقث؟.

( )١أخرجه البخاري :محاب العلم ،باب الإنصات  ،،^ uuرنم( ،) ١ ٢ ١وملم ت كاب الإبجان ،باب
بيان معش ثرل الم ٠^^،ءالأ ترجعوا بعوي كفارا® ،رنم( •) ٦٥

( )٢أخرجه البخاري :كتاب العلم ،بات من أعاد الحديث ،ثلاثا ليمهم عنه ،رقم(  ،) ٩٤من حديث
أس خؤيفيتن.

٦١

اا>-ب1بامءهيالأصادد4

= ١^^٦؟-باب الزغظ زالإنماديؤ
1

َكه

خوٍةقجم

ئاو اف سالت ؤ الغ إق تيز رك أ.تكنق نأيتزبملة للسنن ه لاكءل:هآا.] ١

 " ٦٩٨وعن ش وائل ثقيق بن نلثه ،قاو  Iثاو ابن منعود ننحهمحه

صثمحذإنتاتي:زم،

دمال؛ أماريك يشي من ذلك اق أثره أذؤلقب ،ؤإؤ  ٣^١يالوعظه ،كإ؟(1؛
رموو اف ه:شملنا^1؛ خائه الثآثة عؤا .ئصق عك. ٠١٠
 ١ثتحولا  ! ،١و،3ثدم.

الثثحح
ثاو المولفن

ل كتاب (رياض الصالخئن) :ارباب الوغظ والاقتصاد

ذه».

الوعفل! هوذكر الأحكام الشرعق ممروثه بالرعب—ا أوالرهيب ،بمي أف
مول للإئ ان مثلان إيه نجب عليك كذا وكذا؛ قاس اممه ،وقم بإ أوجب اف عليك
وما أسته ذلك.

وأعظم واعظ هوكتاب ،افب مؤجر؛ قاف  ^١مول :ؤإي آلثاس ئذ .؛آ;تةا

موؤغله ش رذم

لتاؤ ألصدوروهدى ؤيبمه هوخمن ه ليونس;به] ،فاعفلم ما

( )١أحرجه الخاري; كتاب العلم ،باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة ،رقم ( ،)٧ ٠ومسلم;
كتاب صفة القيامة والحنة والنار ،باب الاقتماد ق الوعظة ،رقم(.) ٢٨٢ ١

ضح ء طس اسدض  jt؛لأم سداما|،لتي

٦٤

ومن افس ض لاثكممي بالأدلإ الشرعج؛ ل بماغ أذ نمني الأدلأ \ tf>jh
عنده بائلة عملثة ،ولهذا ينئيو اممه ت؛حاةئؤناك ل آيات كثثرة الأدلة العملق عل

م! أوحاه إل لإه مى الأدلة الئرعثة.
ائظن مثلا إل التعن ،بعد ا،لوت؛ فالبمث ،بعد -'^١؛ ،أيكزه الكمار ،وقالوات

من نحي العظام وهي رميم؟ كيم ،يموت الإئان وثأكل الأرض عظامه و-لتمه
وحليه ،كيث يبعث،؟ فاحاب ،اض• ؤؤ محييا'الوئ آغشأدآ أرو نزره لص:ه،]7

من الذي حلى هده العظام أول ،مرة؟ هو افه ،ؤإعادة الخلق أهون مى ابتدائه
أدكا ِابدوأ ألخق دمِ دعيدْ< ؤير أهميّي عثه ه [الروم؛يآ] ،ؤآتإبس آأَى
خاى الئتنت 5لأنصصرءآن قنأق يثلثن ءزه لص:اار] ،هذه أدوعفال!ه؛رلاشدلاذ

الماد.

وكذللثح ينقدل اف عِقتجل عل إمكان البمث بإحياء الأوض بعد مؤحا ،قاف

افه تعال ينزل ،الطن عل أرض هاماوة قاحلة ،ليس فيها حياه ولا نبات ،فتنبح
الأ( ص  ,محص ه -هذا  ، ^١ن• ,الدك ،ألحا هذا الثاتا إلا افه؟ فالذك ،ألحا هذا الثامن،

ولا بث من حياة أحرى" لأيه ليس من الحكمة أن افه ينشئ هذا الخلق ،ؤيمدهم
باشم والئوذ ،،ؤيتزو عليه؛ا المح ،،ويرمل إليهم الؤّو ،ؤينئ ابهاد لأعداء

افه ،نأتكوف انمأله محثد دنيا زائلا ،هذا خلاي ،الحكمة ،بل لا د من حياة أخرى
هي الحياه الحقيمه؛ كإ قال ،دعالت
الحياة الحم؛ميهت هى لحياه الأحرة
حسثنه وقنا عذاب النار ه لاوقرْ.]٢ " ١ :

ثلتي فثئ لت١يىه [الضم:؛.]٢
 ١^١٠.ل ألدما-تكلأ ول ا'لآحزء

سواضسظأهيوثؤ

هي أخس ،بل ائركه إل ونت آخز ،أو إل أف يأل أحد أقوى مك ل الجائلة
مجادل ،واس

 " ٦٩٩وعن ش اليقظان عئاربن يابر لأ.بممحا ،قاو،ت ننمعت ،رمول اف ه،
يقول؛ ررإل طول صلاة الرجل ،يقمر حطسه ،تثتة من فقهه ،هأطيلوا الصلاة،

وأنمزوا ائئت» ،نواْةلءرم
٠رمئنة ا بميم مفتوحة ،ثم مئرة ثغورة ،ثم نون مشيئة ،أي ت علامة دالة
عوفئهه•

 - ٧٠ ٠وعن قمارا بن امحم الثانس همم ،ئاَل :ثا أنا أضل نغ
رمول افب ،.إي عطس رجل مى القوم ،دقالت،ث يزحمالث ،اف ،يزماق النوم

^^٠١رهم! ظئ•' وامحل أمياْ ،ما ذاثفب يئظروذ

إ يجعلوا يقربون بأيدحم

عل أهحاذهما يلثإ رأيتهم يصئتوش لكي مكن ،هلئا صل رسول اض ،.مم
هووأمي ،ما رأيت ،معليا مله ولا بمده أخس ينيثإ منه ،، ١٥٧^ ،ما كهزق،

ءاو،ت  ٠إن هده الصلاة لايص-لح فيها ميء مى كلام الثامن،
ولا صزبي ،ولا
إما هل التنبح والككبثر ،وئراءْ اكنآن> ،،أوكيإ ماو رمول اف و..
هلت ،ت يا رّرل ،اس ،إن حديث ،عهد بجاهلل ،وقد جاء اف يالإنلأم ،ؤإن

منارجالأ:اتون

قال :ااهلأيُ

) أحرجه ملم ت كتاب الخمعة ،باب نحفيم ،الملأ 0والخطة ،رنم ( .) ٨٦٩

ضح

اساسق،ز؛لأم سدالرساأاز)

الثى ه ق شوال؛ عمد عليها ق قوال ،ويحل ما ق شوال ،فتقول؛ أيكم أحفر
شةتي؟»راء.
لا شك ،أ 0عانئه ر?؛.بميا أحب الناء إليه بعل أف ثزوجها ،ومع ذللئ ،عمد
عليها ق شوال ،ويحل علها ل شوال ،والعرب جهلهم يقولوف؛ الدى يتزوج

ق ن وال لا يوش ،ونحن الاذ يشاهد أناتا يتزوجوو ق شوال ولا يكوو فيهم
فالهم؛ أنه نجث ،عليك أذ كحؤ من محلبلئ ،التهلؤ والتثاؤم ،وأو  ،jjSsjداوا
متفائلا ،ومحمل الدئيا دائنا أماملئ ،وائمه ،والطريق أمامك دائنا ممنوحا ،قاف

الئّرَل قءألضلأئبممُ كاي ،بمنه الفال امحن و؟ية ايةرُ
فاجعل ثساك ،دائنا قثفاول ،والدي يريده اممه سيكون ،وكن منرورا قرحا،

واسع الصدو ،فالدئيا أمامك ،وائمه ،والطريق مفتوح ،فهدا هو الم •
أما التشاؤم والإمباض ،وأف قبمل الإئ اذ باله ل كل ثيء ،فإما 'ثتضيؤ،
عليه ^^١

وهدا من محاسن الإسلام اثه ألغى  ،٥^٥١١وأست ،المال؛ لأو المآن ،جمر
والطيرة ثؤ ،وافه الوش.

( )١احرجه م لم; كتاب ،الكأح ،باب اسحباب> التزوج والتزؤيح ق شوال ،،رنم( .) ١٤ ٢١٠
( )٢أحرجه أحد ( ،) ٣٣٢ /Yوابن ماجه؛ كتاب الطب ،باب من كان ،يعجبه الفأل ،ويكره الطيرة،
رنم(  ،) ٣٥٣٦من حدينط ش مريرة هبمد.

ني؛لأمسإوسمطأسوغ

٧٨

 ~ ٩٣باب الندمسرإل إثان الصلاة والعلم وثخوهما
من انمادات بالثكيتة والوقار

هاو  >٠٥١ثع1لت ؤرس ثظم سثئه آثم؛مها ثن مؤف

لالخج؛'آّاا•

 "٧ ٠٣وعن ر هريرة نبجؤهنن ،قال! سمنت ،رسول اف ،.يقوو ت ارإدا

أنمت الصلأ ،0هلا Jأموها وأسم س<عوبي ،وأموها وائم ممئوو  ،وعل؛٤م الثكتنه،

ظوا،بمداتمهآفي^،ثقمحُا؛.
زاد مسلم ل رواة له :ررقإو ١؛^^ إدا كاو ينمدإل الصلاة ههوِو صلأة»ر آ,
 "٧ ٠ ٤وعن ش عباس

أنه دهغ ج ام ه يوم عزمه مجغ

الني .وراءة رجرا ثدييا وصربا وصوما للإبل ،هأثاز بثوطه التهم ،وهاو:
ررأنجا ض ،هيىإثاس ،هإِن الإمالإبماع» ،نواْ البمارير٣آ ،وروى
وْ ،صَْت-

()،

1االماا؛ ١لءuص،

بماد ماجؤة قتلها ياء زخزة ة؛فورْ 4زهوت

'ص ■
(  ) ١أحرجه اJخارىت كتاب الخمعة ،باب الثي إل الخمعة ،رنم ( ،) ٩٠ ٨وملم؛ كتاب الساجد،
باب استحباب إتيان الصلاة بوئار وسكينة ،رقم ( •)٦ ٠٢

( )٢أحرجه مسلم؛ كتاب الماجد ،باب استحباب إتيان الصلاة برتار وسكينة ،رنم (•) ١٥٢ /٦ ٠ ٢
( )٣أحرجه ١ليخارىت كتاب الخح ،باب أمر النبي ه يالسكينة عند الإفاضة ،رنم ( ٠) ١ ١٦^ ١
( )٤أحرجه ملم؛ كتاب الحج ،باب استحباب إدامة الحاج التلبية ،رقم (  ،) ١٢٨٢من حديث
الفضل بن عباس

ش ^i؛ Jاساسق  ،y؛لأم سدامبم|لتي ءتإأقنهوث1ي

٨٢

يهعلول هذا؛ يودول الصلاة من عل المتاؤة عمن مكم الصوت ،ثرى أنم إذا كانوا
يوذوو من حولهم فهم آتموو .

فإذا كاف هذا اشل يمووب الأن اذ إثا آء ،ؤإثا ّاي ،فلا شك أو ثزكه
اول ،وهو ل ا-محيمة لا فائدة منه؛ فالإمام إد،ا يمل لأنل المجد ،ولا يصل إل
ض ك اف خارج المجد.

ثم ~وفيه أمبما— اثه إذا كاف الإئ ان كسولا ،سظه الش1طان فينتظر إل ^١؛*؛
الأول ،أو الثانية ،أو الثالثة ،أو موز له الئطاف :احلز حض لا بمي إلا رمحنه
ءبمرمْrثاو•

لهذا يوصى إحواثنا ~ولأ مئإ الأئمه— ألا يمعلوا ذلك ،وأذ سلم ذممهم
وسلم احوامم من أذيهم حتى ل اليوج ~أبما~•
ربا بنص الناص يكوف قد صل وتحب أل ينام ويزتاخ ،ئد يكوف مريقا
ماهرا الليو كله؛ ثزعجه ^ا الصزت ،وقد يكوو المجد ثريتا من الثطوح ل

ايام المظ ،وفيه الصتيانفيمزعهم صوت امحم.
فالحاصل ت أل هذه المناله ابتل تبا بنص الناس -سأو  ٠٧٥١أذ يعامتا وإياهم~
وصاروا يوذول من حوارهم ص الماجد أو البيوت ل أمر لا فانية منه.

فإذا جئش والإمام را؛ع ،فكر

الإحرام وأنت ،قائم منتدو ،ثم اركع،

وبذلك تدرك اإثض>.

ؤإذا انبث ،وهو قاتم مى الزكؤع ،قكمن وادخل منه وامجد معه ،ولأ محسن،
هذه الثكُه؛ لأن  :٥^١إذا ل درك زكوغ الإزم ثاثه اوكنه.

ش هس اسايض •ز؟لأم سداما،طازاءتإإسثقهوثؤ

فمال ت ؤ ثق أنك حديث ثيف ارت؛يبم ألمكئييرت< ه ؤ مل
فدأ  Ijلأيات
انك ه '.الأنتمهام هنا للمتسرض؛ بن أجل أذ ينتبه المخاطب ويسرض اسائه،
والخطاب ق قوله تعال!

أنك ه إما للثّوو ه ؤإما له وللأمة؛ لغل من

يصح حطابه,

دغإ عثي ثالؤأ <سلثما ...ه
ؤ نز أنك حديث ثيف ا«غتم ألقىي\ك
وهؤلاء الصيثن ملائتكه أرسلهم افه عغهل إل إبرامم ،ثم إل لوط •
 Iؤإد
وقوله تعال؛ ^رإيير-نن ه يعني الذين أكزمهه؛ إبرام؛؛
سلثا ث\و ثإم ه قال الئالإء! إل ةولهح؛ت ®نلأما® يعني! سل؛؛ سلأما،
د.خإزأ عقد

ؤإث ^ Ja؛ ررتلأم® يعني! عن؛كهإ سلام.
والئانيه أبلع بى الأول؛ لأف المشرؤغ لمن ،حن ،شحثة أذ محي ،بأحس

أو

بمثلها؛ كإ قال اممه ثعال! ؤ يإدا جميم شيزئمحزأهصى متنا آوردوهاه لاواء:ا'ح].

وإJإ كانت اكانيه ألإ من ^^١؛ لأن الأول حمنه فنلثه ،والثاJه خمله انمثه،
ُ.

ُ

ُ

مبد الشوت والإستمرار.

تم قال؛ 4سأ قكورث  4ولم بموت ائم قوم؛ لأف أثم صريح ق الخهلا'ب ،،وهذا
قل .يكوف مشنعا عند؛عقم ،الناص ،فكاو من ،حنن ،معاماته لصيفه أف قال؛ 4مم
كمحذه.

وكلمه؛ 4محم  4يمكن أو ثكوف الممدير ^ :١،هت؛ قزم ،أو أثم y؛ ،أوهؤلاء
قزم ،ليننؤ ق الصراحةكمزله :أى؛ قزم ،فلهذا حيف  ٠١^١وصازت :قزم منكروو.
ومعنى كوبجم ثئعي '•0انه لا يمهمهم؛ لأعم أول مرة يلممي:م•

٨٩

،بم-ب1ب|ماماس

والحاصل ت اله إذا ثرل L؛ ،صف ،؛ فإثه محب

أف تضمه يوما وليله،

ولكي لا ينعل كإ ينعل الثفهاء ،ثدهب ،وثكلمؤ وثصع وليمه كبره ،حتى إثا
تنمع ايه عند بعض الثاس إذا ثزو الصيم ،دمث ،صاحب ،الين ،من أجل أف
يذبح له يبيحه ،فيقول الصيم !،لا ثدبح ،عل القثلأى لا ثديح ،فيقول الثانرث عل
الطلأى أف أدبح ،هذا حتلآ ومئكر ،إما أف يدبغ ،أو لا ثذح ،لكن لا حاج_ه إل
التمين.
ْ

ء

ؤإذا اصطرزث ،إل اص فم محاك حالحة إل اص بالطلاق؛ لأذ الذي

تخلفؤ بالطلاق أمْ يل ين ،فالأئثة الأن؛عة;  ، iiJUوأبو لحيفه وااiافبي
وأحمل بى حنل وجهور أئباعهم  )JUأف الحلم ،بالطلاق طلأى إذا حثن ،فيه

الإناذ:،ض إذا ك عل الطلأى لا تنل كدا شل؛ طكث ،زؤجثك ،ولن أرذث
اليم؛لا ،هذا مدهب ،حمهور الأمة ،وحمح الأئمة اأئبوءيرن من هزم الأمة ،إذن اثنأ له

حطتره ،وماون الثاس اليوم ثمذه النألة ■<طأيئ,
ما أنتغ أل يقولات عل الطلاق أف أفل ،عل الطلأى لا أفل ،أو امزأق

طالمح ،إذ يعلئ ،،أو امرأق طالق إذ لم أفل ،وهذا حطأ  ، ٢٥٠كم ،يقول هذا
الكلام ،وأكؤ الأئثةثنزذ أنلئ ،إذا لحقت طلقت ززظ ،،لهذا نجن ،عر ^١١
ألا يتهاوذ ل هذا الأمر ،ولا ء؛لم ،بالطلاق ،بل إذا كاذ محاك حاجه فلنحلم،
بافه نتحاكؤتاك ،ؤإلأ فلا محلم ،،وافه الوئق.
خوٍمحجبيتيقأبم

قؤح محياض اساسي ض ؟لأم سيئ الوسين

ص \ئو ره غإ 1شء ضدا لأتنكنأذ ربلإلثه يما س طعام،إيإ يكرمه بالزيارة والكلام اللي ،وما أفته ذلك ،أما !ذا كاو يرسك ١^٠٥ ،فطتق
الطعام أحب إليه من غثرْ ،فرمل له طئا مذ الطعام ،أما إذا لكف هرسك عيتاج إل

ماو ،فالأمحل أف تزمز له الأل ،وطأ  .١^-فكل إنانئمم بإ:يق بحاله.
هال ررومن كال يؤمن باممب واليوم الآحر ،هنئل ^ ١أولمنت ،))،هذه
الحكمه ليثنا تثر عليها قي ،حياتنا• ررس كاف يؤبن باقي واليوم؛؛؛'حر ،هليئل ^١:
أوليصمت))،ت قد يكون الحر ق نفس الكلام ،وقو يكون ق اقصود منه ،ز اقصود
من الكلام:كون او ،ملأ الأم؛المزوق ،والم عن الم ،وتحليأ منألة من
مائل العلم والدين ،الكلام هتا تم ق مسه.
محطهو،لكذظلم؛همنأخلي
^^١
أن تدخل الأنس عل محالسلأح ،وأن ثئزح صدره ،هذا ~أيصا~ ■؛م ،ؤإف كان

مس الكلام ليس كثأ _^^ ،به إل اف ،لكنه ليخر إما ،ومصي  vUJJbأن يوئع
صدر جليسك ،،وأن تدخل علإه الأنمر والثرور ،فهزا —أيما— منر ا-ام.

وعلم من هدا أف ض ز يمل الم؛ فإف إيائه باقي والثوم الأحر ناقص،

فكتم ،بمن يقول الثؤ؟ كم ،بمن أصح ياكل لحوم الناس -والعياد باهه— ؤينص

بينهم باشيمة ،ويكذب ويئئ،؟ بل كتث من أصخ يؤلب عل أفل البلمم وسب
أخل العلم ،ويذمهم بأز هم فيه أهرب إل الصوامح ،مما يدعي ،أومما قلل؟ فان هذا
أعفئأ وأعظأ؛ لأن الكلام ل أنل العلم ليس كالكلأم ل عاثة الناص.
الكلام ؤ ،عامة الئاس ربا ؤنرح الرجل منه ،لكن الكلام ؤا أنل الثلم
جرح ل العناء ،وجرح فيا تئملولمه من الشريعة؛ لأف الناس لن محقوا مم إذا كر

ْبم-ب|بامئبامىإرواصيةئم

قوله ثعال؛ ^؛؛ ^4اك؛رك  ١٣^ ١٠وثملوأ ألصقيثنت أق انحم •جستي محبكا ين عنتها
ألأيهتره [اوةرة;ه  ،]٢وهوو4ت ؤ ثهر أرثغافي\لءإزء أ!نما ووٍ لأح الآخ-رق ه ليوست ،]٦ ٤

ويوله• ^_؛_^) ربهر يبممز يئة ددبم<مح

ثم فبما نجح محئ. -

حتإيمكت< ي؛آ أذدأًإل أثن  ytJJjfأجر عظيث ه

وقال اممه ت\3قؤُاقت

 ٥^^٠بجبما ترين آم محنح سب وأنرأتفين؛اواه لاكضت'ما] ،هدا كله فيإ يتعلق
بأمرالآ:؛مة•
^مفيضربى<:ؤيا اسم:راُا اوحل
أو ترى له ،مثل أف يرى إن ان رويا فقال ~ْثلأ~ له ل التام؛ بئر فلأيا باثه من
أهل ايؤ؛ فينقره ،فهذه ينرى •

كيلك~ ،أيذا~ الإنسان إذا رأى من مسه اثه يفاد للحم والممال الصالح
ويرعب فته ومحبه ،وانه يكره الثؤ ،فهذا —أيما— بشرى؛ لأن افه ثعال قال؛ ^؛٤١
تذ أغد وأس ه صآمحهسثتبمنئه [_.] U-o :

وأئا البشارة ،فيإ:طق بائر الدنيا فمثل زل ثعال عن إ;راملم الخليل:
ُؤإدا وثك يعقب عيوه تالحجر؛'آه؛ا ،ويآية أحرى• ؤمبشمئنه.دم حيو4
لاكاغات:ا •  ،]١والذي ص به ل اؤة الأول غم الذي تشق به و اؤة الثانية اش

فيها• وما نيثمك مثي علم ه هذا إنحايا ،والتي فيها• ؤ ع؛شنينه بمنكي •طيره
هذا إنإعيل ةقهثاألتلأمُ.

إسحاق أبو بتي إسرائيل؛ لأن ابنه يعقوب ،ومقوب هوإسرائيل الذي من

يريه محرتى وعيي عيهز الصلاة والسلام ،وأكؤ الأسياء \لذ$وويو؛ ق القرأن

ظ4اسمسمانرادل•

ضح ري1ض اسث،هتي* jهلأمسيدالرسل؛}،

أما الك ،يكر القّ فتها ؤ هبئمئته <غلني طيره "وهي الي ق محورة الصاهات~
فهذا إنإعيل أبو الترب ،وليس من ذريته رمحول إلا رمحول واحد؛ لكنه حتم حمح

الرا ،الأتا ،وبعت إل الثاس كائه من تنسه إل يوم القيامة ،وع؛رْ ْس الأيبياء
يبعث إل قومه حاصه ،هذا الرسول الذي من ،بنير إمحمإعيل هو محثد صلوات افه
وسلامه عليه.

وكذلك قال ثعال عن امرأة إبراهيلم
وين نجء إنص ينمبه

 Iؤ و\تةؤه ,ذبأ قتحكن فثنكها

 ] ٧١هذا -أيما— بشار؛ للأنثى.

فالخاصلت أف المثارة ثكون ق أمور الاحزْ ،وق أمور الدئيا ،ؤيثغي للائ ان
أذ:كوف ئممائلأ ندا بالخم ،وألا:رى الدنيا \و\ت كالخه ئفنمة ،فبمئيز
ويقمهل.

وينبغي للائ ان ~أيصا~ إذا حصل له ■جمر أف تيى به ،وأن يبنز به ،إذا كاف
مملا ،يى باوإذا ز3غ ،ؤيم بالخي ق اكمل ،بمر أخاك ،أذحل الثروز
عليه ،حئر لو رأيق  ^٠إسائا معتثا قد صاءت ءاو> الدديا ،وثكالنغ عليه

الأمور ،فمل له• أبئر بالمج؛ لأل الثى ه يفولت ااواءiم أن النصر ح المز،
وأن الهمج ْغ الكنمسا ،وأن ْغ العنر بمز اار  ،٠هذا كلام الثّول ^^^^^ ١٥،؟؛'،
لا يطو عن اقوي•

فإذا رأيث ،أحاك مكروبا ،فقل له؛ أيمر ،الهمج قريب ،وإذا رأيته ق عنرة فقل،
له :أبجي ،الين قرب ،وكا قال ،ابى عثاس ١^٠؛ لأل ذ بمب ميزين،،ا
)(٢

(  ) ١أحرجه أخمد (  ،)٣ ٠ ٧ / ١س حديث ابن عباس غنئيبممحا.

( )٢انظر :الضر المط لأواحدى(  ،> ١٢٩ / Y٤ضر الكشاف للزمحشري(أ ،) ٧٧١ /فح ازري
لأبن ،حجر(  T/A؛.)U

ض رد1ض اس،1هتي  _lتلام سدالرسلم ءتإإقتءك4ظن

م رجعت يجشت ،،هملت،ت إذ يرد اف يملأن بوا ~ينني أحاه -يُ1ت ،بؤ،
مجاء إئثاو قحزك الباب ،مماث :من هدا؟ قماوت عثإذ بن عماذ ،فقلق :عل

رنلك ،وجئت الستر ه  ، c^>-Uفقاو! ارايدذ له وبئره بالخق ٌع بلوى نييأةٌ
يحئت ،،فقاات>ت اذحل ،وسئزك رموو افه .بالحق خ بلوى ومسثائ ،،ئدحل
موجد المم مد ملئ ،فجلس وجاههم من الئو الآ"م•

قاو نعيد بن اكت :،مأولتها مورهم .نطس علثؤرُ
وزاد ل رواية ت وأمرق رسول ،افي ه بحمظ الاُبر  ،وفيهات أ 0عئاذ جم،

بئره حمد  ^٥١ثعال ،م قال! ااف المنت٠ان ا
وقوله! رروجهءا بقع الواو وثئديد الخم ،أي؛ ثوجة ،وموله! رربئر أريس"
هوبقع الهمزة وكنراوام و؛ندهاياء مشاه من تحق ماكته ،م سن مهمله وهو
مصرومحن ،،ومنهم ثن مغ صرفه

وارالمم،اا بصم القاف ،وسديد الفاء! وهو التي حوو البئر ،وقوله! ر(عل
رملك ٠٠،بكسر الراء عل الشهور ،وهيل؛ بمجها ،أي! ارمق•
( )١أحرجه البخاري :كتاب أصحاب الني ،.باب قول الني ه :الوكنت متخدا خليلار ،رنم

(  ،) ٣٦٧٤ومسلم :محاب قفاتل الصحابة ،باب من فضائل عئإن بن عفان نمحئفيتن ،رنم

( )٢أحرجه البخارى :كتاب أحبار الآحاد; ،اب قول اف تعالت ؤلأثنثمأ.صقأمللأللآث
ثلإ ،4رقم( ،) ٧٢٦٢وء اJم:رقم<.) ٢٨/٢٤ •٣
( )٣أحرجه البخاري :كتاب الأدب ،باب نكست العود ق الاء والطين ،رقم( ،) ٦٢ ١ ٦وم لم :رقم
(م'أ؟/ارآ).

ضح{ _Uاس1أض،ز؛لأم سدالواأ،،؛زا

ورمان ،وعر ذلك ،لكن لسث كا!اوى ق  LjjJI؛ لأف  ،٧٥١سبماةئؤع\ك قال ق القرآن

ال٤ريمت ؤ ثلأ ٣ص ة أئئ لم تن مم أغثزه لالجدة:لأا] ،ولوكانت ثش مال
الدُيا لتكنا يعلمها ،لكنها لينت ،مثلها ،ولا ثمرنا منها.

وكذلك قال الئي .فيإ يرؤيه عن اممه اله ثمال!  ١٠أعددت لمادي الصالخين
ما لا ع؛ن رأمحت ،،ولا أدو نممتؤ ،ولا حطر عل محلب يثرارأ  ٠سأو  ،٧٥١أن عئعلتا

واذسالمئ مش أعد الله لهم ذللئ.،
فحديجة ديع^بمت4ا بئرها الئي

بواسطة جمل ،هو الذي أحبت الرسول

 .ب ئزهات ارينتج  jالخؤ من هصب» ،ولكن ليس المصب الذي ل ا-اق كالقضت،
الذي ق الدنا ،ولا المصن ،الذي ق الدئيا كالممست ،الذي ق ا-اثغ ،ثم ثمال!
ررلأ صحب ف ،ولائض1،٠٠٠

والصحن)؛ الأصوات ا،لزعجه الشديده ،وا-اثنة ليس فيها صحب ،وأهلها كلهم

ليس عندهم صخت) ولا ثصب ،ولا كلام لعو ه نر ليا ولأ ئآيت ه
^^؛ !٠٣منا ثام ه لإبرامم':آأ] ،كلامهم طيب؛ لألمم جوار الطب جدرعلأ،
فهم ءثئوJا ،ز جناتر عدن مساكن طنه عند الطي خذوه كلهم ؤلثوف ،ك،ا أف

ئلوثم ق الدئيا يه ،وأثمعالهم تليبه؛ لأف افه لا يمل إلا الهقب ،وأثمعالهم مفبوله،
ثمهمكذلاث)والآ-؛مة.
فمصز حدثئه ليس فيه صحب ،وليس فيه ثصستح ،وليس فيه ثب ).لا ءئتاج

إل كنى الئإمة ولا عبره؛ كله ؤليب ،وهذه سار؛ لأم المومنن حدمحه ره.بمها.
[  ) ١أحرجه الخاريت كتاب بدء الخلق ،باب ما حاء ق صفة الحنة ،رنم (  ،) ٣٢ ٤٤ومسلم؛ كتاب
الحنة وصفة نبها ،رنم (  ،) ٢٨٢٤من حديث أي هريرة ظ^بمتع

 ub - ٩٥اسماوااهقهراء،دتطهم

وأم المومنتن حدنحه هي أوو امرأة تزوجها الس س ،تزوجها وهو .ابن

خمس وعئرين نسه ،ولها أربعول نسه من روج سابق مله ،وولدت له بناته الأربع
واستن من أولادْ  ،.ولم يروج عليها أحدا حتى ماثن رهقبم؛ها ،وكانت امرأة
عامله ذكيه حكيمه ،لها ماثئ طيه معرويه نجدها من يراجع ثزحمتها ق كتمت،

التارخ ،وكانت ن امي عائثة لأ؟.بمآا ،يعي أما هي وعائثة أمقل ناء الرسول
وأحمت ،نسائه إلنه.

واحتلمآ العلياء 1ترإ أفصل؟ فقيل ت عائشة ،وقيلث حدثئة ،والصحيح أف
لكل واحدة منهما مريه نحتص ما ،لا ئشاركها فيها الأحرى •
لعائشة

ؤ ،آحرالئّالة ،وبعد مويت\ ،لئّوو) ءثهآدئأ؛،ؤئم ،لها من

ثئر الئأا الة والعلم والشريعة ما ليس -قدمحه.

وحدثثه ل ألأهبم4ا لها ق أول الرسالة ومناصره الئى .ومعاصدنه ما ليس
لحائثه ،فلكل واحدة منهما مرية.

أنا الفضيله ،فض حيا ^; ١أنجا أخن ،نساء الم .إليه ،وتكفي هدا،
وأما القضائل ،ثكل واحدة لها مضله.

فحائثة لآأ.بمهالها من المزايا ما أثزنا إليه من مل ،وحدكئة هؤيقا لها محن

اوايا ماأثزظ إليه س مل ،وأئا القفل عد افِ ظ مض ك،ا قلئ :،أنجا أخّئ،
نساةامقإله.
ؤيدكر أف رجلا من أهل الثق ورجلا مذ الثافصّة ،واواصة؛مغفوف عاتثه
بعصا ثدييا "والعياذ باش~ وأهل التق نحبوف عائثة ،واوافممة يعاول ق -خدجقث

مح

اسرعتيضئلأمسيدالرس،؛ق

ءالئا شديدا خارجا عن الشنع ،يبغضول هدم يغصا شديدا —أي عادشه~ وينلول
ق حدثئه غلوا شديدا.

وأهل الئق وا-إقإعة محئوثئإ حميعا ،ويعرفوف بالهصل لهإ حميعا؛ لعائئه
وحدمحه.

ثاؤأ رافقي ونى ،يقوو الثاففىت الأصل حدثئه ،ؤيقوو الئى :الأفصل
عائثة عل قول بعضن الُ-لءاء الذين يهبوا وأطلقوا الثول باهضش عائشة ،والصحيح
ما أثزت إليه سابقا؛ أ 0كل واحدة منهإ لها مزية.

وهد جاء نجلان إل ابن ابززي -صاحس التمبمزة اشروف -هالات إثا
ارص1ناك حتكتا ،أتبمإ أهصل عئ أوأبو؟كر؟ ه : ١Jأهصله،ا منكاذت اسه محته.

هذهب الئجلأن ،كل يقول؛ حكم ل ،وهذا يقول حكم ل؛ لأف القمح
ثشل -^١؟^ إل هذا وهذار  ،٠وهذا من ذكاء ابن الخوزي وثمحلصه.
والخلاصه! أف أبا بكر

أممل هذه الأمة بعد ثبيها .باحملع أهل

 ،^١حتى عئ بى أن طال ،--يقول عل منم اتكوءة :ررحم هزه الأمة بعد نبئها

أبو بكر ،نم عمرا،ر  ،٠يعلن حذا إعلاما ق حلاقه لا كئشى أحدا ،لكن  ٠۵٥١ ^١؛
نحرف الكلم عن مواصعه.

ؤمى المعلوم أن ابن ا-لاوزي(؛تأههث من أهل الثق ،فلا ملئ ،أف أبا بكر ءندْ.
( ،) ١٤١ /Tونارخ الإسلام للدمي(.)١ ١ ٠ ٥ ;١ ٢
( )١انظر :وفيات الأعيان لأبن
®لوكت ^!^١.
( )٢أحرجه أحمد ( ■) ١ ٠ ٦ / ١وأحرج الخاري• كتاب الناب ،باب قلل الّمح،

حاJلأاا ،رقم( ،) ٣٦١^ ١عن محمد ابن الحفية فال :قلت لأي :أي الناس حم بعد رمحول ،افه ه؟
قالأ؛ أبو بكر ،قلت ت ثم من؟ قال،؛ ثم عمر.

قؤح ري1م اساسق عن تلام سدالرسلتي

أو الإئ اذ إذا حصل له مثل ذك هعل مثل هذا الفعل؛ يعني يكشث عن سامه
ؤيأتيه من برودة  ^١الذي ق البئر ،وق هذا الظل.
فجلل عكهأصْؤقلأم متوئطا للمث أي حاقة البر ،وئل وجليه ،وكثث
عن ماقيه ،وكان أبو موصى عل الباب يمتظه أي باب البئر ،محانتأدن أبو بكر

غهبمنئ ،لكنه لم يأذو له أبومومى حتى ينتشر النص ،.فقاو ليق ت هذا
أبوبكر سمتاذف ،فقاوت ((ه' له ،وبئزه با-إث؛ا؛ فاذذ له وءالا له ت يبئرك رسول ،اممه
ؤيا لها من بناره ،يبئزه وا-ؤنة ،ثم يادن له أف يدخل لكون مع الرسول هؤ•

فيحل ووجد الئى ه متوسطا الممؤ ،فجلس عن) يمينه؛ لأف الثني.

بمجثة الثامن  ،3كز ^ ' ،قةذ 0أبو؟ز عل ،يمينه ،وصح مثل ما صح الثى
 .ثل رحلنه ق البئر ،وكثم ،عن سامه كراهه أل نحالم ،الني ،3 .هذه

الخلة ،ؤإلأ فليس من المئرؤع أل الإئ ال بحبس عل بثر ويدأ ،رحلنه ؤيكشم،

^وه،لنحهلأتح4أذتىختي.ءلنيمح

^،^١

عليها.

فقال ،أبو موسى —وكال قو رك أخاه يتوصا ويلحمه—! إل يرد اممه به نحرا

يايت ،به ،ؤإذا حاء واستادل فقي .تحصل له أف ينثر بالخث ،ولكن استأدف الرحل
الثاق ،فجاء أبو موسى إل اوسول ءفيبائذْؤئأأ ونال !،هذا عمر قاو،إ ائذن له

وبئزه بابئ ،فأذل له ،وقال له! يثنزك رسول اممه ه؛الخ.،
كتاب الوصوء ،باب التيمن ل الوقرء والغل ،رنم ( ،) ١ ٨٦وم لم• كتاب
[  ) ١أحرحه
الهلهارة ،باب التمن ق الطهور وءيرِه ،رنم (  ،) ٢٦٨من حدم ،عاسة خءقبمهّ

قمح | واض اسسى ض تلام سد ا1وسلتي ًتإإسهوثؤ

ؤهذوتتر ا،لورخن أف قطرة مى الدم  ، iJjjعل ءولهثعالأ

أس

[اوقرة:م"اا] ،واضُأعئلم.
لكن عل كل حاو ،فإل عناق تمحؤمحنبمد كاف مغرومحا كثرة القراءة والتهجد،

فيحل عليه أولئك العتدول الظالول ،ممتلوه ،فقتل ئهيدا.

وبذلك ئمح ،قول الثني هيآئ!ؤؤئم حتنإ صعد عل حبل أحد ~وهوجبل
معروف تجثر  )jالمدينة -هو وأبو بكر وعمر وعتإف ،وارج حإ ^■١؛( ،،؛< ،آياُي

افب ،ليس ارنحاج قمة وحنق ،لكن ازنحاج قزح ،فل ،ازثح حم هال ،الئئ ه له:
،
١رابت ،أحد ،قإيإ علتلث ،ض وصديق وثهيدانءر قافي رمول افه
والصديق أبو بكر ،والشهيدان :عمر وعثإن.

وكلاهما تيهبمن؛تي محل شهيدا؛ أما عمن محل وهومتقدم لصلاة المجرباللمس،
محل ق الحراب ،وأما عثإن فمتل وهو يتهجد ق بسه ق صلاة الليل ،لرصي اش

عيا ،وأقمنا ؤإياكم  ، 3 Wrدار اشم المقيم•
لأي بكر
هد 0اكصة ^^ 1بشاوة ،لأن الثسول قال :ر١اددبي نه ويئزه
وعمر وعثال رصي افه عنهم جيعا ،وجعلنا ؤإياكم ممن نحشرول  ،3رمرة محمي

أحرجه اJخارى; كتاب فقائل أصحاب الني ه ،باب يول الني
رقم(  ،) ٣٦٧٥من حديث أنس نههبمئ.

رالوكنت متخدا حليلأرا،

١١٢

مشإووامسلآبمصو

ثسط سينه ممتضت يدي ،ققال؛ ررما لك يا ءمرو؟اا هالت !،أردت أل أفرط ،ق1لت

ارشرط ماذا؟ ١؛ ينئ،؛ أن يثمرؤر ،قاوت ررأما علنت ،أن الإسلام ثيدم  ١^٠كان منه،

وأن الهجزْ مدم  ١٠كال منهاَ،وأل حخأ تهدم ما كال مله؟® وما ّقال أحد أحث،
إئ مى رنول اف ه ،ولا أجز  ،3عيتى منه ،وما محق أطتمح ،أذ أملأ عيي منه؛
 ^٠^١له ،وزنثلث ،أن أصفه  Uأطفئ ،،لأو ني أم أنلأص منت ،ونوتت
عل يلك الخال لرجوت أذ أكوو مى أهل الحق ،نم ؤبيثا أتناء ما أدري ما حالم،
لأم زلأم ،هإذا دمتثوو ،قنوا عل الناب

ففا؟ ^ ١ألا

ثما ،ئم أة؛موا حول ،قو_ى قدر  ١٠٠سم جزور ،ومنم لخئها ،حى أنتأسز ب،كلم،
وأظن ثا ^-١؟؛ يه

زل .زوا ٥ئنلمرُ

قوله؛ ا'دقوارا روي <\ذإبوا النجمة والهنلة ،أي! صوْ قليلا قليلا ،وافه
ئ4ءانهأم.

المحح
هال ،المولمؤ النووي

ق سياق ،الأحاديث ،الواردة ؤ(،باب انتحباك،

التشر والتهنثة بالختر) ق حديثه عمروبن العاصي خ؛ئ^بمتئ ،تللث ،القصه العظيمه

ائه حفزه بعفس أصحابه وهو ؤ ،محيا ،3ا1ورؤت ،،فتكي بكاء ثدييا ،وحول ،وحهه
نجو ايًدار

وهو الأف  ،3محيا ،3المنرت ،سيفارق ،الدُيا ،فقال له ابنه؛ علام

ثم زقي :وك الض ه؛الختم؟ فقال :يا ض ،ق ئ عف أطا3ا؛،،^%
طتما عن ءه لالأنثقاق:آ  ،]١ينتي
أطاق بمي ،أحوال ،ومنها قوله ثعال:
حالا بعد حال.

') أخرجه م لم :كتاب الإي،ان ،باب كون الإسلام ما نله وكدا الهجرة ،رقم(.)١ ٢ ١

قؤح( jiiiانماسق •زئلأمسد الرسلص <،ه'هوظ

١١٦

أئا الومن الذي بته اف بالقول الثات ق الختاة الدئيا وق ^^١؛ —جعنا

افُوإياكم منهم بمغ وكرمه" فكووت وئا افُ ،وديني الإنلأم ،وبش محمد،.
يثى الله ق اكام \كويج.
وأما المنافق -والعماد باممه -أو الزنامحب ،الذي عنده الشك ،مقول :ها ها،
لا أدرى ،نبعغ الناس يقولول ئسبما فمنته؛ لأف الإيإل ما ذحل إل ئلبه ،ولأ وقز

ق ق لمه ،فهو ينمع ويقول ،لكن —ننأل افه العامه — لم يلمح الايان إل قلبه،
فمزبح بمززثة من حديد ،قمح صنحه ينمعها كل ثى؛ إلا الأن اف.

مح»م،لز:ثعالأازضس
ل دأرْ لصعقوا ،ماتوا؛ لأل يصيح صظ لا ثقلن لها ق الدبا؛ لأف الصياح ق
الدنيا مهإ كاف لا يموُتح أحد منه ،لكل هده صبحه عظيمه ليس ب ثفير ،فتصيح
صيحهينمحها كلثيء إلا الإئساذ ،ولوسمعها الإنسان لصعق.
فأمر عمرو بن العاص ختهفثته أهنه أف يقيموا عليه قدر ما تنحر ا-اثزور،

ويمثم-قمها؛ وتتأسز نم ،وهدا يدل عر أف الثث ،نحز بأهله ،وقد بث ،عن
النئ

ئْوآقلأم انه ينتع ئنغ نعالهم إذا انصرفوا من ذءنهُ  ،٠قنغ النعال ا-ائش

يسمعه الميت ،إذا انصرفوا من ذمه.

وقد بث ،عن الئي

ق حل.سثإ حسن انه كاف إذا دفن التت،،

(  ) ١أحرجه البخارىت كاب الحناتز ،باب كلام المت عل الحنانة ،رنم ( • ،) ١ ٣٨ ٠ن حدث أي سعيد
الخيري خنغنيتن.

( ،٢أحرجه البخاري• كتاب الحنائز ،باب محا جاء ل عياب الشر ،رنم (  ،) ١٣٧٤وملم؛ كاب الحنة
وصفة نعيمها ،باب عرض ضل الت من الحنة أو النار ،رنم (  ،) ٢٨٧ ٠من حديث أض خهقبمثه.

محح رياس اسادض<،

١١٨

سد

^^^ ^٥الصاحب ووصثؤ عذ فرائه للثمر وج"
والوعاء له وطأو_،

مئة

.آ؛آإمبجقهم بنو وتئوب يته إف أثق أصظق ئم
ئاو اف مال؛
ألدن  ^٠ثزئن للأ ذظ منيئون  .أم َمحم ق؛دآآ إذ حمر بمدوب ألتوث إي
وإله ءاثايق اقمقتِ

هاد تنو ما تجذوف عن بمدى ٧،

ثإ:حقإلثائا ونحن لث< سونه لمة; .] ١٣٣ - ١٣٢
وأماالأحاديث ،محمنها!

 - ٧ ١ ١حدث ييد بن أرهم ؤقمحثبمئ -الدي نبمح j ،باب إكرام أهل محت
رسول افث.ب~ ةا •،Jقام رسول اف فنا حطنا ،محمد اف ،وألي عليه ،ويعظ

ودؤز ،م  Iررأما بند ،ألا آتيا ااناس ،إثإ ^ ١بثر يوشك أن يأئ رسول ،زبير
هأجيب ،وآنا ٌارل~ محقم؛ ،٠^٥أولهما• كثاب اف ،يه الهدى والثور ،ئحدوا بكنائس،
اف ،وانت٠سنكوا ده،ا ،نحئ عل كتامحإ افب ،ووهمن ،محي ،م ئال* -يأهل ،محق،
أدوكم الآ Jمثتنى» ،زواْ ةنلمر ،'١وقد تي بطؤله.
ص
قاو النووي رحمة اممه ثعال  )jكتاب(و<\ض الصالخ؛ن) :رابان ،ودلع الصاحّ؛،
ووصبمقه عند غرائه للقمر وعمْ والدعاء له وطلب الدعاء منه. ١١
( )١أخرجه م لم :كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل عل بن أي طالب خ؛هيبمنن ،رمم( - ٢٢٤٠٨

 - ٩٦باب وداع الساحب يرسم صد هراض سفروء؛إوهواسمءل ،دس اردء1ءمه

١١٩

وذلك أل الإئ اذ إذا ّ اقز فاثه يبني لأهاربه ودويه وأصحابه أل يودعوه،
وأن يوصوه بتقوى افه ميتجل ،قاف اممه ثعال يقول؛

يبميتا ألإ؛وا أرزأ أدكث—،

من ق==لألم نإثاثأ أير  ١^١أقث ه لاواء;امآا].

ولكف الّ؛ي،

إذا بعث ،حينا ،أوتريه ،وأثر عليهم أمم ا؛ ) IJله! ارأوصيلث،

بمموى اممه وس معلن ،مى النلمى حما،اأ  ،٠وذلك ،أف الإئسال عئتاج إل أحد
يسامحوه ؤيعينه عر طاعة ربه ،ولا يثإ محي الثمر؛ لأف الثمز محو الشغل والممصثر،

ولا بثا فيإ نق س ^ ،،Ujو كانت الأنفان بميدة عل اآْلايا ،ومحل الأيدام،
محالناس عئتاجول إل وصية ،ؤإل سيتح ،ؤإل إعاثة.

ثم ذكز المؤلف ،رحمه اممه يعال الآيادت ٠الواردة ق ذلك ،فقال،؛ ؤ ؤوش ب؛آ

إبدهقر بيو وبمئرب ينه إل آهث آهثلى لآقم أليي محلا ئموتن إلا وأنقر منيعون ه
] ،وهده الوصية هي محول افه عمفتْل ق إبرامم' ؤ إذ محال أه< ر؛هآ أنلم محاد
أنثست ،لي أثنلمي ه [\رقوق ،] ١٣١ :ولم يردد فأناللم فه وائقاذ له.
وور ب إبراهيم نجه ؤثنقوب ،ض ور :آذْ الوصو ،لمح ،أف بموا

طه عؤؤثل ظاهزا و؛اءلنا ،فالإنلأم الفثام يكون بإقامة الصلاة ،ؤفتج الزكاة ،وصوم
رمقاف ،وحج اليتؤ ،والإسلام الباطن يكون بالإيإن بافه وملائكته وكتبه...
إلمْ■

ؤ ودش :؛آِ؛اقيثث بيه وتئوب ،ته إن أثه آصثلق  ٣أليي ه يمني أف
إبراهيم ؤبمقوب كل منهعأ وش  ]٠-بيه؛ ؤإن آثه أصثلق تقم أللي ه أي احتازه لكم
( )١أحرحه م لم؛ كتاب ،الخهاد وال بر ،بابه اممِ الإمام الأمراء عل الموث ،رثم( ،) ١ ١^٣ ١من
حديثه بريئة بن الحم؛—; ،أ؛هنبمتئ.

مح

١٢٠

اسل1هتي ض قلأم  JUMالوسلم ءتإأسهبو1ؤ

^ ١^٥سؤتى إلا وأزت،ر منلنون ه العني ت انتديموا الإسلام ،واسوا عليه إل المإت،
ولا دنددوامحه.

ُؤ أم كتم ثيداء إذ حمارينقوب امث إذ قادهيؤ ما تجدوث بئ بمدى
قالؤأ بمد إلنهلق وإقه ءابايلق ،إفيهث،ر وإنمثعيل وإسءءيى إما وي<دا ه ،وهدا غاية

التوحيد ،وهذا مذ نصح يعقوبر

لبنيه حيث أراد أف يعرف حالهم

مل أو يمارى الاوُيا ،ؤما تجئو 5ثن بمدى

بمدإلنهلق وإله ءاتايلئا إؤيثر

لاوهمة:ما].

وإنتيل

أما إبراهيم ،فهو ألوم يعني جيم ،ؤإسحاى أبوه من صلبه ،وأما إنإعيل

فهو عمه ،لكذ أطلى عليه لمظ الآباء من داُتا اشليس،؛ لأف العم صنو الأنمج ،كإ
قال الثي  .لننزت ارأثا سعرت أو عم الرجل صنو أبتهٌر ُ يعني ثريكه ق
الأصل وابدر ،والصنو هو عبارْ عن النحلش يكون أصلهإ واحدا ،وهما قرينتان،
وينمى عند العامة المرائذ.

وقوله•

قبْداه من ،باب الئوكتد ُؤوءتن كء مملمهمة ه.

فهدم الوصيه بجغي للائ ان أف يوصي  ١٦:من أراد تمرا ،وأل يؤبى ب
أهله ،وأن يثحاهدهم عليها؛ لأما هم ،التي ،عليها بناء كل 'ثيء ،فلا دين بدون
إحلاص ،ولا عبادة بدون إحلاص ،ولا ادثاغ بدون إحلاص ،كل ثيء مبناه عل
الإخلأصضظ.

تحن لكإالأينياتثانمالن.
( )١أحرجه م لم :ياب ،الزكاة ،-ilj ،ل تقديم ازكاة ومعها ،رقم (  ،) ٩٨٣من حديث أيا
رْ؛ئؤبمئ.

١٢٨

فلح

اسسق •_؛لأم JUm

اكثج
هد 0الأحاديث يكنها النووي نِمهآلئق ق كتايت( ،رياض الصالحين) فيإ
ينشصب من ويلغ الصاحس ،،والوعاء له ،وطف الدعاع ث ،قدكن حديث

عمر بن الخطاب نهقه ائه أراد أف يعتمز ،فانتأذل الثئ .فأذل له ،وهال!
ررلأ ثثسا يا أحي من دعائك® وؤ ،وواية• رءأنركثأ يا أحي ق دعائاك٠ا ،ويكز أف

الرمدي أحزجه ،وقال! اثه حنن صحح ،ولكن الحقيمه ايه صعيف ،وايه لا يصح
وطلئ الدعاء من الوشم إل أمام:

القنم الأول :أذثطلت ض  ^١الدءاءَ لصالح اكمح ،أي ي عام،
فقاJا :يا رمول ،اممه،
والئي
فهذا لا بأس به ،وقد يحل رحل يوم
غلي الأموال ،،واُهطعت ،الئبل؛ هايع افه يغيثنا ،فنو النثر .يديه ،وهال:

االئهلم  ،١^١المإ أغئنا ،اعإ أغثنا»؛ هأسأ  ^١ثحابه؛ هاسثزُت ،وثوئنغ
وأئطزث ،وللم:خمو ائئهسامحإلأ والمطر تحاذثستي،وصالم<
أّووئا كاملا.
وؤ ،اُبمنة اكانية لحل رجل آحر أوالأول ،،فقال :يا رمول افب ،عري ،المال،،

وتميم اباءُ ،هاذغ اضَبمئها عنا ،هزهغ الئئر .دنه وهال :ا(الثهأ خزاوا
ولا ءءنا» ،وجذل بحث إل النواحي ارخواؤأ ولا عوا» ،فا بمن إل ناحة إلا

امزجغ وتمايز الئحاب ،حش حرج الناس ينشول ق الثسُ '.
كتاب الخمعة ،باب تحويل الرداء ق الاستسقاء ،رقم (  ،) ١٠ ١٣وملم ت كتاب
( )١أخرجه
صلاة الأسماء ،باب رفع اليدين بالدعاء ق الاستسقاء ،رقم(  ،) ٨٩٧من حديث أنس خهنبمثئ •

 - ٩٦باب وداع الصاحبووسته عند فراته سروش؛ومحواكعاء له وسالدهاء ض

١٢٩

فإذا طلتث> من ئخحي صالح ترجو الإحاثه شيئا عاما لالمسدير؛ا ،يهدا

^ ٠از به ،لاحمف لم  jLjشك.

السم اكاف :أذبمك الدعاة من اويل  ^١^١من أخل أذيفع اوجل
الداعي -بذا الدعاء ،ولا بممه ص أف تجئ ،لكي محب من هذا اوجل الذي طلب
منه الدعاء أف يلجا إل افه ،وأف بمال اممه عغتحل ،وأل يعلى محلته بافب ،وأف بملم أف
اممه سوحاةئه\ك نمع الدعاء ،الهم أن يكوف القصد من طبم ،الدعاء مصالحه ^ا
اوجل ،فهذا لا باس به أيما؛ لائك لم سأله 1حض شك ،ولكن لممعه أيصا ،فهذا

الرجل الصالح يريد أف يرداد بدعاء اممه عِوجل ،والممزب إليه بالأجر والثوانم.،
السم الثالث؛ أذ يطلبم ،الدعاء من الغير لصلحه مسه هو ،فهذا هد أجازه
بعص الما؛ ،وقال،؛ لا بأس أف يطلن ،من اوجل الصالح أف يدعولك.
لكن ثيح الإسلام ابن سمثهر ا

يقول! لا يحغي إذا كاو هميك

مصلحه شك فقتل؛ لأف هذا محي يدخل ل المسألة الملمومة؛ لأل الثني س باع
^ ،^١^١ ١الذىناَلسنيْ
أطحا:ه ألايحارا  ،' ٢٧٧١لأنه رثا
أف يدعو له؛ عل دعاء هذا الثم ،ويني أل يدعو هو لثسه ،فتقول؛ أنا هلت،
لملاق وهو رجل صالح؛ ايغ اممه ل ،ؤإذا استجاب ،اهنه هذا الدعاء فهو كاف،

فبممد عل غمْ؛ ولائه ربجا بمم ،المنؤولا عروو ق شه ،وأيه رجل صالح يطمح
الناس إل دعائه ،فتحصل  ،3هذا صرر عل النوول.
( )١انظر :محموعاكاوى(ا/آآ.)١

( )٢أحرجه م لم :محاب الزكاة ،باب كراهة المالة لالأس ،رغم (  ،) ١ ٠ ٤٣من حديث عوف بن
مالك الأئجعى خ؛ئفيتن.

١٢١

¥بم-؛ابالإسعارةيام1درة

=^ -٧٩^^٦باب الإ-سخازة ؤاكاززَِ 5ك=^
وٍسم

]

ؤ ،ألأم[ 4آل ءمران:بمه  ،] ١وئاو اف لعادت ُؤمأمئم
ئال اش ثعاد؛
شكا يم ■ J^A^[ 4؟] أي؛ يتثاوروو ببجم فيه•
 "٧ ١ ٧وعن جابر غقؤخبمن ،هال؛ كاو رصوو اف ه يعلئنا الأنتحازة ز

الأمور ئها آكالئررْ من المران ،موو ت ®إدا هم أحد<آكم بالأمر ^^٥ ،زكعت؛ن
بن عم الفرشة ،م لمل :الي إن آضزك بشك،
3ص من محلك النظم ،داِناك ممدئ ثَلأ أقدئ ،زئم زلا أم ،زآث ظ؛
العيوُب ،اللهم إذ'كثت ،يم أ 0هدا الأمر جمر فيِو لينف ومعاثي وعائه أئري»
أن ئال؛ ررعاجل أمرى وآجله ،فاقدزة ئ ويئزْ ئ ،م بارك ئ فه ،وإذ محق ئم
أل هدا الأم ثر ي ،ثم ،لمحق ومعاثى دعاته ^ "،۶أوقاو ت *عاجل أنري وآجله؛
ئاصرقه عر ،واصرقنى عئه ،واقدر ئ الخم حيث كاو ،م أرضني به،ا قاو:
*ويتئيحاجت4اا،رواهاشمحاريُ

الثثخ
٠ال ،الروي رحمه اف يعاد ل كتابه (رياض الصالخى)* :باب الانتحار؛
والثاورة*.

الاستخارة ْع افب ،والمشاورة مع أهل ١^١؛ ،والصلاح؛ وذلك أذ الإئاذ
( )١أحرحه البخاري; كتاب ،الدعوات ،؛ايح الدعاء عد الاستخارة ،رنم( .) ٦٣٨٢

١٢٢

¥بم-وابالأسغادأياضردة

ولنمرصى اثه رحل من أهل المنق والجون والفجوو ،فلا تحوز أن يستشيره؛
لأل ها-ا ووؤئل >1ق حمرة هلاك.

كذللث ،لوكاف رجلا صابا دينا أمينا ،لكنه ئغمل ،لا يعرف الأمور ،أومتئغ
لا حزم له ،فهذا -أما -لا نحرص عل انتشائه؛ لأثه إن كاف مغملأ لا يد.ري
عن الأمور؛ ياحل الأمور بظواهرها ،ولا يعرف شيئا مما وراء الظوام ،وكذلك

إف كاف مترعا ،فائه ربإ تحمله المع عل أذ ينثر عليك بإ لا -ثؤ فيه ،فلا بد
من أف يكوف ذا خثرة ،وذا رأي ،وصلاح ق الدين.

تاأشررىته 'آ] ،يعني أمرهم اأنتتك
وقال ،اش با3لئوبماثات
الذي هو للجمع ،كابهاد مثلا ،فإثه شورى بينهم .فإذا أراد —مثلا— وئ الأمر
أن محاهد ،أو أن يفعل شيئا عاما للم لمى ،فائه يشاورهم.

المشورة يكون إذا حدث له أمر يردد فيه ،بح ض يرى أمم أهل للمشورة
د

برآتم وصلاحهم ،وانتشازترمّ

أما الإنتخارْ ،فهي مع اممه عئؤجل ،ينثخثر الاسمان ربه إذا هم بامر ،ولا هو
يدري عاقبته ،ولا يدري ئنتمله ،فعل1ه؛الاستخارة ،انتخارة رب العالم؛ن.

والأنتخاره معناها طلن ،حثر الأمرين.

وقد أزند  ٠^١ه إل ذلك ،،باق يصل

ركش من غز المريصة ق

غثر وقب اض ،إلا  ،3أم بض ^ ^١قبل حروج وهت ،الم ،فلا بأس أف بمجثر،
ولو ؤا ونتج اش•

ساضسظإشهوثؤ

١٣٤

أما ما لكن فيه الأم واينا ،فلا محور أف ينتخير وك النهي ،بمي بند

العصر لا ينتخثر ،ويخل المجر حش رتؤع الثمس مقدار رمح لا ينتخر ،وعند
زوالها محي ثزوو لا يتم ،إلا ز أمر قد يفوت عله ،بمل ركش من غإر

الفرشة ،ني نطي ،وإذا طي قاَل :ا<اش إف آننمزك مس ،،زانئدزك
مى كيك العظ4م ،هائك مدر ولا أيدر ،وثنلم ولا أعلم،
؟،،^^lJ
ؤأJث Sعلام  .،-^^*١ال1هم!ذ'كال هدا الآمئ ا -ويسميه مثلأت لنمرض أيه يريد أف
بماهر أنانا بروج بثهم ،اللهم إذ كنث ثنلم أف رواجي -بمده الست— ارحإرا ير
ِفي ليثي دنماثى دعايؤ ^?؛ ٠ ،أوءال،ن ؛رعاجلر أمري وآجلها>- ،لجي إما أذ تقوو

هدا ،أوهدا— ارهاهلرْيروبئرْي ،يمثاركيفيه .وإذ'كنت،ثنلمأذهدا الأمر•
شز فيِو ديني ،ؤةعاثي وعانة أئري،ا أو قال :ارعاجو أنري وآجله؛ هاصرمه عر،
داصرئثي عنه ،واهدري الخثر حنن ،كاذ ،م أرصثي به" ويكهي•،
ني بعد ذللث ،إن ائثرخ صدره بأحد الأمرر بالإهدام أو الإحجام ،ههذا
المطلوب ،ياحد بإ ينثرح به صدره ،فإذ لم ينثرح صدره ليي؛ ،وثهي ،مرددا أعاد
الإنتخازة

ئ وج.

ني بعد ذللمثؤ الشوره ،إذا لم يتئ له ثي،ء بعد الاستخارة ،فائه يناور أهل

الرأي والصلاح ،ني ما أشير عليه به ،فهو

إذ ثاء اممه؛ لأذ اممه ثعال قد لا نجعل

 ،3يلنه بالإنتخارة ميلا إل ثي؛ معم) حش ،يستنثر ،فيجعل الله ثعال نيل هملبه
مد الموره •

وقد احتلم ،العلياء ،هل القدم الشونة أو الاستخارة؟

والصحح! أذ المقدم الاستخارة ،فقدم أولا الأنتخارة؛ لقول الثي ه:

ضح

١٢٨

اماسى ض تلام سيد الرطه صإإ،ثئيبمفي

ولكن الأزب -واف أءلم~ اثه من أجل إظهار

حتى يقلهن سعيمثْ

صلاة العيد ،وبا لخروج إليها ق جع سكك الثلد.

ثإ احتلف ،1العلياء لآءهءاإئ 4هز يلحق ق ذلك صلأ ٥ا-اءمعة؟ لأف صلاة
ا-اقئعة صلأ 0عيد.

قالوات تلحق بصلاة العيدين ،قإق إل ابمة من طريق ويرجع من طريق
م•

ثم ثوئع بعفن العلياء وقالوات يثنغ ذلك —أيصا— ق الصلوات الخمن،
فياق مثلا إل صلاة الظهر من طريق ،ويرجع من طريق آحز ،وهكذا و صلاة

\ذتم وثقج \ذثلوي ق\ف\ :لأن ذلك ط خفوت إل!_ ،فنحاز عل ضلأة
العيد.

وتوقع آحروف فقالوا :تثنغ محالمه الطريق ق كز ي من التمد ،كل
محالة ندهب إليها فادهب إليها من طريمحط وارجع إليها من طريا آحر ،حش عياذْ
المريض ،إذا عدت مريصا فادهب إليه من طريمح ،،وارجع مزطريمح ،آحر ،وكيلك
إذا يتمذ جنازة ،قائما من طريق ،وارجع من طريقآحن.

وكل هذه الأقيثة الثلاثة صعيثة؛ لا قياس لصلاة الحمحة عل العيدين،
ولا ثمة الصلوات عل العيدين ،ولا المم  )jالعبادة عل العيدين؛ وذللث ،لأف
العباداُيؤ ليس فيها قياس ،ولأف ظء الأسياء كانت ،ق عهد الرسول ءفيهألصلأْؤئم،

كاف ق عهده الخثعه ،والصلوات الخص ،وعيادة اأريض ،وسيح الحنائز ،ولم محثظ.
عنه اثه كاي،

نحالما الطريق ق هذا.

 - ٩٨باب اتباب الذهاب اش اسلوهيادءالؤيم دالعج واثموواسازءونعرئ

١٢٩

والقيء إذا وجد ل عهد الرّول ه ولم بس فيه ثسا ،ذ1لقنة رك ذلك.
أما ل اج ،قاف ايق و .حالث الطريق و لحوله إل مأكه؛ ذحل من
أعلاها ،وحرج من أنملها ،وكذلك ل ذهابه إل عزئه ،ذهب من طريق ،ورجع
ْنطريقآحت•

واحتلم ،العناء ~أيصا~■ ق هذْ المسألة ،هل كال الثني ه قعل ذلك عل
نبيل التعبد ،أو لأيه أنهل لدخوله وخروجه؟ لاثه لكف الأنهل لدحوله أف يدحل
مى الأعل و-قروجه أف محئج من الأشفل.

فمن قال من العناء بالأوو قاوت إيه ثنة أف يدحل من  ، ٧٥٠٨ ^١أي أعل ئ1ه،
وتهمج من أنملها ،ونق أف ناف عريه من طريق ،وثرجغ من طريق آحر•
ومنهم من قاوث بل هذا حننق تيئر الطريق ،فانلك المتثم ،تواء من
الأءأوِسمالآضل•
وعل كل حال؛ إف ثتثر للئ ،أف ثدحل من أعلاها وعئرغ من أشملها ،فهذا

ؤث ،،قاف كاف ذللث ،عبادة فقد أذزكته ،ؤإف لملإقن عبادة ،فلم ؟كن صرئ عليك
فيه ،محإف لم ينثر كا هو الوائ ق وقتنا الحاصر - ،صث ،إف الطري قد وجهغ

موجتها واحدا ،ولا يمكن للام ان أف نحالم ،،فالأمئ -والحند فه وامع -وافه
•^١

قؤح(  jiUاسرأهتيمن ؟لأم سيداا<س،ءن

١٤٤

كدك انملأم الحجر الأموي ،وكدك انتلأم الركن الي،ائ يكون  lL؛_،

وانتلأم الحجر الأنود والركن اتان أف شح عليها ،وهنا ثثح ُالإمين ،ونحى
ثرى الأف بعهى الطاهم؛ربمنح يالينرى.

والغابب أو هذا جهل منهم ،فإذا رأث أحدا يمسح الركن اليان ،أو الحجر
الأنوذ باليد اليرى؛ فنثهة ومحل :هذا ليي من الإكرام ،ليس من!كرام بيت اف

أف قح الركن الياف ،أوالحجر الأسود باليد البمرى؛ بل امسحها يالي البمى■
كذك الخروج من الخلاء ،يعني إذا ذحك الخام لمفاء الحاجة من بول،

أوغائط ،ثم خرجنح؛ فقدم الرجل اليمنى؛ لأل خارج الخلاء أحق بالةكريم من
الخلاء ،فإذا حريث فابدأ و\رأ-ثنإا الثمنى.
كذكالأخد والإغطاءُوغنثذك،الأخد والإغطائضإذاأنك أذتناوو
صاحثك ،شيئا ،قاول ،بالثتنى ،ؤإذا أردت أف تاءخد منه شيئا ناولك إياه فحذه
بالبممح•،

هذه أحلاق الإسلام ،لكن بعمى الناس يناولك باليار ،ويا خذ منك

رااأسار ،ءأنا مه أف  ١^٥هو الممدم ،لأل ال٤مرة يأحذوو بالثار وينقلوف باليار،
ونحاف اف 4العظيم ،أصحاب الئ.او لهث؛ الشاJ؛ لأف الهمرة هم أصحاب الئاو،
والومنوف هم أصحاب اليمم ،،ولهذا تجد الكافر دائا يفصل النار؛ لأيه أهل
الثار ،وأهل الئاو ،فهو من أهل النار ق الدنيا وؤ ،الآخنة -والعياد ياممب.-

إدن؛ كل هذه الأمور ابدأ فيها بالثم؛ن ،وكذللث ،غبرها مما يقصا به المحريم،

كؤ

لفكريم ،فإو سدأ فيه ؛_lJ؛ لأف الثمي أكزم وأنمل ،أما النار،

فبالعكس.

سذنيمئمنيبمبامي|ا

أثا الأة اقنٍئ ام ذكزئ

١٤٧

فهي قزله تحال< :ثأنمأص ثآ

أمحئأكتؤ ه وآمنب أ1ثكن ثآ أمحثزآكتف ه ،قدكن ^ >١٥١؛ ^٥أف الناس

يكونوف يوم القيامة ثلاثه أمسام! أصحاب اثمنة ،وأصحاب الشامة ،والثا١قورا،

فالثادقول هم  ،^^١وأصحاب اليمنة ناحوو ،وأصحاب الشامة هابكوو،
فهم يوم القيامة ثلاثة أصناف.

وهم كدللث ،عند خروج الروح مى البدن ثلاثة أصناف ،ذكن اممه ق سورة
الواقعة أحوالهم يوم القيامة ،وذكر ق آخرها أحوالهم عند الاحتقار ،فقاو نمال:
ؤ٠فيلآإدا ثنت لثلمم؛؛©؟ يأنئتَ جثي نمحق .بجن ؤءاه؛^ ٤٢ولبجن ال

محمحق .ظولآإنَقم عثر مدنه.،

صنيمق .هثا إنَكاث ثى

الممئ؛بمأوااهمنح وهان محثت ،ثيوه [الواقرة;"اخ-؟خ].

وامحربوف هم الثابقوف الدين ينبقوف إل الخترايت ،ل كل نؤع مذ انولع الختر
ءؤ وأآازمان ثى

 ٠تثن ك يى أمحب ألتن ه لالواق>ة.]٩ ١ - ٩ • :

ؤوأة' ,إن'كاف يف آلثلإ-بم الئاهن . ،نزت ثن خميم .ويمية خمّمه
[الواقة:آو-أبم] ،وهؤلاء هم أصحاب المقامة —والعماد ياممه— ضث؛ ا،لكدبول المالوذ،
أعاذنا افه ؤإياكم من حالهم.

وأثار٥^١؛،

ل هامح ،الأيتين إل أن أهل اليم؛ن هم أصحاب القفائل

الدائمة ق الدسا ووأ الآخرْ ،وياق -إن ثاء اممه  -يمه الكلام عل هدا.

صي|)امجنيمئمضبمساصريم

١٤٩

يأحد منه ،وأحياثا يبقيه ،فاحياثا يكون إل شحمة أذنيه ،وأحياثا ينزل حى يمرب
عل منكتيه  ،فكان يتعاهد ٥يالتنظيم ،واشرح والوهن حتى يبقى يظيما،

لا يكوف فيه الئباث ،ولا المثل ،ولا ^ ذلك مما يتقدن.

وكيلك ~أيئا~" ينجه الثيمى ق ءاثعله®؛ أي إذا لبس النعل ،؛ ، lJيدأ
قبل النار ،ؤإذا حاغ يبدأ يالناو مل ال؛مين ،وكيلك التوب إذا لبنه

يبدأ يإذحال الغم اليمين قبل الثار ،وكيلك السروال يبدأ بإدخال الرجل البمى
توامى،حفياني

ول الحديب الئاف■ ببمت هتؤيقبميا ُّا كال الثني ه ينتنمل فيه؛،_^J
ويستعمل فيه النضار ،فذكرت أل الدي ينتعمل فيه النار ما كان فيه أذى،

كالأنتنجاء ،زالإنتجإر ،والإنتنثاق ،والانتثار ،وئ أية ذلك ،كل  Uفيه أذى

فاثه مدم فيه الثنرى ،وما سوى ذلك؛ فإثه مدم فيه اليمنى ثكربجا لها؛ لأف الاتجذ
ساهم-يلإئ-واشا1وني.
خوٍءهسآبم

 - ٧٢٢وعن أم عطق ة؛هعتهات أ 0الئي .يال لهى ل عسل ابمثؤ ريب
دء؛ءؤثنبمهات  ^(١^ ١ ٠بميامنها ،ومواضع الوصوء منها® ،متقق عليه ر
 — ٧٢٣وعن ش ميرْ رمحؤثنبمنأ أل رمول اممب ه ،قال،؛ ®إدا ائتنل أحدفم
ر  ، ١أحرجه البخاري• كتاب الناب ،باب صفة ام ،ه ،رقم(  ،) ٣٥ ٥١وم لم ت كتاب الفضائل،
باب ل ،صفة المح ،ه ،رنم(^ ،) ٢٣٣١من حدسث ،الراء غتهغثن.

( )٢أحرجه الخارىت كتاب الوضوء ،باب اليمن ق الوضوء والغل ،رمم(  ،) ١ ٦٧وم لم ت كتاب
الخنائز ،باب ل غل الن ،،رنم( .) ٩٣٩

قؤح يياض انمايض ض هدم سد الرسلص

١٥٠

مكدأ بالبمز ،محإدا رغ هكدأ بالئ؛او  ،لثض الثنز أولهها سعن ،وآحزمحا سرغ»،
صٌ قآًااا

 " ٧٢ ٤وعن حممه هقؤهبمه؛ أل رمحوو اف و .ثاو عبمل نميته لطعامه

دثرابؤ ؤيابه ،دعبمزيمازْ محا بوى دلك• رداْ أبويائي دغمحْر '•

 - ٧٢٠وعن ش م;رْ ئمحقؤمحق :أن رمحوق اف ،.قاو« :إذا ؤنلإ ,زإذا
ئوصأم ،محاندووا بآتامن^كماا ،حدينج صحيح ،رواه أنو داود والر٠ذير  ٠يامحناد
صحح.

 - ٧٢٦وعى انس ذ.ق' '.أو رمحوو اممهه أر مز ،ئأش الحنزْ مماها،

م ا تى مزله بجز وثحر ،م قال

ارحدار ،وأثار إل جامحؤ الأيمن ،م

^^نم\مظسالأاز.كقشرا*.
وق روايؤ' محا رمى الحمرة ،وئحر ئتكه وحلق ،ثاول الخلأى شمه الأيمن

قحلمه ،م دعا آبا طلحه الأئصاري تيهبمتن ،ئاغطاْ إيا ،0ثم ئاوله الئؤ الأينز،
ممال« :اخلق» ،هخلمه ،قاغطاةي طلخه ^'١^ ،ارافه;أنالناس»رْا.
(  ) ١أحرحه البخاري؛ كتاب اللباس ،باب يننع نعله السري ،رنم ( ،) ٥٨٥ ٥وم لم ت كتاب اللباس
والزينة ،باب اصتحثاب لبى النعل ق؛ ،..._Jرنم ( .)٢ ٠ ٩٧

(آ)أخرحه أحمد(أ"/لأحأ)،وأ؛وداود :كتاب _ ،باب كرا٠يتصالJمص...إرنم<آم).
( )٣أخرجه أحمد ( ،) ٣٥٤ /Xوأبوداود :كتاب اللماس ،باب  jالاضاو رقم( ،) ٤ ١ ٤ ١والترمذي:
كتاب الياس ،باب ما جاء ل الفميمى ،رقم (  ،) ١٧٦٦وابن ماجه :كتاب الهلهارة ومننها،
باب التيمن ل الوضوء ،رنم(.)٤ ٠ ٢

( )٤أخرجه الخارى :كتاب الوضوء ،باب الماء الذي يغل به شعر الإنسان ،رقم(  ،) ١٧١وم لم:
كتاب الخج ،باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرس نم ،...رقم(.) ٣٢٣ / ١٣ • ٥
( )٥أخرجه ملم :كتاب الخح  ١باب بيان أن  ١لستة يوم  ١لنحرأن يرس نم ،...رقم(ه*ما .) ٣٢٦ /

١٥١

صي))اسمنيمئهوسبمبامي|ا

الخ
هذه الأحاديث ق بيان انتحباب الثداءة والثم؛ن فيإ طريقه اهريم ،ومديم
البمار محاطرمه الأذى والخدر؛ كالإنتجاء زالإنتجإر وما أشه ذك ،فدم

الولفن عن أم عطثه ^^ ،١^٤وكانت أم عطيه يحممقبمتها من ياء الأنمار ،وكاذ
لها أعإل جليله؛ منها أما يثئل الأموا'ت ،من الئ اء ،فل ،ماتت ،نيثب بتت محمد

 .فحمزف لبمئلثها ،فقال لهى الئي

ءابدأن بضامنها ،ومواصع الوضوء

منها».

وكيميه ثعيل اتت أف يبدأ أولا؛ ٠^٠ثيابه يند أف يوصع عل عوؤته ما

بجرها ،ثم بجع الغاسل ،حرقه عل يدة يق ،بمي ،محل قرجه المل والدبر
حتى ينظمه ،ثم بعد ذلك يزيل ،هذْ الخرقه ،وبجئل كميه كإ يتوصا الأن اف ق
العادة ،ثم ياحد ؛مرقه مبلوله يالماء ،فينظف أنتائه وقمه ،وينظف ،منخريه تدلا
عن المفممة والإنتشاق ،،ولا يدخل الماء ؤ ،فمه ولا  ،jأمه؛ لأته إذا يعل ذك
ثزل الماء إل جوفه ،ورثا يمج موذحم عند التغسيل ،م بعد هذا محل وجهه،

ويديه إل المرهمم) ،ويمنح رأته ،وينسل رجللمه ،وضوءا كاملا.
ثم بعد ذك يمحل رأته برعوة الئل.ر؛ لأته لا بد أذ يكوف عنده ماء فيه يدر

مطحون يفريه بيديه حتى يكوف له رعوه ،ماحي

ويمحل حا الرأس ،ثم

يعل يبصه النير بقته البدن.

عل أف اوأة لابحثلمها إلا نساءٌ ،حض أبوها لابمثلهاط ولا ائها ،ولا أخد

من ،محاومها ،إلا الثاء ،أوالروغ•

قيح رياس اساسق •ز؛لأم سد اارسل؛زا

١٥٢

والرحل لا يغئله إلا -^i؛ ، bJلا وغئ1وه أمه ،ولا بنته ،ولا أحد من النساء
إلا روجته ،فالروج يغئل روجته ،والروجه يغئل ووجها ،وما بوى ذلك لا ينئل

الومالأش،ولأالأشالأكز.
حمريت ،الماء لثنيل ريتب بنت رمول اممه ئ^ ،فقال

اءابدأل بمهامنهاءا،

بمي بالأيمن نل الأبمر؛ المد البمى نل البمرى ،والرجل البمى نل البمرى،

والشى الأيمن قبل الئى الأيسر ،راومواضع الوضوء منهار؛ ،فمغلن ذللئ ،،وجعلن
رأنها ثلاثه زون ،بمي يلأُث ،جدائل ث الخانبح الأيمن قن(؛ ،والأيز قزو،
وومط الرأس يزو ،وألمثه حلمها ،ثم أعءلاص الّيى ه حموه ،يمي إزاره ،وقال;

ررأئعزمتا إي ْا' بمي الممئه عل جندها مباشزه ،بركا بإزار الئي .فمعلن ذللئج.
والشاهد س هذا قوله ت ررابدأل بمتامنها؛؛.

ثم ذكز المؤلم ،نَ?تئآإثئ أحاديث ،فيها معنى ما مدم ،كحديث ،أبي؛ هزيره
3؛ للمن الثوب ،والنعل ،وكدلائ ،حديث ،حممه زْتءؤممبمها ،وحديث ،أي

ثم يكز حديث ،اس بن مابلم،

ل قعثة خلق الئي ه  ،jحجة

النيئ ،فإ 0الض .ي خية اص و باخ ،بئزذكة وضل الشين ،وخنس

يدعو حتى أنمز جدا ،ويقع مل أف ثهللع الشص ،ووصل إل حمرة العمة ،وقد
ازتقع الئهار ،وصان للثمن حرازه ،فنمى ا-ا؛مره يوم العيد.
وذم ،ه إل ننزله فدظ بالخلاق ،فحلق زانه ،وأثاز ه إل الئئ،

 ،^١مدأ الخلأ  ،^١ jlii jوكا ٠^١ Jه;تحاةد شم الئأس ،فكاJ

فلح رئس اسسزاض؛لأم سدالرا،،إتي

١٥٤

من الصحابة ،وكذلك من دوثم ،لا يلإك بثعرْ ،ولا بعرقه ،ولا شابه ،إثإ ذلك
خاص بزموو اممه

والثاها Jمن خدن أنن محممقبمئ :أو الئذ  Mأتان إل

أذ ثدأ

بالخاو_ ،الأيمن ،فإذا حججت ،وأردت أف محلى ،أو مئز ،فابدأ بالخاذ_ا الأيمن،
وكذلك لن خشث ،خاقا عادئا فادا بالخابم ،الأبمن ،واشُالمومحئ.

صياتنيلإلد،واسيآمء

١٥٩

وق هذا حن عل أف الإئاف يبغي له إذا دجل بتثٌ أن يدكر اسم افب ،والدكر

الوارئ ق ذلك :رربمم اف زلبما ،وبمم اممب خزيا ،وعل افب زكا تزكئنا ،المحأ
إل أنألك جمر  ^^٠١وحيز الحزج® ،ثم ينتاك؛ لأف الئي ه إذا لحل يبمّ
فائو<ثلأ ،0اماكُأا،
أما عند العشاء ،فيقول :بنم اللب• وبذلك عئرر مى الشيطان

مبيتا

وعشاء ،فإن يكز امم اممه عند الدخول يوف العشاء ثازكه الشيطان ق عشائه،

ؤإل يكز امم اممه عند العشاء دول الدخول ثازكه السيهلان ق الست ،يوف العشاء،
ؤإن ذكز امم اممه عند الدخول وعند العشاء ،فإن الشيطال لا يكون له مبيت،
ولا عشاء ،وافه المومق.

 " ٧٣ ٠وعن حديقه لآ.بمنئ ،ئال :،كنا إدا حصزئا ئغ زئول افه ه طعاما،

لم ثضغ أيدبما حص يدأننول افه .مصغ يده ،ورثا حصزثا معه مء ، ١٥١^٠
يجاءيت ،جاييه ؟  ١٣١ندي ،يدمتخ لتمغ يدها ق الطعام ،هأحد رسول ،اممه ه
يدها ،ثم جاء أعزابي كأيإ يدير ،ئأحد بيده ،ممال ،ننول اممه ه :ارإل الشنط١نى

نحل اشام ألا بدثز انم الأوهِ تنال قه ،نإة خاء حدْ الخارلإ شل بما،
فأحدُت ،يدها ،مجاء بهذا الأعراف لينثجل به ،هأحدمت ،بيده ،والذي مجي سده،
إف يدْ  ،3يدي يع  ،* tjc-Uم يكز انم افهثعال وأثل .زواه .٠ ١٣٠
( )١أحرجه مسلم؛ كتاب الطهارة ،باب اوسواكا رقم (  )٢ ٥٣من حديث أم الوْتن عائشة خ.بمها.
( )٢أحرجه ملم ت كتاب الأثرية ،باب آداب الطعام والشراب وأحكامهإ ،رنم ( .)٢ ٠ ١٧

ساضسظإشيوظم

١٦٠

الثثج
قال النووي ؤحمذأنثئ ق (رياض الصالخ؛ن) ق كتامح— ،أذُب الطعام فيإ مله عن
حديثه بن اليإن نْؤقبمه ijli ،كنا إذا حفزنا مع رسول اممه هؤ ؤلعاتا ،لم مع

أيدينا حتى يبدأ رمول النه ه فيقع يدْ ،وذلك لك،ال احترامهم ليي
بمعول أيديم ل اكلمامخىصع يده.
فحفز ْع رصول الله ه ذات يوم ؤلعاتا ،فلثا بدووا —أو قدم لهم~ جاءت

جارية ،بمي طمله صغثره ،كأيا تدير يقعا ،بمي كأما ؤكض.أ فاراذت أف مع
يدها ل الطعام بدون أن نس ،قامتك الني يدها ،نم حاء أعرايأ كدك

كاد،ا يدير دفعا ،فجاء ليقع يدم ل الطعام فامنك الئي .بيده ،ئم أحإر الئئر

ه أف هذا ١^١؛^ ،وهزه الحارث جاة ا الشيطات لأم أذ بمحل الطعام ط،
إذا أكلا بدون سمتة.

وهما قد يكونان معذورين لحهلهإ؛ هده لصعرها ،وهدا أعرايأ ،لكن الشيطاف
أتى  Wr؛ ْن أجل أمإ إذا أكلا بدون سمية شارك ق الطعام.

نم أيتم ائب .أف يد الشيطان ل أيدبمإ ق يد الم و:
وهذا الخديثج يدل عل فوائد؛

منها؛ احترام الصحام لزمحول الله ه وأذ-رم معه.

ومنها؛ اثه ينبغي إذا كاف هناك مخص كبثر عل الطعام ألا يتقدم أحد قبل

أكيه ،بز يو(؛ س هو الدياكز أئلأ ،لأف الممدم نن دي الير ض
مناسب ،وغترأدبج.

ض;ياض اساسياض ؟لأم سيدالرس،؛ف

١٦٢

عند الأكل واجبه ،وأل الإن اف إذا لم يم فهوعاصي فه عؤؤل ،وراصى دأو> يشاركه
ق طعامه أعدى عدوله ،وهواكيaلان ،فلذللث ،كاثت التسمية واجته ،فإف ئث

الثمنه ل أؤله ،وإؤإث ق أسائه فقل! بنم اطه أوله وآخزه.
وافه ا،لويق.

 - ٧١" ١وعن أميه بن نحيى الصحارع J؛؛^؛_ ،محاو! كال ر ،وو اطه .

جالتا ،يرجل يآقل ،ملم بمم اطه حص لم يو مى طعامه إلالمنه ،ملئا رمعهاإل
محؤ ،قال* بنم الاه أوله وآجرْ ،ممجك الّ؛ي ه ،يم ئال !،ارما راو الئتطاو ياؤل
معه ،يلثا يكراسم اطه انماء ما ق بهنهءا ،رواه أبوداودوالنسابيرا؛.
 - ٧٣٢وعنعاممه ذي ،يالت :،كا0رسوو اطه.ثأكلشاتا jث

مى أصحابه ،مجاء أعرابه ،ماكله؛لهئت؛ن ،ممال ،رسول ،اطه ه! ررأما إيه لوثمى
قكما'ثم،ا ،رواه الرمدير  ،٠وئاو ؛ ررحديثر حس صححا>.

 - ٧٣٣وعن ش  hdي :أن الض ه كان إدا زيغ  ،^Uئاو:
ءرالخند طه ^ ١طثا ماذكا فيه ،عي ثكفذ ،زلائويع ،ذلاكظر عئه ،نكا»،
زواْالبمارىم.
( )١أحرجه أحد(أ ،) ٣٣٦ /وأبوداويت ياب ،الأطعمة ،باب التسمية عل الطعام ،رنم( ،) ٣٧٦٨
والن اني ت كتاب عمل اليوم والليلة ،باب ما يقول ،إذا نمى التسمية ثم ذكر ،رنم(.)١ • • ٤ ١

كتاب الأطعمة ،باب ما جاء ق التمية عل الطعام ،رنم (  ،) ١٨٥٨وابن ماجه;
( )٢أحرجه
كتاب الأطعمة ،باب التسمية عنان .الطعام ،رقم( .) ٣٢٦٤
( )٣أحرجه البخارىت كتاب الأطعمة ،باب ما يقول ،إذا مغ من طعامه ،رقم( .) ٥٤ ٥٨

١٦٥

- ١٠١بابلإسباسم» واست،ءبابينحاه

 — ١٠١باب لا يعيب الطعام ،وانتلجاب مدجه
تتح

 " ٧٣٠دعن ش هريرة نمحقمميهئن ،قاو  Iما عان ،رموو افي ه طعاى قط ،إن
صمم،ثإنمئمئ.محشرُ

 - ٧٣٦وعن جابر قمحتن :أف ام  Mثآل أئاله ^١؛ ،ءةالوا;  Uعئدنأإلا

حو ،ميعا بؤ ،يجعزياو ،ييقوو ت ''ننم؛لأدم الخو ،ننم الأذم  ، ٠١زواه منلمر . ٠٢
الثثخ
قال المولن الحافظ الثووي رحمة الله ثعال ق كتاب(رياض الصالخ؛ر))ت راباب
لاثعسس» الطعام ،وانتحباك ،منحه>.،
الطعام؛ ما يطعنه ين ماكول ونئروب ،والذي يئغي للائ ان إذا محدم ل

الطعام أل يعرف قدر نعمة اممب نتحاكؤiئاق سلأ ،وأف يشعنه عل ذك ،وألا

يعيبه؛ إف كاف يئتهيه وطاست ،به مسه فلياكله ،ؤإلأ فلا ياكله ،ولا يمظأ فيه بمدح
أو بعيب.

ودليل ذك '.حدين ،أف هزيره ة.بمئ قال ،ت ما عاب الثى ه محلعاما قط،

يعني لم يعب أبدا فيا مضى طعانا ،ولكنه إذا ائتهاه أكله ،ؤإلأ ثزكه ،إذ حاز له
أمم،وإلأتركهولأ:كه.
 ٢١١أحرجه الخاري؛ كتاب الأطعمة ،باب ما عاب ايك ،ه طعانا ،...رنم (  ،) ٥٤٠٩وم لم:
كتاب الأشربة ،باب لا يعيب الطعام ،رقم ( .) ٢٠٦٤
( ٢ ٢أحرجه م لم :كتاب الأتربة ،باب فضيلة الخل والتادم به ،رقم( .) ٢٠٥٢

فلح ري1ذو اسستي ض هدم سيئ الرسلم

١٦٦

مثاو ذلك :زجل يدم له ثمئ ،ولكو الئمئ زديئا ،فلا مز :هذا يئئ وديء،
يقال :إن ائتهيته مغل ،ؤإلأ محلا ثاكله ،أما أف ثعي؛ة وص نعمة أئنم اممه -يا عليك
وينزها لك ،فهذا لايليق.

كيلك إذا صع طعام فقدم إليه ،ولكنه لم يغجبه فلا يعيبه ،يقال :إف كاف

هدا الطبح محي أعجنك فآكل ،ؤإلأ فائركه ،ولكذ لا بأس أف يقول لأهله :انتم اليوم

أكثزتأ الئح ،أو أكثزتب الحان ،أوالئام حاث ،أوما أثب ذلك؛ لأئ هدا الثاف ليس
عينا للطعام؛ بل ص سيه للذي صتنه أف يلاحظ الطعام ،ويمنعه عل ما ينبغي.

وأما مدح الطعام والثناء عليه ،فذكر جدبن جاني ةءقبمَئ أل الئي س مال
أهله الأدم ،فقالوا :ما عندنا ثيٌإلأ الخل ،والخل عبارْ عن ماء يوضع فيه التمز

حتى يكوف حلوا ،فجيء إليه!الخل ،فجعل يأتدم به ،يعني يعط فته ا-قز ويأكل،
ويقول،ت ُرنعم الألم الخل ،بنم الألم اّقل؛'•
ؤإذ كال شرا;ا تنزي ،هن ،^١^١
وهذا تماآ عل الط_عام ،لأئ
ينمى طعاما ،قال اف تحال :ءؤقس قرو_>ينه ثلمي يي ومن لم ينلعنه؛قه' ثؤآه

لاوقرة:ا،؛  ،]٢ؤإثإ مس طعاما؛ لأف له طما يتلعم.
وهذا ~أيقا~ من ْادي الثني اثه إذا أعجته الطعام أثنى عليه ،وكدللئح
ة ل وأقث عف  ،^١محك :بمآ  ^١فز ^ ،،jأو  Uأئنهَ ذلك ،فهذا أيضا
سننةالثسوله.
واف المومحق.
ؤوكمحقمقجس

همح رداس اسل|هتي •ز ؟لأم سد الر،طتي

١٦٨

إف الواحنمت ،اكور يوف الأكل ،ثم قاموا ولم يأكلوا ،أوقدم الطعام وهال! مصلوا
ولم يأكلوا؛ لصار ق ذللث ،مفندة لماله ،ومضيعه لماله ،وصار ق محلبه عل الحاصرين
ثزآ؛ لماذا لم لأكلوا طعاس؟!
فثقوو :إذا ذعاك دج ،فالثة أذ ثمنه إلا إذا كاو الداعي هوالزنج  jزلينة

النزس ،فاو الوا-بمج أذ فه إل ذه ولا تحل لك أذ ممقئ؛

الثذ.

 ٠س لم نجب ممد عصى اممه ورئولهاار ' يعني ذعوه الوليمة ،أما غيث ها من الدعوامحت،
 Jli؛ ،بالخيار.

مثال ذلك :لز أو إنسانا دعاك ق طعام؛ لأث 4يدم من نفر ،أو لأيه دعا
أصحابه ،أو ما أتنه ذلك ،فامش بالخيار؛ إن ثث فاحب ،ؤإن شئت ،فلا نجب،

لأكن الأمفل أف تحب ،وهدا الذي عليه حمهور النلمإ؛.

وقال ،بعص العل،اء• تحب أل ثمينا ل دعوة الطعام ق العنس وغيره ،إلا
لسبب ثزعي•

فإذا عصزت قاف كنث مقطرا فل ،ؤإذ كنن ،صائ ،فايغ لماحت ،الطعام،
وأ-خين ،بائك صائم ،حتى لا يكوف ي قلبه'ثيء ،ؤإف رأيغ انك إذا أفطرت وأكلن
صار أطين ،لملبه فامطز ،إلا أف يكوف الصوم صوم مريقة ،فلا مطر.

فثج الأو أف  ^١ئلأة أخوش:
أولا :إذا دعاك وأنث ،مفطت ذكل.
[ )١أخرجه البخارىت كتاب النكاح ،باب من ترك الدعوة فقد عمى  ٠٥١ورسوله ،رنم(،) ٥١٧١/

ومسالمت كتاب النكاح ،باب الأمر باحابة الداعي إل دعوة ،...رقم(  )١ ٤١٠٢من حديث أبي) هريرة
رْءيفيءنن.

آها-بمبع1بمممضصسماسمومه|انم إذا  lllسو

١٦٩

ثانثات إذا دعاك وأث صائم صوم فريصة فلا تأكل ،ولا تمطن.

ثالثات إذا دعاك وأنث ،صائم صوم مل فاث بالخياو؛ إذ ثث فأهطر وكل،

ؤإذ شنت ،فلا ثاكل ،وأخثوْ بايلئ ،صائم ،وايبع ق ذلك ،ما هوالأصلح؛ إذا راث
أف س ا"قم أذ مطر فامطر وكل ،ؤإلأ ملزوم الصيام أول ،واشأع1لم.
أنا ابطاقات فلا تجن ،الإحاة فيها ،إلا إذا يث ،أف الثيل أزنن إليك
البطامه بدعوة حقيقية؛ لأف كثيرا من البطاقات ،يرتل إل الثاس من باب المجامئة،

ولا يلمه حصنت أم لن محصز ،لكن إذا عننثه أنه يثه أذ محصز لكزنه ةريتا لك
أوصدما لكؤ؛ فاحن ،،واش الوهق.

١٧٠

قيح!ياضاسل1ءتيعنئلأم سد ا1ر،أاتي

=^=ا

 " ١ ٠٣باب ما يقول ،من دعي إل طعام هبته عتره

لإ

جمصص'

ا1

 - ٧٣٨عن \لي منعود الدري قئبمئئ ،ئاو ت دعا رجل السل ه كتعام
صنعه له حامس حمسة ،فبتهم رجل ،ظثا بغ الباب ،ئال الئي ا<إو هدا
^ ،١^٠هاذ ثنت ،آذثادل له ،ؤإل شئث رخ  ٠قال ت بل آدن له يا رمول ٧٥١؛ .منفى
,ص

قال الحافظ الروي نتمحذآئق ق كتابم ،بياض الصالح؛ن) ق كتايت ،أديت ،الطعام!
ررباب ما يهول ،من دعي إل طعام فتبعه ■ؤو 6ا .

م ذكز حديث ،أي منعود الدري ن.ةئن ،أو زجلا دعا  . ^! ١١ول طعام
حامل حمنة ،يعي حدد العدد بامم حمته ،فيعهم رجل فكانوا يته ،فإ خ

الثز ه نئزو الداعي انتاذذ لولحل الثادس ،قال
آذ ثادذ له ،وإذ شئت ،رخ ،٠٠ففي هدا دليل عل فوائد!

«إن ط\ بتا ،يإن بم،

أولا! اثه تحور للائ ان إذا ذعا قوما أف تجدد العدد ،ولا لحرج ق ذللئ ،،وبنص
الناس يقول! إثه إذا حدد العدد فإثه بخيل ،لاذا محدد ،ولكي يهال !،قد يكون

الإئساف قليل ذاُت ،اليد ،تحتاج أذ تجدد لأجل أذ ينثع الطعام الذي لا يزيد عن
( )١أخرجه اوخ1رىت كتاب ،الأء؛لعمة ،باب ،الرحل بتكلمح الطعام لإخوانه ،رةم(ئّآأه) ،وم لم؛
كتاب الأثرية ،باب ما يفعل الضيف ،إذا نتعه غر من دعاه محاحبه ،رقم (,) ٢٠ ٦٣

* -١باب

١٧٣

» •_ uيوس يداس *ذبمي ،ص

^^تتةََه

تمِئ:س

 - ٧٣٩عن صن بن ش نشه ،١^.هال :محت علاي  jحبر رموو اف

ه ،وكائت يدي ثطيش ق الصحمة ،همال ،ل رسول افث

اريا غلام ،تم افه

سال ،وثل يمينك ،وثو ؛وايياك>ا ،متقى علتهُأ'.

قوله :ءرال؛شاا كر  ١۶^١وتندهاياء هثناه من عن ،منتاه :ثممحزك وثد
إل

 "٧ ٤ ٠وعن نشه بن الأكؤع همحن :أف رجلا أكل عند رسول اف و.
قاَل« :الأاص،اظضهيي»ا
ة؛انئءا!دني.نداءسمإ•'/

اكيح
قال النووي وين'\ةث ل كنانم(،رياض الصالخبن)« :باب الأكل؛ Cثليه،

ووعظه وتأديبه من سيءأئه»,
وقد سق لنا الكلام عل أف الأكل

والنزنم،

واحب؛ واثه عرم

عل الإساف أف بأم ببابه ،أويئرب بباله ،وأف من أم بباله ،أوثرب بنإله؛
( )١أخرجه المخارى :تماب الأطعمة ،بانم ،التمة عل اسام والأكل  ،_JLرقم ( ،) ٥٣٧٦
وم لم ت كتاب الأتربة ،باب ،آداب ،الطعام والشراب ،وأحكامهما ،رثم( .) ٢٠٢٢
( )٢أحرجه م لم؛ كتاب الأتربة ،باب آداب الهلعام والشراب وأحكامهما ،رقم( .)٢ ٠٢١

فلح (ياض اسلعتي ض ئلأم س الرسلتي <!نه'قوظ

١٧٤

فإله عاص وآيم ،عاص ممب ورسوله ،وآثم وئثاُه للشيطان ولأولياء الشيطان مى
.^١

محإلأشيتركاتصذلوَلأ،
والواحنضانم
أو ما أفته ذلك؛ قاموا اممه ما انطنتم.
ولهذا يكز الولث حدث سلمه بن الأكؤع ; ،^٤^٥أف النئ  .قاو لزحل
 ،قاو الثذ :.راَلأاظوق»؛:ض
ياكلبشاله :ااتكليبمنك» ،قال٠٣^ :
دعا عليه أف بمجر أف يرخ يدْ اليمنى إل همه؛ لأيه ما مقته إلا الكبر —والعياذ باق —
قدعا عليه الثس-ول .قام يزمعها بعد ذلك إل يمه.

ومحل قزله UM :ئنحه إلا الكي»؛ بمي إلا  ^١ص م الزموو ،.
ومحل أنه U :إلا الكو؛ يمي ما ^ ،٧أف :اكل بتجنه إلا الكو ،وأثا كاو
فإف دعاء الرّول ه عليه ببذْ الدعوة التي أوجبت أن تنل يده حتى لا يزثؤع
إلنه،دليلعلأوالألك؛الثاورام.

وقد أنم ائ ه أف الئيطال :اكل؛ثاله وبجنب؛ثالهُا' ،فأنث ^١
أمامك هدي النص وهدي الئيهلان ،فهل ثاخذ جدى الئءاس_ول ،أو غدي
الشيطان؟ أ وكل مؤمن يقول :آحد قدي الرموو  ،.والرسول ه ياكل بيمينه،

وأمز بالأكل باللحن ،ؤبجزب بيمينه ،وأمز يالشزُت ،؛اليمن ،والشيهئان يأكل بشاله،
وبجنب بشاله ،فاخر أي الطريقمر شثث.

ولهدا كاف أولياء الشيهلان مل اليهود واشارى والشركن لا يعرفوذ الأكل
( )١أحرجه م لم ت كتاب الأنربة ،باب آدام الطعام والشراب وأحكامهما ،رقم(•  ) ٢٠٢من ابن عمر
زْءؤفيءبجا.

•،ا-بمساهلئس،ردسرتسضص،ص

إلا الثإو ،ولا

١٧٥

إلا بالئإو؛ لأم أولياة الشيطان ،ووهإ ى(؛

—والعياد بافه— وانتحود عليهم ،فإياك أف ثكوو مثلهم.
بنص الناس ^ ١كاو:اكو ،وأراذ أل:تزثبمخ الكاز باتسار وبمزب،

وهذا لا يجوو؛ لأف الحرام لا يباح إلا للصرورة ،وهذا ليس فيه صروره ،أميك
الكأس من أنقله باليد اليمنى ولا بملطح ،ثم إف غالب كووس الثاس اليوم مى
اللأستلث ،يرب حا ،ثم ترمى ولا ممثل ،لكن لئرض أبا من الحديد ،أو من

الزجاج أمبكه من أنقله ،فلا يتال3لح ،وحتى لو ^aij؛ فاثه يغنل ولا مانع.
ولكل لا يجوز للإئ اف أف يأكل باله ،أو يخرب بباله ،فإف ينل؛ فهو
عاص فب ورسوله؛ عاص للرسول؛ لأف النمول مى عن ذلك ،وعاص ف؛ لأف

معميه اوسول معصية لله؛ قال النه ثعال! ُؤش يؤج ألرسول همد أُلإع يئن ه
واومول
ئثاه
[اكاء ،]٨• :وقاو :قن بممنآلثة

لايتكلم من عندثنيه؛ ل يتكلم لأيه رمول رب الوا،لن سحادةوةت\ق.
ويكر الولف نِممآلئئ حديغ عمر بن أف تلمه ربيب رسول اممه ج^ ،عمر بن
أيي) سلمه ابن أم سلمه ،وأم سلمه مات عنها روجها أبو سلمه نتيؤهبمثئ ،وكانت

يج 4حبا عفلتئا ،وهو ابى عمها ،وحصر الئئ و .وفاثه ،ولحل عليه النئ ه
«إن \لأوع إذا مض ينه
وقد شخص مزْ ،أي امثخ انفتالحا ينا ،فقال
البصر® ؛ لأف الروح بإذن اممه جنم لطفت ،حفيف §ذرج من التين ،ولا يمكن
أن تشاهده؛ ل يثاهده الميت ،،فيثاهد مثه حرجت من جتد.ْ.
ر  ١ا أحرجه م لم؛ كتاب الخناثز ،باب ل إغءأض الت> والوعاء له إذا حضر ،رمم('  ) ٩٢س حديث
أم سالمة ط^ؤبمتهأ.

فلح ثمياض اساسىض؛لأم سيد الرسلص

١٧٨

قاو الني ه؛ اربلثوا عر ولو ^ ' ٠٠١واحده ،شغي للامان ق مثل هذه الأموو
أذتتهز المرض ،كلمإ نمحب المزصه لنفر الئغ فاسزها يؤى لكأجزها ،وأجئ

من عمل حا إل يوم القيامة .وافه .^١
بِ-هًةوءج

 ٠أحرجه البخاري؛ كتاب أحادث الأنتياء ،باب ما ذكر عن بض إسرائيل ،رمم (  )٣ ٤٦١من حديث
عبد اه بن عمروبن العاص وهظ؟.

4 - ١ • ٦وU ،

١٨١

ريس ض يام ولايقبع

يوكل أفرادا حمينا؛ لأ ،0لا بمز بذلك  ،١^١إلا أذ عيشي عق مسه ش النزق،
أو النصص ،فإف العامه مولول ت من كم اللفمه عص ،فإذا كاف ثمني ائه لو أكل
تمرتم ،جينا•؛ أو "لجينا حميتا مما يوكل أفرادا أف يعص فلا معل؛ لأف ذك يفز
بثمسه ،والنئس أماJة عندك؛ لا تحل لك أذ معل ما يؤذ-آا ،أو يصزها.

ثم يكز المولن ما رواه ابن عمر

عن الئي و .أيه ش عن ،^١^٠^١

بمي أن يمرق الإنسان بين ومرت\ن إلا أن يستاذف من كاف منه ،فلا باس.

أما الباب الثان ،فهو ق الذي يقوله ومتله من ياكل ولا ينع ،والذي ياكل

ولأ:نحلهأشاب:

منها :ألا يم افَ عل الئام؛ فإئ الإئ اف إذا لز م اشَ عل الئام؛
أكل الثسهنان منه ،وئرعت الزكة من طعامه.

وضها :أفإم من أغل الضفة؛ فإف ذك -أيما -مما ثئ اوكة من
الضفة؛ لأف الم.ش أذاكل الإزف ص أنل الضفةا١أ؛ قاف فيه اوكة،
طكلساإثواب•
ومنها :التفرق عل انملعام ،فان ذك آما من أنياب نزع اوكة؛ لأن التفرق

يستلزم أف كل واحي• نحتل له إناء خاص ،فثتفزى الطعام ،ويننغ بزكته ،وذك لو
اك جعلنا لكل إنسان طعاما ،بمي ق صحن واحي■ ،أو ق إناء واحي• لممزق

الشام ،لكل إذا خنلته كثه ق إك واحد اتحثتعوا عليه ،وصان ل الخليل ثزكة.
أحرجه أحن ،)٣ ٤ ٥ / ١ ( .وأبو داود! كتاب الأطعمة ،ياب ما جاء ل الأكل من أعل الصحفة،
رثم (  ،) ٣٧٧٢من حدين ،ابن عباس

١٨٢

قؤح يياضاسانض* jئلأءسيدالرسيق

وهدا يدل عل اثه ينبغي للجإعة أف يكوف طعامهم ق إناء واحد ،ولن كانوا
عثزْ أو حمسه ،يكوف طعامهم ل صحن واحد بحنبهم ،فال ذلك ،من أنساب

يزول الثركة ،والممرى من أنساب ثنع المتكة ،واض الوهق.

١٨٢

محبمساصتُاسمحالآممحص

 " ١٠٧باب الأمربالأكل من جانب المصعة

دامسالأمسمثسمها
K

ِء

ء

 " ٧٤٣عن ابن عباس ئهبمعا ،ض المحي ه ،ئاوت اءاوئ ينزل ونط

الطعام؛ يئوا من حامتته ،ولا ثأئوا من وشطه ،١٠رواه ابو داود والرْذىُ ؛)
وقالت  ١حد ينا حنن صأححاا.

 "٧ ٤ ٤وعن عيد اف بن بنر

ةال 1ثان لنية س هصعه يقال ،لهات

العراء يئؤلها أرمه رجاو؛ يلثا أصحوا ونجدوا الصحي أئ يتلك الهصثة؛

مني ومحي ئرد محها ،مالمموا علبجا ،يلئا كثزوا جثا رسوو افه س .صال أءرابيأ
ما هده ا-بملثه؟ فقال رمول النب:لا ُرأف الله جنلى عبدا ^^ ،١ولم؛ملي جبارا
عييداٌ ،نم مال رمول ،افه هأ اركلوا من حوالبجا ،ودعوا ذروثبما يبارك فها،ا،
زواه أبوداوذر  ٠بإستادجئد.
'ردروما®؛ أعلاها —بكنر الداو وصمها—.
ر  ، ١أحرجه أحمل ( ،) ٣٦ ٤ / ١وأبو داود :كتاب الأ٠لعمة ،باب ما جاء ل الأكل من أعل المحفة،
رنم (  ،) ٣٧٧٢والترمذي• كتاب الأ٠لع٠ة ،باب ما جاء ل كراهة الأمل من وسهل الهلعام،
رنم ( ،) ١٨ •٥وابن ماجه ت كتاب الأؤنممة ،باب النهي عن الأكل ،من ذروة الثريد ،رنم
( .) ٣٢٧٧

( )٢أحرجه أبو داويت كتاب الأطعمة ،باب ما جاء ق الأكل من أعل المحفة ،رنم ( ،) ٣٧٧٣
وابن ماجه :كتاب الأطعمة ،باب النهي عن الأكل ،من ذروة الثريد ،رقم( .) ٣٢٧٥

انماسق •ز؛لأم سيدالر|،التي

فؤح

 - ٧٥ ١ومحه :أن نمول اش ،.ئاَل :ررإن الثيثان قفز \نخومأ عئد م
ئكأحدها قلثمط
ثيء مذ شأنه ،حى عئصزه عند طعامه ،محإدا ممطئ لثمه
 Uك ان بما مذ أذى ،نأ يامحا ؤلأ:ذتيا klu؛^ ،فإذا قزغ ملبمتل  ،^١دأِنت
لا يدوي  jأي طعامه الم'كهاا ،زواه منلمر .٠
 - ٧٠٢وعن أنس ينحكمحبمن ،محاوت كاذ رسوث ،افه ه إدا أكل طماثا ،نعى
أصاسه الثلاث ،ومحال :ارإدا ممطئ لثمه أحد"كم ياتأحدقا ،ولثمط صها الأدى،
وكأ'كأوها ،ولأ يدعها للئ؛طان ا وأمر ٠١أذ سئت* ٠١٠٥١١ ،؟ ،ودالت ٌإثأؤم لا ثدروو
وأي له\ب اللحكه»،نواهمم؛رى.
 — ٧٥٣وعن معيد بن الخارث ،ئبجههئن :اله سأل جابرا نمحهبمن عن الوصوء

لأبذذلأ،اشاميتي،

ةث ،الأاث ،هقال:لأ،دد'5ئازةن

فإذا حن وجدداْ ،لم يآكذ لنا مناديل إلا أ'كمنا ،وم_واعدوا ،وأهدامنا ،م صني
حذ\؛ نواْ .٣٠^١^١
الثثخ
هده الأحاديث التي يكنها ا،لولف،

ق كتابه(رياض الصالحتذ) ق

آدايتؤ الطعام ،يضمثثؤ م ائل متعددة:

 :^^١ ^١أنه قغي

أذ لأكل بثلاثة

 ،^^١والثثاة،

( )١أحرجه م لم ت كتاب الأشربة ،باب اسحّابؤ لعق الأصابع والقصعة وأكل اللممة ،رنم(.)٢' ٣٣
( )٢أحرجه مسلمت كتاب الأتربة ،باب امحتماب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة ،رنم(.)٢ ٠ ٤٣
( )٣أحرجه البخاري؛ كتاب الأمحلعمة ،باب المنويل ،رقم( .) ٥٤ ٥٧

مح ري1م اسث|ض ض ئلأم س الرسا؛ق صإإذفيصن

١٩٢

ونحن يهعلها سنة ،إن حصلن لنا هذه المائدة التقية حصلن ،ؤإن لم محصل
فلا ^ ،^۶^١ ،diثيا ائتثا jم  ^١ة4آدقلأةبممر
اشأله الثالة :أ؟<ينى للأن ان أف;ونق التممة ،أو القين ،أو الأناة الذي

فيه اللهام،إذا انتهيتفالخسحاصكإ أنز حدا الثئ قوئصمُ ،فإنك،
لأممريفيأي ٍلخاماك ،اوكه.

وْع الأسم ،أذ الناس ؛ت3نلأقيا عن الطع.ام بدون ينفيد هده التن ،فثجد
حاقاييؤ الأنة عليها اشام كإ هي ،والشن ،ق هدا ا-ائهل بالثق ،ولو أف طله
العلم إذا أكلوا مع العامة وجهوهم إل هذه الثق وغزها من ٌس الأكل والثرب؛
لأنمزت هده الئس ،لكن ساو اممه أذ يعامنا بعموم ،فنحن نماور^^ ،١ويتهاون
ق ا لأمر ،وهدا حلاف ،الدعوة إل الخى.

اشأله اوامه :أن الإشان إذا نقطن ،مه اللفث فلا ثلاكها ،بل امحدها،

و\د\-كان فها أذى بمنمه ،لا ام الأذى ،لأف الأناف ليس مح:ا عل أذ 1لك
نيئا لا يشتهيه ،يمثح الأذى مثل لو كاف فيها عود ،أو ئرابؤ ،أو ما أفته ذلكح،

؛_ ،،ثم كلة ،لماذا؟ لأو  ،^١ثهئصمُ قال« :ذلأ:أغها لأنطان» ،لأف
الئيهلاذ ثمحصز ابل آدم ق كل سوؤنه ،إذ أراد أو> ياكل حصزه ،ؤإف أراد أذ يئرب
حصزه ،ؤإذ أراد أذ يأل أهله حصنه؛ حتى يشاركه ،كا ق الأنة الكريمة :ؤوساركهم
ف،آلأتول ،وآ'لأوكر ه [!^ ،] ٦٤ :،فهويشارك أهل العملة.

فاذا محنت ،زأنث ،تأكز :سم الرهِ ،مننته من الأكل ٢٧ ،ميز عل الأكل منك،
وقد تئن ،عل الئُام أبدا ،أثا إذا لم مل :بنم اممه ،فإنه اكل نثلئ ،،فإذا قك:
باسم اممه ،فإذ التيطاذ يرهب الكمه إذا تمطن بالأرض ،فإذ رقنثها اتثؤ فهي لك،

 - ١٠٩باب اسمابر

بثلاث اصابء< راسماب سم اآل'سابع .وتواية سمايل لفها

١٩٢

ؤإذ ركنها أكلها ص ،نمان إذا لمياركك ذ الئام  _ji3فيابممط من
الطعام ،ولهدا احبس هذا عنه ،فإذا نمطت ،اللممة أوالتمرة ،أوما أفته ذلك ق
الأرصى فخدها ،ؤإذا كال علق ببما أدى من تراب ،أوعيدان ،أو ما أنته ذللث ،فأزل
ذللث ،الأذى ،ثم كلها ،ولاءدفها للشيطان.

اشألة الخائنة :اوصوة من الشام اشنوخ الذي تثثه الناث؛ كاووالأزر،

والخريم وتجرها ،هلثتوظ الإن اف إذا أكله آم لا؟ فال بمص اص :إنه نجي
علشأكوباطوخا<الأار ألثتوئأ؛لألقهأ< بالنصوء؛ثاث،

النار  ،ولكن الشحيح اثه لا نجثه ،كا ق حديثا جابر الذي ق صحيح اليخاري
الذي أوردْ المولفط نَءثئآثئ ،فالشمحح ايه لا نجته ،بل هو منة ،بمي الأهضل أف
ثتوصا ،ولو كنت ،عل وضوء؛ إذا أكلث ،فيئا مطبوحا عل النار ،فالأئضل أف
يتوصا ،ولو كنت ،عل وضوء •

دالشحح أل ليس براجب ،ولكئ ثق؛ لأف آحر الارين س الثى ص
رك ش مما ث ،النازر^' ،ثعي عدم  ،١^١به.

ويدل لهذا ~أبما~ أف الني ه نئل• ثتوصأ س لحوم الإبل قال« :وتلماا.
قال :كونأ من لوم  ،٠٢^١قال« :إن بم»ُ؟ا؛ لأة م الإبل إذا اممله الإنائ
( )١أحرجه م لم؛ كتاب الخيفر ،باب الوصوء مما ْت النار ،رقم(  ) ٣٥٢من حديث أيير هريرة

( )٢أحرجه أبوداود :كتابالهلهارة ،باب ل رك الرصرء مما مت ،المار ،رقم(  ،) ١٩٢والماتي:
كت١ب الطهارة ،باب ترك الومحوء مما بون المار ،رنم(  ) ١٨٥من حديث ،جابرين عداف

( )٣أحرجه ملم؛ كتاب الحيض ،باب الوصوء من لحوم الإبل ،رقم( ) ٣٦ ٠من حدث جابر ين صمرة

١٩٤

ش ري1س اماسى

؛لأم سدامسلتي

ائتقص وصووْ لولكف عل وصوء ،فلا بد أل يتومحأ ،ولكن لا نجب عسل الهمج؛
لأنه ما باو ولا وأ{نذ إثإ نجب النصوءّ ،مواء كال ال1حلم نيئا ،أو مطبوحا ،ومواء
أكلت ،الهو ،أو الكبد ،أو القالب ،أو ااكرس ،أو الأئعاء ،أي

اكلمه ْس المر

فائه تجّث ،عاوالئ> أف ثتوصأ؛ لأيه كلمه ناقص لاJنصوء ،أما غبمئ 0فإذا أكلته مطبوحا،

فا لأنمل أف ثتوصأ ،ولا تجب عل؛لث ،ذللث.،
هده من الآدار_ؤ ،والخميمه أف هدا الكتابج ~رياض الصالخ؛ر)~ للروي

كتاب حايع نائ ،ؤيندمحا عليه أيه وياض الصالحتذ؛ فمه ثن كل زوج خ؛ج ،فه
أفناء كثارْ من مائل العلم ،ومساول الآدادج لا ثكاد نجدها ق غتره؛ فننال ،٧٥١
أذ ينثعنا بإ علمنا؛ إثه عل كل ثى؛ هدير.

*  - ١١واسدههالآسيضاسم

١٩٥

ةئ١رامحfالىضاسام
خوًهقت؛؛؛يبم

 " ٧٥ ٤عذ ش ميرْ ثمحهتئ هاو :هاو رموو اف

*طنأم الامحن لكو

الثلاثة ،يطنا؛ محمفيامحا'محهراا.
)(١

 - ٧٥٥وعن جابر هبمغنهال :شمت رمول اطب.يقول« :ءلعام الواحد

يكفى الامحن ،وطئا؛ الاثؤزبجي الاربتث ،يطنا؛ الأزبتةبجي الئاثق" رواة
(٢١١٠ I .

ثثلت

ل  ٢ ١أ-مجبم الخاري :كاب الأؤنمة ،باب ؤلعام الواحد يكني الأنمن ،رقم(  ،) ٥٣٩٢وم لم :كاب
الأشربة ،باب فضيلة الواّ اة ق الطعام القليل ،رنم( .)٢ ٠ ٥٨
وانظر :التعليق عل صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحه اف تعال(.)٦ ٦ /١ ٢

(أ)أحرحه م لم :كاب الأتربة ،باب فضيلة المواساة ق الهلعام القليل ،رنم(.)٢ • 0 ٩
وانفلر :التعليق عل صحيح ملم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه اف تعال(. )٢ ٨٣ / ١ ٠

ثؤح; _bاسسزاض هدم سد ادرس،ء،

١٩٦

 — ١ ١ ١بائر أدلسر الشريسر ،وانتحباك ،التممس ثلائا حايج الإناء،
وُ\ج' الص  jالإظء ،وانماك ،إدانة الإناء عل الأبثن تل
ذالأِضشاكئ

I

 — ٧٠٦عن أنس رْ؛ءممنبمئ! أق رموو افب ه 'كال يصس ق الثرايسر ثلايا •
ةثفقهر . ٠١
سنيت بممس حارخ الإناء•
^^ ،١ثاو؛ هاو زمووالهه! ررلأممزبرا واحدا

ئرُب ،انبتي ،ومحن ائربوا مش وئلأءث ،١ونموا {^ ١أئتم ثريتم ،واحمدوا إدا انتم
زسلم>ا ،زؤام الرمذي ؛ ،وهاو! ءحديث حنن؛.،

 - ٧٥٨وعن ش قادة و.ة■' أف الني س ش أف يتممس  jالإناء• ْثقئ
ئْه(آ)

بمي:يممزوصالإناء.
 - ٧٥٩وعن أنس ههمحئ :أف رسول اش ه أف ببن للم■ شين ،باء،
(  ) ١أحرجه اJخاريت كتاب الأشربة ،باب النرب بنفسين أو ثلاثة ،ريم (  ،) ٥ ٦٣ ١وملم ت كتاب
الأشربة ،باب كراهة التنفس ق نفس الإناء واستحباب التنفس ،رنم ( ") ٢٠ ٢٨
( )٢أحرجه الرمن■يت كتاب الأشربة ،باب ما حاء ق التنفس ق الإناء ،رنم ( .) ١٨٨٥

( )٣أحرجه اJخارىت كتاب الأشربة ،باب الهي عن التنفس ق الإناء ،رقم (  ،) ٥ ٦٣ ٠وملم ت كتاب
الأثرية ،باب كراهة التنفس ل نفس الإناء واستحباب التنفس ،رقم ( .) ٢٦٧

ااا-بابادباضم.واتبماباصبيصث خارجالإن1ء،رمائااصسنيالإناء

وص بمبؤ ١^١؛؛؛ ،وض

١٩٧

أبوبكريجيبمنئ ،مثرب ،م أعيأى الأءرابي ،وقال;

ارالأبمنهامح»
هوله؛

أي! حلط.

 " ٧٦ ٠وعن تهل بن تعد وظهقتئ '.أو رسوت ،اف ه أئ بشراب ،مقرب

مئه ،وعن بؤيته علام ،وض يثاو 0أئياح ،هقائ ،للعلام؛  ١أثأدذ« Jأو أعطنرهولأء؟١٠
همال ،الغلام؛ لا واف ،لا أؤثر بنمسي مئلث ،أحدا .فتله رّول ،اف .ل يده .متفؤ
هر . ٠٢

موله؛ <ردلك ا أي وصنته .وهذا الغلام هوابن عباس نْ.عنمحا.

الثثخ
هذا الحليث sذكزه الحافظ الروي

ق (  _ Ijjالصا-لص) ،ق باب أدب

النزمسر وانتحياتح ،التممس ثلائا حاؤج الإناء ،وكراهة الثتمس ق الإناء ،وانتحايخ
إدانة الإص عل الأيض فالأتن بعد اثثدئ.
وقد بة؛) الموشح ق البايت ،الثابق ما يتعلق بالطعام Jjai ،سى جل كشرة من

آدايت ،الأكل ،وف سحادئوةتال^ عل عائم نعم لا تحي كإ قال ،اش تعال؛ ؤوأ 0مدؤأ
نمث أش لامحبموهاه لإيرامم؛أُآء ،فالأكل والسرب من نعم اف تبم١ةئؤناك •
( )١أحرجه اJخارىت كتاب الأشرية ،باب الأيمن؛الأيمن ذ النرب ،رثم(  ،) ٥٦١٩وم لم ت كتاب
الأشربة ،باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمجن البتدئ ،رقم(.)٢ ٠ ٢ ٩
( )٢أحرجه البخارتم،؛ كتاب الأثربة ،باب مل يستأذن الرجل من عن يمينه ق الشرب ليعطي الأير،
رنم ( ،) ٥٦٢ ٠ومسلم ،كتاب الأشرية ،باب امتحياب إدارة الماء واللين وتحوهما عن يمحن
البتدئ،رنم(''آ'أ).

ض رياس اساسن! ض؛لأم سدالوسيق

١٩٨

ولا يعرف محير هذْ اشمه إلا من حرمها ،ن أل افن ألا عئرمنا ؤإياكم إياها،
نمن حرمها وذاق الجؤغ ،وذاق العطس عرف محير نعمة افب ثعال بالأكل والشريتذ،

وهده إحدى الحكم مى الصيام؛ أو الإئ اذ يميك عن الأكل والئريت ،حتى يغرف
محير نعمة اطه عليه شم الأكل والئرب.،

وللشرك ،آداب،ت

متهات أن يمي اف مؤجل إذا ثربج ،فيمول عند الئز'<تجث بم افب.
ومنها؛ أف يتنممل ق الثزب ثلائا؛ لقول انس بن ماللن ،رنح.بمنئت كاف الني

ه إ ذا ثرب تنمس ل الإناء ثلايا ،كبم ،يتتمس ثلائا؟ يعني يثزب ،ثم مصل
الإناء عن محمه ،ثم يثزبؤ ،ثم يمصاله عن ئمه ،ثم يئزب الثالثه؛ ولا يتنمر ق

الإنا؛؛ لحديث أبيا محتاده ُمحققمحئ أة الئي ه^ت ررتش أف يتنمش الإنسان ق الإناء،؛؛
لأف القس ل الإناء منتقدر عل من يئرب ،من بندم ،وربا تئرج ْغ القس
أئرامحى ؤ ،المعدة ،أو ،3اأرك،ء ،أوق المم محتلتصق ل الإناء ،وربا يئر3ا إذا ثنمس

والإناء ،فلهيا ش الئئ ه أذ طز الإن اذ ى اس،؛لتنص ثلاثه أماس،
كو ص سد فيه الإناء عن لهه.

ومد أح؛ث ^١؛ ،هبجاققلأصمُ يأف هدا أظ ،وارأ ،وأنرأ؛ أهأ :لأنه:تيوب

بميلي ،دأراث ثضوأس الخم ،دأنلم ئ ارض ،دمأ :أنيل  jامحدل
إل الأس.

ووجه ذللن ،أف العطس عتازة عن لحراية المعدة لقلة الماء أولعند ذلك ،وأحيانا

يكوف أزؤس ،فإذا حاءها الماء دلهه واحدة ربا يصؤ ،فإذا راتثه الإئ اذ علميها

ا-بمبادسامب.داساباصس خ1رجالإن1ء،وماهاتاصومالإظء

١٩٩

مراسله صار هذا أبرأ ق إزالة انمئس ،وق السلامة من المرض والأر الذي ثئصل
بورود الماء عل المعدة دهعه واحدة.

ولهذا ينبغي ~أثا~ إذا ثرب ألا يعب الماء عئا ،ؤإثإ يمصه مصا ،لا يب
عجا فتاحذ جرعات كبثرْ؛ بل يمصه مصا حتى يائ اشد 0شيئا فشيئا ،فثمصه ق

النفس الأوو ،ثم يطلن الإناء ،نم يمصه ق النفس الثاف ،نم يطلن الإناء ،ثم ق
الئفس الثال ،هذه هى التتة.

وأما القاول ،يعني بمن يبدا ؤ ،إعطاة الإنا؛ إذا أراد أف يعيلي الشراب أحدا؟
مثال ذلك؛ رجل لحل ومعه نراب؛ معه شاي أويهوه بمن يدأ؟ مول! إذا كان من

النامن قد طلن ،الشراب ،فقال! هات> الماء مثلا ،فائه سدأ به هو الأول ،ؤإذا لم يكن
أحد طله ،فإثه سدأبالأكثر ،ثم الأكثر ،يناوله من عل يمينه.
bذا كان الإناث محموئا لكل واحد إناة كالفناجل وانيوس مثلا ،مدأ
بالأكم ،ثم ينْلمح ،الذي عن بمارْ؛ لأل الدي عزي اره هوالذي عن يم؛ن الصاب،
والصاب ،هو الذي شيناول ،فيبدأ بمن عل يمينه ،والذي عل يم؛ن الصابج هو

الذي عن ث ار الشارُس،؛ لأو الصاب ،منتقل ذذش\ولأإ فثكوف من عل ث ار
الئاريب ،هو الذي عل ثمن الصاب.
مثال ذللت !،إنسان طلن ،الماء ،فجيء إليه؛الماء وثرب ،منه ،وأراد أف يناوله

أحدا بعدم ،إل كان الذي جاء بالشراي ،واقثا عل رأسه يقول! أغفى الإناء إذا
فرعثإ فبمتلته إياه ،ؤإل لم يآكن فإله إذا انتهى يعهليه الذي عل يمينه ،مواء أكاو
صغثرا ،أم كبثرا مريئا ،أم وصينا.

ااا-باو،ادب،ا1ثرو .،وام1ب،اصىصث ء1دجالإنا» .دمادةالأممسهمالإناء

٢٠١

أثا ما يفعل الئاس النوم؛ يأق الرجل بالإبريق ،ويدحز المجلس ،يا بمدأ
لأف الث١سول

لكن سدأ يه ،منطيه أولا ،ولائه  ١٥أراد أف

ياوو قبآلألأئنأمُ المنواك أخد  ^١اللدئن نمقا ،قل له :لإ ورأ* ،وقد

ورذ -أيما -و ذللن ،أحادث عن ام ءديسْسم ،أيك ،إذا يحك الجلز
ندأ بالأكم لا بنن عل

وافه الوهق.
وًمحققم

ا أحرجه أبو داود :كتاب ،الهلهارة ،؛اب ،ل الرحل ستاك براك غره ،رقم ( )٥ ٠من حدبن،
أم االؤمن؛ءن ،ءاسةث؛قظبمها•

آاا-داواما*تامرو،ضهاايرنمظس اذ 4ما*لدنزيع  yهميأا

٢٠٣

الثني

مزآدف الشرب ألاثدث الإن اذ من ئم القربة ،أوالنقاء؛ لأو الض.
ش ع ن ذلك ،والخأكئ من هذا أو الماة فيإ نتق ليث سلك الاْ النفليفة ،فإذا
صارت ق القرية أو ق النقاء ،فإثه يكوف فيها أشياء مؤذيه عيداو ،أو حشرات،،

أوءيُ ذلك ،مما هو معروف ،لمن كانوا ينتعمالول هذا من فبل ،فلهذا ش الثي.
'''م ،احتثاث الأنفية  ٠بمي ،أف الإن اف يكجر أمواهها ،ثم يئرب•
ويكر أف رجلا ثرب مره فحرجغ حيه من القربة ،وهذا لا ثالث ،او> عل

^ ،إما أل ظدعه ،أوئوذيه ،لهذا ينهى عن الئرب من ئم القربة ،ولثس ْن ذلك
الثرب من الصنور ،أو من ابرار التي نحرن فيها اناء؛ لأن هذ 0معلومة وثفليمه،
فهوكالئرُت ،من الأواف ،لكن إذا كاف uك حاجه ،فلا بأز أذ:ثزن ،الإن ائ
من لم القربة ،مثل أل يكول محتاجا إل الماء ،ولس عنده إناء ،فإثه يثرب من ،3
القربة ،وعل هذا فيكول النش عن ذللئه ك،ا قال الولمؤ وبنثقو 4للكراهة وليس
للتحرم.

وبممماد من الحدث الأحر ،أيه نحور أف يئزب  ،١^١قاوا إذا ذعت،

الحاجه إل ذلك ،،مع أف الشل صل افه عليه وعل آله ونل؛ا ض عن الشرنم ،قاؤأ،
لكن إذا كاف هناك حاجة ،فلا باس كعا ق هذْ الحالة ،القربة معلثة ،والعثمة

ثكون عالته عن القاعد ،وليس ءندْ إناء ،ذّرب الثني .من هذْ القربة المعثقة
فاء.

ول الحديث- ،أينا :-دليل عل جواز

باثار النئ .وهو كذللش،

وقد كاف الصحابة يتبركوف بعرق الني ق^ ،وسم؛كول بريقه ،ويت^ئكول يشابه،

فؤح ري1س اسسز)،ز؟لأم سيئ اأرر،،ل؛زا

ؤنجركول بشعره ،أما •ءإرْ ه فإله لا يترك بثيء من هذا ،ملأ ترك بثياب

الإنسان ،ولا بشعره ،ولا رأءئفاوْ ،ولا بثيء من متنثمايه ،إلا النس ه ،واش
خم.3

' ١١٢بابماساالنغخنياحراب

٢٠٥

 - ١ ١ ٣باب'كراهة التمح  jالشرف
خجٍةقتي

 - ٧٦ ٤عن ش تعيد الدري ظقمحت أة اشئ ه يس ض القح j

الئزاب،

المياه أرسمواس؟ ساَل« :أئرءئا» .هاو :ق

مس واحد؟ هال؛ راهآبن المنغ إدذ ض يك،ا ،رواه الر٠ذير  ،٠وهاو :ارحديث
حسن صحيحء.

 - ٧٦٥وص ابن عثاص

أف النص .ثص أذ بمثمس ق الإناء،

أوبح هته• رواه الرمديُ  ،٠وهال :ررحديث حس صحح».
الثمحح

نال الولف الثووي ثِمئآدثئ ق كتائب(،رياض الصالح^)) ل آدايت ،الطعام
والئراُب :،ررباب كراهة الشح ز الشرامت،؛'.
م ذم خديثي فيها الم ص اض  jالشرف؛ وذلك لأو الأن ا jإذا
مح ربا عئصل مى افواع الذي تئرج منه أاتساء مؤذية ،أو صار ٥كمزض وثحؤ٥؛

ملهيا ض الثي.عن القخ فيه ،ف اله الرجل قال :يا رسول  ،،٧٥١المل ْا —يامي
يكون ل الئراب— بمي مثل العود الصغثر ،أوما أسه ذللث ،،فشحه الإئ ان من
() ١أخرجه أحد(م ،)٨ • /وأبوداود :محاب الأتربة ،باب  jاكرب ،من ثلمة القدح ،رق؛(،) ٣٧٢ ٢
والترمذي :كتاب الأ'نربةا باب ما جاء ق كارهة النفح ق الشراب ،رنم( .) ١٨٨٧
()٢أخرجه أحمد( ،) ٢٢ ٠ /١وأبر داود :كتاب الأتربة ،باب ق النفخ ق الشراب والتنفس فيه ،رقم
(  ،) ٣٧٢٨والترمذي :كتاب الأتربة U ،جاء ل كرامة القح ق الشراب ،رنم( .) ١٨٨٨

ضح ر داس اسسإق |تى هدم سدام،ا،اإتي

أجل أل يمج ،فقال الثني ه•

يعني صب الاء الذي فيه المياه ولا ئفح

له•

ثم سأله ت اده لا يروى بنفس واحد فقاو! <اأبن الإناء عن مسك® .المعنى أيه

يثرب ومحاج إل ثنمن ،فأمنه النئ ه أف يئن الإناء عن يمه ،يعني مصله ،نم
يممس ،ثم يعود فلمئزب ،إلا أن بعص العلمإء انتثتى من ذللمثج ما دعت ،الحاجة إليه،

كا لوكاف الشراب جاؤ؛ ومحاغ إل القرعة ،فزخص و هذا بحض العلماء ،ووكن
الأزل ألا ثغ حش ؤإذ كاف حائا ،إذا كان حازا ،وهدم إuأآخئ ،فاو ثئقه ل
الإناء ،نم ياُيدْ مرة ثانيه حتى يثري•

ول هذا دليل عل أو الئريعه الإنلأمة كامله من حمتع النجوم ،ثل ثز؛

قد ها وُْ نّوو اممه ،.كا قال أبو م :ر(كد نزو نمول اش.وئطائت
محك.نجالحي !،^١ j؛ إلا ذو  Uثه ءتي»رار .حش  ^١ل الثاء لما منها عالإ
؛ثحليم افه ورسوله إيانا.

وقال زجل مى الشركي لنلماو الفاربي غ.بمقت علمكم ثبمحم كل ثيء
حتى الخراءة ،يعنى حتى الحلوص عل مماء الحاجة لوو أو غائط• قاوت أجل،

وذكر ما علمه الئي .ق ذللiات ألا ئستمبل القبله بغائط ولا بول ،وألا سشجي
باليمين ،وألا سشجي بأمحل من؛لاثة أحجار ،وألاثنتنجل بزجح ،أوخ0لمر ا.
٠المهم أف ثريعتنا —وطه الحمد— كامiه من كزوجه ،ليس فيهآ مص ،ولأكنتاج
إل أحي• يكملها ،وفيه رد عل الثفهاء الذين يزعمول ٠أة الشريعه الإنلامثه إثا
(ا)1خرحه الطمافلسمهم(آ/ههارميأ1ا).

(أ)أحرجه ملم ت كتاب الطهارة ،باب الاسطابة ،رثم ( .) ٢٦٢

؟اا-ب1سمامتالنغخنيااقراوا

٢٠٧

ينظم العبادة بال اللب وب؛ر ،الخلمق فقط ،وأما المعاملات بيق ازس بعضهم بنقا،

فإل الئريته لا ينسي  ، ١٦٢فثقاو  Iقا ل،كم ،ونمها اعقول،كم ،أطوو آية ق كناي ،-اممب

نم،فيالأعاميناشوضندطا صٌ؟أ
وما أكتر الاياج التي ل القرآن الكريم ق ينظيم المال ؤإصلاحه ،وما أمتة
ذللث ،،وكدللئح ق الثق ،فالتريعة الإنلامثة — وقب ا-ثمد— كاملة من كل وجه،
ننال اشَتعال أل:زرهنا ؤإثاكب اشئاك ٢-ا فلا<ا وباؤا.

إاا-باو،بيازجوازاوقرسهن»| ريي،ز؛ذ،الأىليالأضل|ضبهسا

٢٠٩

عن الني ه•' أن ش أذ فرب لإظ مامحا•
 - ٧٧ ٠وعن أنى
هاَلئدة :محك لاثمي :م.؟ قاَل :ذواكأذؤ-أؤأخث .-نواْةنئإرأ؛ .وو
رواية له :أف الشتره نجز ض اكزب قاحار . ٢
ئاوت محاو رسوو اش
 — ٧٧ ١وعن أي ئريره
منمحم يائنا ،قمن سى دئسةئاا ،روآه منالمر ؛.
الشثج

ارلأ هثإغأ أحد

قال  ،^^١رحمه الله نعال• ررباب بيان جواز الئرُب ئاتما ،وبنان أف الأكمل
والأفصل الشرب ئاعاوا»,

الأكل والئزب الأفضل فيه،ا أذ;كوف الإنساذ قاعدا؛ لأف هذا هو ثدي

الئذس ،ولا يأكل وهوقائم ،ولا يثرب وهوقائم•
أما الئرب وهو قائم ،فإثه صح عن الثني ه اثه مى عن ذلك .وثئل
انس ين ،ماللث ،عن الأكل قال؛ ذاك أثر وأخبث ،بمي مناه اُه إذا مى عن الشرمحس،

قاوا،فالأكلئاواسبابأزل.
لكن نر حديث ابن عمن نؤهبمى الذي أحزجه الرمدي وصححه قال! كنا

و ع هد الئت ،و .نأكل ونحن ننثي ،ونئزب ،ونحت ،قيام ،فهذا يدل عل أف الم
ليس للتحرب ،ولكنه لرك الأول ،يمعنى أف الأ-محس والأكمل أذ يثرب الإسان
( )١أحرجه م لم :كتاب الأشرة ،باب كرامة الشرب ئء ،رقم(.)٢ ٠ ٢ ٤

( )٣أحرجه سلم :محاب الأشرة ،باب كرامة الشرب ئاؤا ،رقم( .)٢ ٠ ٢٦

شؤح ردإس اسراهرز| عق؛لأم سد الور|طتي

٢١٠

وهو قاعد ،وأن يأكل وهو قاعد ،ولكي لا بأس أن يئرب وهو قائم ،وأن يأكل
وهو قائم• والدليل عل ذللئح حديث عبد اف بن عثاس رْ؛هبممحا قال؛ سهستا الني
ه س زئزم مثرنح وهو قائأ.

رئزمهيء؛ئالأء م<َلاص،وهاألفيسم
ترك هاجز أم إس،اءيل وابنها إنإعيل ق ذكه ،وليس فيها أخد ،ليس فيها ئاكاف،
وليس فيها كمه ،وليس فيها أحد ،بل وليس مها وروغ ،هي واد ج ذى وزع،

وجعل عندهما وعاء س م ويشاء س ماء وانمزيح؛ لأل اطه أمره أل يمهإ هناك،
فلثإ ايصزفر لحقته هاخز ،وقالت ،له! كمن ،ثذهب ويئركنا؟ هل امزك اش؛للائح؟

ءال،ت يعم ،قالت،؛ إذا كان اممه أمنك بدللثح؛ فإثه لن يصثعنا ،وهدا يدل عل كإل
إيان هاجز د.سما •

وقصتها هدم ثظثر قصة أم موصى بن عمرالت كاف فزعون منثطا عل بتي
إنرائيل ،يقتل أبناءهم ،ؤتقي ناءهم ،إدلألأ لهم ،وقد قيل! إو الجمجن قالوا له!
إنه سفلهز س بمي إنرائيل زحل ثكوذ هلأكلث ،عل يدم ،قمار يمل . ٥٣^١
فخانت ،أم موتى عليه ،فاوحى اضُ إليها ولحز إلهام لا زلحي تزة ،أنها إذا
حانت ،عليه ثبعله ق تابويتؤ —صندوق من الحثمسؤ— وينقيه ق النحر ،وهدا ثيء

ثديي عل القس ،أذ صع ولدها ي تابويتح ،وينقيه ل الحر ،لكثها مؤمنة وامة
بوعد اطه ءئؤ؛جل ،فمعلتح؛ جعلته ق التا؛وُت ،وألقته ق النحر ،فراه حند فزعوف،
فأحذوْ ليهتلو ،0فل ،رأئه روجة فزءول ألقى اطة محبته ق قلبها ،وقالت ٠^^٥^ !،عن
[اسس:بم].

واصهلريت ،أم موسى ،أصبح قوادها فارعا ،يعني ما كأل شيئا وراءه ،قد ثنغ

٢١٦

ش

اسلاض *_ هدم سد

فصاحب الثيب بمرب الأكل ؤيناول) الشراب ،وتكون هوآحز القوم ،ثم هل

الأئضل أذ يشاركهم ق الطعام ،مواء كاف ق العداء ،أو ق المشام ،أو ق الإءهلار،
أو الأمحل أذ يمرق ،ولا تشاركهم؟ هدا ترجإ إل عادة الناس ،فإذا كانت
مشاركته أهلثن ،اقالود_ ،الحافرين الصيوف ،وأكثرإيناتا؛ فلياكل معهم ،ؤإذا كاف

الأمر و\ذومخي وجزت ،العادة اثه لا يأكل الاسمان ْع صوفه فلا ياكل.
فهدا أصثز-أع إل النزف ،إذ كاف النرم ،أف ص إكرام القم ،ألا -أكل
معه ،وأف محتله حرا يأكل ما شاء فلا ثاكل ،ؤإذ كاذ الأمر بالعكس قكل ،ولمي .قال

رسول افه ه * ررمذ 'كاذ يؤمن بافأواليوم الأحر؛ يلثكرم صتفه،ار '  ،ولم يبئ نؤغ
الإكرام؛وجإوذلالث،إلئخرىبهئزف اض ،وافُالوفق.

أحرجه البخاري ت كتاب الأدب ،باب من كان يؤمن باه واليوم

فلا يزذ ،...رمم ( ،) ٦٠١٨

وم لم ت كتاب الإي،ان ،باب الحث ،عل إكرام الحار والضيم ،ولزوم البيت ،،رقم (  ) ٤٧من حدين،
أف هريرة غؤقبمد.

جوانصضصالآرانياسهمأتجاسواس

٢١٧

 " ١١٦باب جوار الشرب من جح الأواق الطاهرة غيَ الدهب

ٍ_إح والقصة ،وجواز المع ~وهوالشرب بالمم مى النهر وغتحْ

دح

شرإناء ولايب~ ونحريم انتماو إناء الدس والقصة ؤ اكرُت،
والأكل والطهارة وسائر وجو 0الإمتعإو

 - ٧٧٣عن أنس زْءؤفيقنن ،قاو  Iحصنت الصلاة فقام من كاو قريب الدار
إل أهله ،وبقي لوم ،فأل رسول ،اف هؤ ثمحصت ،من حجارة ،قصر ايحصب

أن بمد يه ئ،

 ^١م ^ :١^ ١٥ ،محي؟ ةاَل :نخئ وزادة .تفق

علته ،هده روايه الثأنحاريأُ

ول رواية له ولنامت أف الثي ه دعا يإناء مذ ماء ،يأف بمنح وخوخ يه
ثيء مذ ماء ،قوصغ أصابعه فيه ،قال ،أنس؛ قجعلته أظرإل ائاء يئع مذ محن
أصابعه ،قحزرت مذثوصاماب؛ن الثمن إل المان؛ن .٠ ٠

 — ٧٧ ٤وعذ عبد اممي بن رند ؤ.؛ءنن ،ئال !،اتاثا السي .قآحزجنا له ماء

ل م ثذ صمر قوصأ• رواْ البماريُم
( )١أخرحه اJخارىت كتاب الوضوء ،باب الغل والوضوء ل الخضب والقدح والخشب ،رنم
( .) ١٩٥

(\)٢خمج*  ;^ ١٠٠ ^١كتاب الوضوء ،باب الوضوء س الترر ،رقم ر'  ،) ٢ ٠وم الم :كتاب الفضائل،
باب ل سجزات الني هأ ،رقم رآتمأآآ.)٤ /

( )٣أحرجه  ;^١^١كتاب الوضوء ،باب الغل والوضوء ل ايخضب والقدح والخشب ،والحجارة
ريم(^.) ١٩١

٢١٩

بجوازاضنيصاماضاصأمحضواس

الثمحح

هذا الباب عمده الولف الئووي ^^ ^، ١٥ل كتابه جو\ض الصالحين) ،ق رواُت،
جواز الشرمحت ،من حميع الأوال الطاهرة غي الدمن ،والقصة)

وصأأ 0هناك قاعدة نافنه ،وهي أف الأنز ل كل ما خلق افُفي الأرض
أنه لحلال ،الأٍئل فيه الحل ،إلا ما ئ؛ الدليل عل محريمه ،ودلل ذلك قول اض
^^^^نيبهتيآء،ضماو،الأنض

فهو لنا من ■لحوان وأشجار وألحجار وكل قيء ،كل الذي  )jالأرض لحلال ألحئه
افُنإلأمائامالأللضشسه.
وبناء عل هذه القاعدة العفليمة التي ينها اه لنا ق كتايه ،فإف كل من ادعى أف

هذا لحرام فعليه الدليل ،إذا قال مثلا! إف هذا الحيواف لحرام ،نقول! هاُت ،الدليل،
ؤإلأفالأضل أنه لحلال ،إذا قال! هذْالآثة لحرام ،ئلنا! هات الدليل ،ؤإلأفالأًنل
أما لحلال ،إذا قال! هذا الشم <ام ،ثننا!  oUالدليل ،ؤإلأ فالأذل أنه خلال؛
لأو الذيثقول! إنه لحلال نته أصل من اطه عئؤل! ^^١^٠؛ ٥٥^ ،؛ نا ي
أمحفي) ج٢بمعاه ،وقال عِأتجل؛ ؤ رثرظ ما  4ألتمي<ي> رثا  )4آلألأفي> لحيثا ته ه
[الخاب■:؛؛] ،فهدا هوالأصل.

ولهذا قال  ،- ١٥^١نءهآ؛دق• باب جواز السرب من حمح الأواي! من حثست،
أولحجرأوغم ذللث ،،إلا الدهن ،والفضه ،قاف الدم ،والفقه لا بجور فيها الأكل

ولا الشرب ،وذل هذا لحديث ،حديقة بن التإن ،وأم سلمه ;مح.بمنمحا! أما عدين،
حديقة بن الناف فقد صرخ كهقم' أف الئتي

ش عن السرُب ل آنية

٢٢٠

قيح يياضاسسذ*<،؟لأءسيدايرسل؛ن)

الدم ،والقصة ،وكيلك حديث أم نشه ،ويئإ الّيى ه الخكمه من ذلك فئ'.

۶٥١٠؛ ،فمِو الدمحا -بجف الئار -وص لئم  jالآحرةُ •
فالكمار ق الآخرْ ل ناوجهثم —والعياذ باض — إذا انتغاثوا من العطس فقد
قاو افه دعالت ؤو\ 0متبميإ بمامأ يتاؤ َلكلثهفي يني ،النحو ،فني الشتاب

وثآءت ممما ه لالكهف؛ا'آأ]. ،إف) إليهم بالماء كالمهل وهو دودي الزيت ،الحس

"والعيال؛افب~ إذا ءربوْ إل وجوههم ليشربوا منه ،فإثه ينوى وجوههم ،ؤوثؤ\
تآء *ثيعا سؤع أمماتهمِه لمد:ها] —والعياد باممب

لكن أهو ابق -جش اشُوإياثمإ منهم -ؤ,ئلج 0ين بيي ثغثوك ?0آ
خثمه< متلئ،ه [الطفغ،نتهآ-آأ] ،يسموف بآنية الدم ،والقصة ،ولدللئ ،ش الثى هؤ

مالآلكوالثزبصا؛لأىئاق.
وش عن لبمن الحرير للرجال؛ لأف الحرير للموس  ،3ابك ،والرجال

لأ:ايق م نز الحرير ى الدنيا ،وكدللث ،الئ اءُ ،لولا أن افَتمال نخص لهن j
لاس الحرير من أجل نستهن ،ومصلحة أرواجهن ،حكا تجمل المرأْ لروجها،
محصل يذللث ،مصلحه للمجمح ،ولولا هدا لكان الحرير حراما عل النساء كإ هو

لحرام عل الئحا ،Jلأنه وا-ز ض الحؤ.
فالحاصل؛ أف حيع الأواف من رجاج وحنقه ،وحثسته ،وألحجار وغم ذللث،،
الأضل فيها الحل حض لو كانن ،من أعل اشادن ،فإما خلال ،إلا الدم ،والفصه،

والعله ل ذلأث ،ليس كا فال بعض الفقهاء :إما الحيلأءُ وكنز ثلوك ،الفقراء،
وئ أيه ذلالئإ ،لأمه لو كان هكذا ^كان كل إك بجز ئالوب ،الفقراء محزم فيه

همح *

٢٢٢

اسهض ض ؟لأم سد امسااء،

 - ١ ١٧بانر انتحامح ،اكومت ،الأيض ،وجواز الأحمر ،والأحضر،

والأصفر ،والأسود ،وجوازْ jA؛خب ).وكتان ،وثعر ،وصوف،
وغ؛رها إلا الخرير

ئال ،اف ئعال؛ ؤ ته ءادم ث أزنا عوؤ ثاث يويبج ،موء'أؤم ويث وةاس
الوئ ده خإتهلالأماف:ا"ا].

المحح
قاو

زحمه اش ثعال ل كتائب حاض الصالح؛وا)ت اركتاب ،اللياساا.

وهذا من أحض الرتب؛ فإل الأكل والشرب ياس اياطن ،وامحاب ياس
الظام ،قاو !ض ثازلئرقاق 1ؤإ 0وق ،آلا مع م؛اه ممئ ٢.ؤأدق ،لاقلعؤإ ولا
شى ه [^ ،] ١ ١ ٩- ١ ١٨ :فقاو ؛ ^ألأ عمغ فبما ولا ثكا ه؛ لأل الخؤغ عري اياطن،
فحلوالشلن من الطعام عن ي لها ٠^٠ ،ثخث  4س لباس الظاهر  ،^٧^٠لا ظمهمإ
فبما ه ،هذا حرارة افاطن ^ولأ محي ه ،هذا حرارة الظاهر ،ولهذا أنكل عل

بض الناس قال :لماذا لم مل :إن ك ألا تجوع فيها ولاظأ ،وأ؟ك لا تحرى
فيها ولاثفحى؟ ولكن من مهلن للمعنى الذي أشننا إليه ،ثغن له بلاعه المران.

^ألأ مغ فها  :4هذا ائتفاء العني ق الباطن ٠^ ،ثخث ه :ابفازه ق الظاهر،

 - ١١٢بأواا<سابا ، ١٠٠٥١الآب؛ض،

ومال مادت

٢٢٥

والآسر<رالآ،،ود

ذؤ -مد مءًطم المحر وس<ا،

بأسهظم ه [اكءل:ام].
 " ٧٧٨دعن اس عباس غ.بممح 1أف رسول الق ه ،قاو؛ ءاتثوامن ثالأكم
الثاص؛ هإئبما مذ حم ثثالأتمم ،وثمنوا فها منئا'قلم» ،زواه أنو داود والترمذي ، ٢١

وئاو ت ارحديئ حثذ صحح.٠١
 " ٧٧٩وعن نمرة ئجئبمتق ،ئال؛ مال رسول ،اش

®البموا مذ يابكم

اتاص؛ ؤ 4أطم نأيي ،وظنوا مها من5ا:دلم)) ،زواْ الئاءنى والخاكلمر٢ا،
وهال ،ت ررحديئ ،صأححاا.

 " ٧٨ ٠وعن ادزاء ;ء.بمنق ،مادت 'كاذ رسول افث ه مزبوعا ،ولمد زأنته
ل حلؤ حمراءمارأيت سقامط أحنذمحنه• محتمى عل؛ؤرآا.

المحح

وذكر المولفن دين'ظ' ايه أحرى ،وهي قوله د  ٠ازات

' ٣ممد

يًظم آلنر ونثوظ محآؤ ثأ-هًقم ه ،انوزط•' هي الدرؤغ ،بمي مء
يابسا هذا ينمى نرامحل• القمص ،والدرؤغ ،وشبهها •
( )١أحرجه أحن( .؟ ،) Tiv /وأبر داود! كتاب ،العلب ،باب ل الأمر بالكحل ،رقم ( ،) ٣٨٧٨
والترمذي! كتاب ،الخنائز ،باب ،ما يستحب ،من الأكفان ،رنم ( .) ٩٩٤
( )٢أحرجه أحمد (ه ،) ١٣ /والترمذي! ياب ،الأديب، ،،اب ،ما جاء ق لبس الساض ،رنم ( ،) ٢٨١٠
والنماثي :محاب النية ،باب الأمربالس ايض س الثياب ،رثم(  ،) ٥٣٢٢والحاكم ق المتدرك
(أ/هما).

( )٣أحرجه الخاري• كتاب الياس ،باب الثوب ،الأحمر ،رقم (  ،) ٥٨٤٨وم لم! كتاب المقاتل،
^ ،jصفة الض،....رنم( .) ٢٣٣٧

ضئاضاساسق •_هلأمسداضرطتي

٢٢٦

دم -مل يًظم آلثث ونى مأؤ ؟نظم ه• أثا

الثرابيو التي تمنا الأس فهي نرابيز اهدي ،الدرؤغ من الخديد ،وكانوا ي الئابق
ومحي ^١؛ لأتجا تقي الإن اف الئهام الواردة إليه؛ فاتجا
شوثبما عت
بماوه عن حلق من حديد ضوج ،كإ قاو اف لعال وهو يعلم داوذت ؤ أن آهمل

شمتن ؤبمدر ق الثنيه [سأ ،] ١ ١ :فمبمعول هدْ الدرؤغ إذا لبسها الإئ اذ وحاءئه
الئهام ،أوالئماح ،أوالئيوف ،صزبت عل هدا الحديد ،ووقته الثئ.

أما قوله؛ ^ )3،-مآًظم الغث ه فهي ائاب من المطن ،وشبهها مي
او ،وقد مول قائل :لماذا لإ من ٣ :،اوذ؟ أجاب اثاة عن ذلك بان هدا
عل مدير محدوف؛ أي مخم الحث وميكم الترد ،لكنه ذكر الحر؛ لأن الثورة
مكثه ،نزلغ ي فه ،وأهن فه ليس عندهم بزي ،فدكز اف ،مكه عليهم -رذْ
الثرابيل الش مي الحث ،وقيل :إنه ليس ل الأية شمآث محدوفث ،وأل الدروع التي
مي البامن مي الإنسان حث الئهام ونجزها ،والثرابيل الخفيفه التي مي اُ لؤ
^^-١؛؛ وتلك مير الحث الذي يأق من الئهام وثحوها ،وذلك أن الإنسان ز الخو

الحار لولم يكس ،عليه مرابيل ميه الحث للمحه الحز ،وانود جنده ،ونادي وحمؤ،
ولكن اممه ئبم\ذةؤن\ك جعن هده الثرابتل التي مي الو من ننمته

ثم يكز حدين ،ابن عباس لأ.بممح ،وحديث ،تمنة ل أف الثي ه
حث ،عل لبس السام ،البيض ،وقال :رءإي من حتر سا^ماا ،وقال :ار'كمنوا فيها

فإل الثوب الأنص حثر من غإرْ ،من
مزتا'قلم» .وصدى النئ
جهة الإضاءة والزر ،ؤمن جهة انه إذا اسح أدنى ام اخ ظهز فيه ،فباذز الإنسان
إل ص

شري،ضاسسنيصساضس

٢٢٨

 " ٧٨١وعن أي جحبمه وقب بن عيد اف ة؟هبمئ ،قال• رايت الثني ه

بمكه ،وهو بالأشح ق م له حزاء من أدم ،محتج بلأو ئوضؤثه ،ممن ثاصح
بلال ،،هجعالت ،انح ماْ هاهنا وهاهنا ،يقول يمينا وثهالأت حن عل الصلاة ،حي
محماظ4سمثلأ:م
ةضقعأير١ا.

ااالامةاا بثع الموز؛ نحوالعأكارة.

 - ٧٨٢وعن أبير رئئة رقاعه اشئ ره.بمن ،ماو ؛ رايث ،رسوو اف .وعليه
ثوبان أحصزان ،رواه أبوداود والرمدير ا بإسناد صحح.
 - ٧٨٣وعن جابر نْ.بمنئت أ 0رّوو افب س يحل يوم ثح تقه وعلته عءاْه
شوداء .روا ٥مناإمر
المحح

هذه الأحاديث ذكزها  ^^١هنء ل(يناض الصالخص) ل كتاب الناس،
وقد ثتى ذكر ثيء من هده الأحاديث ،ومحا حدث وف بن عد اف الئوائي
( )١أحرجه اJخارىت كتاب الصلاة ،باب الصلاة ق الثوب الأحر ،رقم (  ،) ٣٧٦وع لم ت كتاب
الصلاة ،باب سترة اظلصل ،رقم (.)٥ • ٣

( )٢أحرجه أحد(؟ '،) ٢٢٧ /وأبو داود :محاب اللباس ،باب  jالخضرة ،رقم(  ،)٤ ٠ ٦٥والترمذي:
كتاب الأدب ،ياب ما حاء ؤ ،الثوب الأخضر ،رفم(أاخأ) ،والن اش ت كتاب الزينة ،باب لبس
الخضرمن الشاب،رقم(آامه).

( )٣أحرجه مسالم :كتاب الجج ،باب جواز لحول ،مكة

إحرام ،رنم( •) ١٣٥٨

 - ١١٧باب ات^باضسالآسم• ُجوازالآّي< وألأءاض 4والآسر .رالآ)،ود

٢٢٩

أن جحيمه هبمته ،أثه رأى الني ه ل مة له حراء من أذم أو من أذم ،لكن
الصواب; من أدآ

وذلك ل الأبمي ل حجة الودلع ،فإل الئي .ل ،مدم نكه ق حجة الودلع
ق ا لثنة العاشرة من الهجرة ،هدمها ل صحى يوم الأحد ،الرابع من ذي الحجة،
ويزل ،إل المجد الحرام ،فطاف ونص ،ثم حرج إل الأبطح ،هنزو فيه هناك إل

التزم الئامن ،وكال ل هده المة التي ،صربث ،له ق4ي\ص0ن\م/
يمول ، ٠٠٤٣ ® •،بمي ،ح؛و) زالت ،الئمس ،ررفحنج الئي ،.وعليه حثه
حمراء ،كأي أنظر إل ياض ّ اهت ،»4وهده الحئه الحمراء ،بمي أن أعلامها حمئ
لهت ،ئوذا ،ولا حصنا؛ لأف الأحمر الحالصن فد بث ،س ام  .عن ليمه،
فحمل هذه عل أل الراد أل أعلامها بمي حطوطها ومشها حث.
حزج بلأو ئ.بمنة بوضوء النلر ^^؛^^ ،بمي با مل من مائه الذي

ثوصأ به ،فجعل الناس يآحلءول منه ين ناصح ونائل ،يمي بعضهم أحد كثيرا،
وبنصهم أحد هللا؛ يثركول بمقل وغؤئه صل افه عليه وعل آله ون1ثإ ،فحزخ
الئي  .من هدْ المك ،وأدق بلال ،،نم ركريت ،العنزة لزمحوو ،٧٥١
والعنزه؛ رمح  ،3طزفه رج ،لجي رمحا ل طزفه حديده محدده ،كاف الئل س
بمحثها معه ل السمر ،ركزتر العنزة من أحل أف يصل إليها؛ لأن الإسال إذا كاو

 ،3السمر فإثه محغي ،أف يصل إل ثيء قائم؛ كعصا ينكرها  ،3الأرض ،أوما أنته
ذللئ.،

يموو ;ء.ته; ®هممي•؛ فصل الظهز زكعت؛ن والعصر ركعت؛ز،اا ،وهذا ثدل،
عل جواز الحئع للمسافر ،ؤإل كاف نازلا ،لكن الأنحل ألا عبنع إلا من حاجة؛

ش

اماسذض؛لأم سدالؤبميق

كإ لوكان سارا ينثي ،أو كاف نازلا ،ولكنه يمحتاج إل راحة؛ مجئع جع ثأحير،
^^^م،وإلأظلأنمللأازوتيمحلإ.
ثم يكر وهب بن عد افه الثوائي أبوجحبمه كيث كال أذال بلال؛ يقوون
جعلئ انتع ذاْ هاهنا وهاهنا؛ بمي• يمينا وشإلأ I،J^j ،حل عل الصلاة ،حل
عل الملاح.

واحتلم ،العلياء قمههثذ• هل يقول• ®حي عل الصلاة® عل \تجواج راحل
عل الصلاة؛؛ عل اليماو ،نم ®حي عل الملاح؛؛ عل التجنن® ،حي عل الملاح®

عل التجار ،أم اده نجعل ®حي عل الصلاة® كلها عل اللحن ،وررص عل الملاح®

كلها عل التجار؟ والأمر ق هذا وايع ،ؤإذ معل هذا ،أو ^ا يئه عل حز،
ولا باس به•

ثم ذكز خده آ<ين ،أخدهما :أف اقل .كاف عليه - LJ؛ Jأخصئ،
والئاف• كاف عليه عيامة سوداء ،وهدا يدل~ ،أيصا— عل جواز ياس الأحضر،
ولباس الأنزد ،وافُأم.

 " ٧٨ ٤وعن ش سمي• عئروبن حرب ق.بمغئ ،قال :كال أئظرإل رسول اف
س وعليه محامه نوداء ،مد أنحى طزمها ^' )1كمه .زؤام سلم ٠٠١
وق روايه له؛ أف رسول ،اممه .حطب ،الئاس ،وعليه عهامه سوداء.

 " ٧٨٥وعن عائشه يقهبمها ،مالت،؛ كس رسول افه.ؤ ق ثلاثة أ؛وادتح
( C ١أحرجه مسامت كتاب الحج ،باب جواز لحول مكة بعثر إحرام ،رنم( .) ١٣٥٩

 - ١١٧باساات،هاسار<٤با الآبيم< رجواز)لأصر< رالايضر• والأسو ،مالأسرع

٢٣١

يفن نحؤلية من"كزئف ،لتش فيهاممتص ،ولاعهامه .متقى علتؤُ .٠

ر<الثحولق ا قح الشن وصمها وصم الخاء الهنكم :ثياب سثب إل
تحوو! محنية يالثمن ءوالكنمف®! القطن •

 - ٧٨٦وعنها ثْ؛ظنبمو ،قالش؛ حنج رسوو افث.ذات عذاة ،وعلته مزط
مرحل من ثغر أنوي• رواه

•٠

))نيم:زيكاآزاااوخو»س افيالة:صاكىسصورة
رحالاصدمحالآمحاث•
 " ٧٨٧وعن المرة بن ئعته نمح.بمنئ ،محاو ' Iكنت ،خ رموو افي .ذات
لتلة ق مم ،محماو ل!

ماء؟® ءلت،ت ينم ،محثرو ض راحك محمشى خص

توارى  jنواي الم ،ثم جاء موئ علته من الإدانة ،شل وجهه يعلنه جبه
أذ لإرخ ذراعيه منها حى أجرجك من أنمل اك ،شل
من صون،،
ذراعته ومثخ بنأسه ،ثم أهؤيت ،لأينغ حمته ،مثال• ُُدعهءا؛ لإف أدحلتهئاطائرين"
يمح علبجا• متقى ءلثهر٢؛•
ول رواية :وه بق قامة صقه المحزرى.
<ا)أحرحه الخاري :ئاب الجاتز ،باب الشاب ايض لكفن ،رئم(  ،) ١٢٦٤وم لم :محاب الجاتز،
بابفيكسالت،رفم(اأا>).

( )٢أخرجه م لم :كتاب اللماس والنية ،باب التواضع  jالياس ،...ر؛م ر .)٢ ٠ ٨ ١
( )٠١أخرجه البخاري :كتاب اللباس ،باب لبى جة الصوف ،ق الغزو ،رقم(  ،) ١٥^ ٩٩وملم :كتاب
الخلهارة ،باب المح عل الخفض ،رنم ( .)١^٩ / YVi
( )٤أخرجه م لم :كتاب انملهارة ،باب المح < ،الخفض ،رقم(.) ٧٧ / YU ٤

قهمح ري1س اساسق ض هدم سداما|،ا؛؛ق

٢٣٢

وق رواية! أو هذه الممحق كائن ل عروْ تبوك ر ا.

المحح

هذه الأحاديث التي إوط النووي ;؟؛،؛ ٥^١٥ق كتامت ،الئاس ،فيها الإناره
— ك إ شتى— إل اثه محور للائان أذ يلبس ما ثاء من الثيايت ،البيض ،والئود،
واقصر ،والصقر ،وا-لدئر ،إلا أو الأتحر الخالص قد ب فه الثهي ض الئي ه،
فلافز الأم الخالينزإلأ ذنثو:ا بالزنآمحز.

وق هذا الخدبمثؤ حديث ،عمروبن حزيث ،نقهبمئ ،اثه رأى الني ه وعلته
عإنة نوداء ،ونبق اله س لحل مكه وعليه عإمة نوداء ،فهو يدل عل جواز

لبس العإمة الئوداء ،وكذللثه الئ،اغ الذي مشه أنوي ،أو أحصن ،أو أحمر كل
هذا حائز.

ومحته دليل عل جواز لير العإمة ،وأئ من الأفضل أذ كئعل الإنسائ لها
لنابه ،والدؤابه أذ يزم طزمها من حلف ،ي فعل الني ،.وامحامه التي،
ليس لها دوابه ثنى العإمه الصثاء ،لأئه ليس لها طزف مزحى ،وكلاهما جائز،

وكلاهما أيما محرز النح عليه عل القول الزاجح.
وق حديثا عائنة رة؛لأجبمأا أف رسول الله.ؤ كفى ق ثلاثة أدواُبج بنفي

تحولنة من كزئمج؛ ليس فيها قميص ،ولا عإمه ،ففيه دليل عل أف الأتصل أف
يكمى الأمواتر ق السايت ،البيض ،وهذا إف ثيثر ،لكي لومحرض اله لم بميثر فتكس
اأيثفىم<كاتي،سأي لزنكان،إلأالأُ الخالص.
(  ) ١أحرجه البخاري! كتاب ا،لغازي ،رثم(اآ؛أ) ،وم لم ت كتاب الصلاة ،باب تقديم ١٠٠^١

سملمإذا-احرالإيم،ر«م(أي؟/ه-ا).

 ،ju - ١١٧اسأ،،اوا i'yi U^I؛ ،_iوجوازالآء٠ر.

٢٣٥

والآء،نو .رالأسود

فإثه عم م عليك ،بتنتى اك ثأيم لو أكلته؛ لأف الإئ اف نجب أف يرعى نمنه حى
الن<ةرأل

ومن فوائد الخدث؛ اله لا بجووأف يمتح عل حائل برى اقمي أوالعإمة،
فلوكاو عل الأسان ثوب صح ،الأنجام ولا قمحرج اتد إلا معوية ومحاوت امنح

عل هذا اكوين ،كإ أمتح عل ا-ق ،،1يلنا؛ هذا لا تحوؤ ،لا بد أذ عزج يدك حتى
الإئ اذ
شلها ،حض لوقرض أقإ لم ءمج إلا بسيى الآكم؛ فإثه يثؤ ،حتى
مجا قرمحى اطه عليه من عسل اليد ءؤءاءسلرأ و<-؛وهحؤز وآد

إق

وآس1حوا

إدأ'محٍ،هلسة;آ].

ومن فوائد الخديثر؛ بياذ جهل بعض الناس الذين يظنوو أة ما يتمى
بالمناكير ~وهي صغ الأظافر— يقولول؛ إما مثل الخمي ،إذا وصنتها الرأه عل
طهارة يمسلها يوما وليله ،وهذا  ، aU^-ليس بصحيح ،فالمناكير تجب ،أل يزال عند

اوصو؛ حوثصل الماة إل الأظفار وأًإراف ،الأصاة.
ومن فوائد هذا الخدين !،جواز انتخدام الأحرار؛ لأف الغجمرة

كال

نجدم الثى ه ،ولكي لا شك ،أف خدمه الثس_ول ^^ ، jvكل يمحر بخدمة
اومول ^^٢؛^ ،وكاف لم ^خدم من الألخرار؛ محني افه بن ننعود
وأني بن مالك ،وضرهما؛ فا،لخر 0كاف نحدم الني .

ومن فوائد الحديث؛ جواز إعاثة التوصئ عل ومحؤته ،يعي يصث ،عليه ،أو
مرب له الإناء ،وما أفته ذللث> .وكذللثؤ لوفرض اله لا ينتهلح أذ ينسل أعضاءه

شرياساسسذ•زهدم iJUm

٢٣٦

فاعسلها أئش ،فلو فرض أف ق يدم كنن ا أو قللا أوما أفته ذلك ،فلا حرج أف
تغل اعصاءه استا٠

ومن هوائي هذا الحدسئا؛ أف الإئ اذ إذا كان لأبنا حممي ،أو جوارب عل

طهارة ،فإو 4يمنح عليهإ ،وأف المسح أمحل مى العنل ،المح عل ا -لمي —إذا كان
الإسال لبسه،ا عل طهارة" أمقل من أف يئشأ ،ؤيعيل مدميه؛ لأف الرسول.

قال• ُدءهءا ~أي• اركه،ا لاثيلعيا" هإي أدحلمحأطاهرم® ،فمنح علتهعأ•
محمن فوائد هذا الخاويث،ت ما ذهن ،إليه بنص العلمإ؛ من أف المنح عل ا-ؤمني

يكون مء واحدة عل المالم؛ن خميعا؛ إذ إف المغثزه خ؛ظقهثه لم يذكر اثه بدأ بالبمتى
قبل الثنرى ،فانتثط بعض العل،اء من ذللث ،أف المنح عل ا-ئين يكوف باليدين
حميعا مثْ واحده ،ولكن لا حرج أو الإئ اف يفعل هذا ،أويمنح عل الرجل البمى
فثل الئثرى؛ لأو اثنح بدو عن الثنل ،والعنل مدم فيه البمى عل الثنرى،

واليُل له محأ ^(٢ jc؛ ،مض الإJائ هذا ،أو هذا ،فلا <خ ،والأم ل هذا
واثإ•

لآهلأنجورلإءلاقأواينتي١لأإذا كاف
لبنهإ عل طهانة ،فإف لبنه،ا عل غثر طهانْ؛ وجب عليه أل ؟ئشأ عند الوصو؛،
وينسل قدمه ،وافه الموفق.

٢٢٧

- ١١٨واوااته1ب أصم

=^ - ١ ٨١^١١١٦باب اساب اشتص ^ََكن^
ؤ؛وًٍيكلآجيم

 — ٧٨٨عن أم سلمه

ءالتت "كال أحب الئايسر إل رسول افه ه

المميص .رواه آبوداود والرمذير ؛ ،وهال! ررحدث حثن».
سوكمحقيقأ>

[ )١أحرجه أحمد (ا* ،) ٣١٧ /وأبو داود؛ كتاب الياس ،باب ما حاء ق القميص ،رقم ( ،)٤ ' ٢٥
والرمذي؛ مماب الاواس ،باب 4ا حاء ق القمص ،رقم ( .) ١٧٦٢

فلح ئاض اسل|هتي*ق؛لأم سدامس،؛ز|

٢٢٨

 — ١ ١ ٩باب صثة طوو القميص وافم والإزاو وطزف العإهة' ،
دمحريم إنبال ثيء من ذللثإ عل نجل الخيلاء،
وماهتهسغ؛دحيلأء

 — ٧٨٩عن أصإء بتت يزيد الأنماؤثه غتهبمهه قالغ؛ ثال ئم قميص

رسول افه ه إل الرّئغ• رواْ آبوداود والرمديُ  ،٢وقاوث ءاحدث حن®.
أف الني .قال؛ ااس جز ثوبه نحلأء لم
 - ٧٩ ٠وعن ابن عمن
ينظر اف إلثه يوم الماْة» ،مثال أنوبكر؛ يا رمول افه ،إف إزاري بمرحي إلا أل

آتعاهده ،هقال ،له رسول افه هؤ•' (لإثلن لنث كن يمعله ح؛لأء،ا ،رواه البخاري،
وزوىمنلمتجهُآر

 " ٧٩ ١وعن أبا هريرة نيؤؤؤبقنئ' أو رسول اف ه ،مال؛ لألا ينظر افه يوم

الماثة إل تن جز يزانةطنا» ،ممق . ١٣٠^٤
 - ٧٩٢لعنه ،عن الجي .ماثات  ١٠٠٠أنمل من اهجن ئى الإرار مفي

 Jl؟!^)) ،زواه \لإاخ\وؤأم
( ١ا أحرجه أبوداويت كتاب اللباسا باب ما جاء ي القبس ،رقم(  ،) ٤٠٢٧والترمذي ،كتاب
اللباس ،باب ما جاء ز القمص ،رقم( .) ١٧٦٥

(أ)أحرجه الخاري• كتاب الناب ،باب قول الك ،ه' ،لوكنتؤ متخدا خاملار ،رنم( ،) ٣٦٦٥
وم لم ت كتاب اللباس والزينة ،باب تحريم جر الثوب حيلأء ،...رمق( .) ٢٠٨٥

(م)أحرجه البخاري; كتاب اللباس ،باب س جر ثوبه حيلأء ،رنم(  ،) ٥٧٨٨ومسلم؛ كتاب اللباس
والزينة ،باب تحريم جر الثوب حيلأء••• ،رقم(.)٢ ٠ ٧٨

() ٤أحرجه البخاري! كتاب اللباس ،باب ما أسفل س الكعبين فهو ق النار ،رقم( .) ٥٧٨٧

ش;ياض اسا،،ءي *زتلام سد

فلا حرج ،المهم ألا نحالث ياص م بلدك فممغ ل الشهرة ،وقد ش امحق و .عن
لاسمح؛'"■

وق هدْ الأحاديث ~أثا~ ذليل عل أف كم القميهس يكون إل الزنغ،
والزنغ هوالونط بين الكؤع والكرمؤع؛ لأف الأن اف له برمق ،وهوالهصل الذي

بئ العصي والدراع ،وله كؤغ وكنموع ورنغ ،فالكؤغ! هوطرف  ^^١مما يل
الكف من جهة الإبيام ،والكن سؤغ؛ طرف عظم الدرغ مما يل الكث من جهة
الخنمر ،وأما الرنغ فهوما بينهإ ،وعل هذا هول الناظم ت

زطأهمالإبمامأوغ ،ؤث ا:دي

لخنيْاةزئوغ،

نءظلميو،إبمميمنقئ

يع،ئتمنسنامحمحسا

وال»نوام إذا أرادوا خزب ام بالإ;ان الاممه ،قالوا :هذا زيل لا ;زف
كوعه من كزسوعه.

وأكثر الثاس يظثوف أل الكؤغ■ هو المرقق الذي إليه متتهى الوصوء؛ ولكن
ليس كيلك ،فإ عند ممصل الكفن من الذولع ،ئ يل الخمحز فهوازكزمؤغ ،وما يل

الأيام فهوالكوغ،

محفهوي،ه.كانلإنمهإلم.

ثم يكز ا،لولف• ،حديث ،ابن عمر ،وحدث أي هريرْ رْ؛.بم،محِ ق إنبال الئاف،
ؤإنبال الشاي ،يمع عل وجهين:
( )١أحرجه أحد(؟ ،) ٩٢ /وأبوداود :محاب الياص ،باب  jلبى النهرة ،رقم( ،)٤ • ٢ ٩وابن ن-بم:
كتاب اللباس ،باب من لبس شهرة من الثياب ،رقم ( ،) ٣٦ ٠ ٦من حديث ابن عمر ة؛ءو^تمحأت

رامحن ليس ثرب شهرة ق الدنيا ،ألسه الاله ثوب مذلة يوم القيامة®.
(آ)ثيالمحاج(ا/اوم).

 ، ju - ١١٩سخت *ييو

اس،اآ• وهميأا_ Jقيء njذس

٢٤١

الؤ-بم الأزل :أذ ح الثوب نلأة.
والوجه الثاق :أف ينزل الثوب أنفل مى الكعبم من غز حيلأء.

أنا الأول ،وص الذي محإ ثوثه نحلأة ،قاف الم ه ذم له أنخ نحويات
—والعيادياطب لا ي١sلمةاا ،uيوم الماتة ،ولا يظن إليه ~بمي ،ثظر وحمة~ ولا يزكيه،
وله عذاب ألم ،أزير عقوبات —سأل اممه العافيه" يعامب مبا إذا جره حتلأء.
ولثا سح أبو بكر هؤهقنئ بيذا ا-لثديث هال :يا رسول افب ،إذ أحد نس
إزاري بمرحي عئ إلا أف أيماهده ،بمي فهل تحق عئ هذا الوعيد؟ فقال ه:

م\يل1أ لنث ءس يصح هذا حيلأءء فزكاه ام عثيأصْؤئيم بائه لا ينع هذا
حثلأء ،ؤإيإ العقوبة عل من يعله حتلأء.

أة
أما من لم يمعله حتلأء ،فحقوبته أهون ،ففي حديب أنجا خّريرْ
محِسالإنلإمحياش)> ،ولميذئزإلأ شموخ
واحده ،ثم هذه العقوبه -أيما -لانمر الثدو كله ،إثإ عنتم بإ فيه الخالفه؛ وهو
ما ثزل ،من الكم ،،فإذا ئزل ،ثوب الإنسان ،أومئلحه ،أوبزواله إل أنمل من

الم ،فإنه بماب عل هذا النازل بالنار ،ولا شل الئازكل ابمد ،إنائكوى
بالثاو—والعيال بافه— بمدر ماثزل.
ولا ستغرب ،أف يكوف العذاب عل بعض التين الذي حصلث ،فيه المخالفه،

فإثه ثث— ،3 ،الشحيحتن أل ام .،رأى أصحابه Jوصووا ،وللم Jنبغوا ،٤^^١
مىالنار*ر ا ،فهنا جعلالعقوبه علالأضاُتؤ،
فنائيباعل محوته :ءؤيلر
( ١ا أحرجه البخاري• كتاب الوضوء ،باب غل الرحلن ولا يمح عل القدم؛ن ،رنم( ،) ١ ٦٣
وم لم؛ كتاب الطهارة ،باب وجوب غل الرحل،ن بكإلهإ ،رنم(•  ) ٢٤من حديث ،عبد اش ين
عمروبن العاص ئهثما.

قيح ^ _uاساسق

٢٤٢

قلأم ا،،ياو الرا،،اتي

بمي ،العرانب التي ^ ينبغوا وضوءها ،فالعقاب بالنار يكون عاما؛ لكف نحزى

الإنان كل بالثار "والعياذ دارنب~ ويكون ق بمص البدن الذي حصانثا فيه المخالفة،
ولا عراته ز ذلالث.s

وبيدا ئعرف صعق قول الئووي لآئذآند4ت نحريم الإسبال حتلأء ،وكراهته
لعتر ا-لءتلأء ،والصحح اله حرام ما تزل مى الكعبين تواء أكاو حيلأء ،أم غتر
حتلأء؛ بل الصحيح اثه من كبائر الدنوي،-؛ لأل كائر الدنوُب• كل دب جعل اممه
علميه عقوثه حاصه به ،وهذا علميه عقوثة خاصة؛ ففيه الوعيد بالنار إذا كاف لغير

الخثلأء ،وفيه الوعيد ؛العقوبات الأرع إذا كاف حتلأء ،لا يكلمه افه يوم القيامة،

ولأL:يإليه ،ولأثزكيه،ولةةذائأتي
وحتم اأؤلم ،بحديث أب ذرنهقنق أف النئ® :، lJ^ .ثلاثه لا يكلمهم اممه
يوم القيامة ،ولا بمظر إليهم ،ولا يرُكيهم ،ولهم عداب أيم® فناها ثلاث مرات،
وإjإ يتل الشث ،هيأئلآْقصم هذا من أحل أذ ثثبة الإJاJ؛ لأو اللمظ إذا حاء
جملا -ولا سامع التكرار-سئةالإن او ،ما هذا؟ حش إذا حاءْ الممصيل وال؛يال
ورذ عل يقس متشوفة ثطلب اليال.

فقال أبودرنهؤهنق! يا نمول اممه ،خابوا وحسروا من هولاع؟ قال :رءالنبل،
والغان ،والممى مالته بالحلف الكاذب®.

الأثل امحل :بمي الذي لحث وته ختلأءَ.
واكازاقان:

ص،إذاأسمإلضتيبجسس

ئعلت ،بلث ،كذا ،وثعلت ،بلئج كذا ،وفعلت ،يلث ،كذا.

 - ١ ١ ٩باب •مت *ا<لاصمياماوالإزاردضداس<ة ،وضم إساوهي*ضغلأثا

٢٤٣

والمن من كبائر الدنوين،؛ لأل عليه هدا الوعيد ،وص مبطل للأجر؛ لثوبه
تعال :ؤي؛أقا \ؤو■ \:تؤ] لأثظأوأسظ؛ ألي نالآذئه[مة.] ٢٦٤ :
واكالثاات الممى سلعته بالخ1م> الكاذب ت يعنى الذي عئلم ،وص كاذب لهو يد

ثمن ال لمحة ،نتمول؛ وافه لمد اّسريها بعثرة ،وص لم يشرها إلا يثإنية ،أويقول:
أعطبتا فيها عثرة ،وص لم يعط فيها إلاثانيه؛ فيحلمج عل هذا ،فهذا £وا يستحى
هذه العقوبامحت ،الأرح؛ لا يكلمه اطه يوم القيامة ،ولا بمظر إليه ،ولا يزكيه ،وله
عذاب أليم ،سأل افه العافيه ،وافه الوهق.

 - ٧٩٥وعن ش جري جابر بن ئلميم.هنئ ،ثاو؛ رأبتا رجلا بمدر
الغاز عن نأيه ،لا يمول شقا إلا ض1ثوا عنة ،ئ من ^١؟ قالوا :رسول افه
ر :يلت :،عل؛لئ ،الثلأم يا رسول اطب ~مرمحا~ قال :؛رلأ مل :عثنالث ،الثلأم،

عياث ،الئلأم ئ  ،^١ثل :الثلأ؛ عايك »،ئاق :علته :أئث ،نمول اطه؟ قال:

<اه ننول اطه اJني إذاض فز هنص;ه ئه عئكؤ _ ١^ ،عا؛ ننة

مدعوثه  ١،" ، i J ١^^١محت ،يازض ممر ،أوهلأة محصئت ،زاح^تك ،ثدعزيه زدها
عاواك*،ةاو :ئك :اغ4نإث ،ةاَل« :لأوثينمملأئاَل :ي نثق ،بمدة ^،١

ولاعبما ،ولابعثرا ،ولأ ثاْ '،؛؛ولأمحقرن مى المروف ٠فقا ،وأف ككلم أحاك وانت^
شط إثه وجهك ،إو دللمثج من العروذ ،،وازغ إرارك إل مم ،الثاق ،هإن أبتت،
س،وإِناطهَلأنمث،سمزإن
امرؤثثمك دعيذك بها يلملم ذ؛لثإ قلا لوه با يعلم يه ،ئإثا وبال ،دللث ،علمته؛،٠

 - ١ ١٩باس صغت طول السهم ُامررالإزارريردالسام رةمي*اإساو ب *ذذس

٢٤٥

ول قنل> قيأصثبممُ :م\ :ذثل أ عشك» دليل عل أف الإنساف إذا ّي
عل الواحد يقوو،ت الئلأم عاليك ،وهكذا حاء -أيثا— ل حديث الرجل الذي

يسمى ااا،وىء ل صلأيه* ،أيه حاء فتئ؛ عل الشل.

الئلأم عليك ؛

بالإهراد ،وهذا هو الأنمل.

وقال بعص العبياء؛ مول ت الثلأم خؤكب ).ثريد بذلك أذ وسللم عل الإنسان
الذي نلمث عليه ،ومن معه من اللائكة ،ولكن الذي وردت يه الثتة أول
ءك ،آلا إذا كانوا حاعة؛ فانك  ٣عليهم بلفظ:
واتئ؛ أن نقوو:
ثم إل الثني هؤ؛ير؛ا له انه رمحول رب العالم؟؛) ،وهو سبحايه الذي يآقشف
الصؤ ،وتحلن ،القع ،فإذا صاعت التعثر ق ملأة من الأرض فدعوت افه سبماةئبم\ؤا
ردها عليكر ،يقول؛ ارنإدا أصاثلث ،عام شنه" بمي جدبا ي الأرض وعدن م نبايت،،

ؤأواولإظ؛ I^iوك» أنت  ،^^٠^١ك ،وكذلك إذا أ<ك  ،^١فدزث افَ
كنمة عنك ،كإةاو،وعال! ؤ أش تحيب؛كنملزؤادعاُلآىث ٠^١ ،وبجعالخفم
-غلثآ؛ ألأى

قليلاه [اكل:آا.]-

فبير؛ا له أيه -أي اطه عغ؛جث) -يئلمب لعباده الخي ،وأنه إذا ذعاه عنده لم نحن،،
وهكذا كل دعاء ثدعر به ربلث،؛ فاJك ،لا تحن ،،لو  ١٧ياتلئ ،من  ١^٥إلا أو الدءاء

عباده ثوحئ عليه؛ انحسنه بعئر أمالهاإل تع مئة صعمؤ إل أصعاف ،كثثرة لكمي.
(  ) ١أخرجه اليأ<اريت كتاب ،الاصتثدان ،باب من رد فقال؛ عليك السلام ،رقم (  ،) ٦٢٥١وملم ت
كتاب الملأة ،باب وجوب ناء ،الفاتحة ق كل ركعة ،...رنم (  ) ٣٩٧من حدبن ،أبي) مريرة
خ؛ؤقإبمنت؟

ش

٢٤٦

اسس} _• ،؟لأم سدائوسيذصإإئذهئز

ؤإذا لب:كذ محاك نوانع ممثع أجاف الوعاء ،فإف اضَ تحال إثا أف سك

ما مالت ،وثراه نأي المم)؛ ئدعو افه بالثيء محصل ،ؤإثا أل يكثم ،عنالئ،
من المز ما هو أعظم ،ؤإما أف يدحر ذك لك عنده ،ؤإلأ فلن نجن) من دعا اف،
عَة؛جلأبدل

فلبتشتجن ،ل؛
ولي إثاك أذ شبمن الإجاف فثقوو:
فإف الشيهلال قد يلقي ق يلمك ،هذا ،دن<رنذ\ كز ذءوُت ،اطه من مرة ،وما حاءك
مطلوثلثج؟ ثم متئلث ،من وحة اممب "والعياذ باش~ وهذه من كبائر الدنو  ، ١٢١المنوط
من رحمة افب من كبائر الذنوب).

ولا ثفئط من رحمة افب ،ولو ثاحريت ،إجابة الدعاء ،فأنث) لا يدري ما هو
انجث؟ ما أنزك اشُتحال بالدعاء إلا وهوئرن أفيمجث لف ،،كا  JUتحال:

ؤ رماد رئة=ظلم أذعؤي ،أنتجن) ثؤه [غاز ،]٦':لكنف) صعجل ،ائتظر وأئ عل
إجاثثف ،لأم أي) نكثن من الدءاء قزداذ
اف بالدعاء ،هم؛،ا أف اضَ
حسناتك) ،وثعرفج قدر مسلثخ ،ويعرف ،قدر حاجتك إل الله عِبمل ،فهدا حتر.

فإياك أف شعجل ،وألح عل اممه ق الدعاء ،واش تبماةئؤناك محب ،الملحين
ق ا لدعاع البالُير ،1فيه؛ لأف الإماف يدعو من إليه المنتهى عِؤتْل ،من بيده ملكوت)

<»?،؛•
وسواء كال ذللئ ،ق صلاتك) ،أو ق حلواتلث ،،ايع اف بإ شئث) حى وأنت،

مل ،ابغ الآب،ا ئنتج؛ لأف النن

ا<أما الثجوذإ هأكتزوافه من الدءاء»ُاا،

( )١أحرجه م لم :كتاب الصلاة ،باب النهي عن تراءاة القرآن ق الركؤع والجود ،رنم ( ) ٤٧٩
محن حديث عبد اض بن عباس

^^صضداساموسمسوم»محذس

٢٤٧

وقال ح؛ن يكز التشهدت آرثم لتثحمئ مى الدعاء ثا ثاهء  ،فليس بلإسان أحد

سوى افب ،فلبمجأ إليه ل م دقيق وجلل ،حتى إثه حاء ل ا-أثديثت ارلينأل أحدثم

زيه حاجته ئها ،حس ينأل شنع ئنلؤ إدا امءغ>،ر ا ،شراك اشل أدنى ثيء
بماله افه عغئجل؛ لأف الئوال يادة ،والتجاء إل القه عغ؛؛ْل ،ؤإناثة إليه ،وارتباط به

(ثةك\ة>نؤوق ،يكون منبك داء هع اممه سبماة؛ؤماك ،فامحز ْس الوعاء.

ثم إل افي^ أمر جابر بن ميم ألا تجقرف من اموذ ،شنئا ،كل مموب
افعله ،شواء كاف قولا ،أوفعلا ،أوجاها ،أوأي ثيء ،لا محقر شيئا مى اينروف،
قاف العروق مى الإحسان ،واف

محب المحسنل.

فلومحاعدت إن اثا عل محميل عفشه ق البارة؛ فهذا معروف ،لوادثيث له

شيئا نجاج إليه؛ فهدا من العروق ،لو أعهليثه القلم يكتب ،به؛ فهدا مى العروق،
لوأعطيته حافظه من أجل أذ محثظ ما شيئا من الأشياء؛ فهذا من العروق ،لا محقزف
مذ العروق ،شيئا ،أحسن فإن اف4ث ،اكوئ.

وام أف محاك قاعدة إذا ذكزئ الإ؛ائ نهل عليه الإخان ،وهي ماثمن
عن ام^ من قزله :ر<وس كانِفي حاجة أحيه ثان افه ق حاجتها؛رآُ  ،ونا ئك
إذا كاف افُِفي خاجتلئ،؟ هل ثم الأموث؟ اجوابج :لا ،إذا كان افُ ذ حا-محاك،
( )١أ-محرجه البخاري؛ كناب الأذان; ،اب ،ما يتخير عن الوعاء يعد التشهد ،...رنم (  ،) ٨٣٥وم لم؛
كتاب الصلاة ،باب التشهد ق الصلاة ،رقم (  ) ٤ ٠ ٢من حديث ،عبلّ اف ين م عود ;ْءيئن؛تن.

( )٢أحرجه الرمدي؛ كتاب انمعوا١تؤ ،ياب ليسأل الحاجة مهإ صغريته ،رقم (  ) ٣٩٧٣من حدبن،
أنس ين ماللث ،خنغفيعئ.

( )٣أحرجه البخاري؛ كتاب الفل١لم ،باب لا يثللم اللم المسلم ولا يسلمه ،رقم (  ،) ٢٤٤٢ومسلم؛
ياب الروالملة ،باب تحريم الفللم ،رقم (  ) ٢ 0 ٨ ٠محن حدينؤ ابن عمرنقهنمحا.

قؤح لئام اسايض ض هلأم سدااوسداز)

٢٤٨

فاثه يساعدك عل حا-جتلث ،و<عين|ئح عليها ،فلا ثلث ،أي سوف سهل ،فاث كلمإ
كنث ،ق حاجة أحيلث ،كاف اممه ق حاجتلث ،،فأكثن من ا1نروف ،،أمحن من الإحسان،

ولا محقرف شيئا ،ولوكان قليلا ،قال الني ئ .:ررلأ محقرو جاره

ولوفنبس

قاةا،ر  ،٠أي لا محقر ولو هدا الثيء الخليل.

ثم قال الئتي و" .بمابر بن نلم رء؛ءممنبمثقت ®وأن يكلم أحاك واث شط

إليه وجهك ،إئ دلك مى النروف®• غ قال،ت ألا محقرئ مى النروف ،ثيتاُ بهن أل
من النرون ،أف ثلقى أحاك بوجه طلق ،لا معنى ،ولا مكثهث ،بل يكون منسطا؛

وذللث ،لأل هدا يدحل الثرور عل أحيلث ،،وكل ما أيحل الثرور عل أحيلئ ،فإثه
معروف ؤإحان ،وافه محث ،المحمتن ،وهدا لا ثلئؤ اثه حتر ،إلا اله ل بعض
الأحيان ئد يكوذ الزء الذي نحاطتالث ،من الصيحة ألا ثكاْ بوجه شط؛ كاف
يكوذ قد قعل شيئا لا محني عليه ،فلا ظمه بوجه شط ينريرا له ،لأجل أف يرقغ
ويتادب ،،ولكل مقام مقاو.

نم إل الثني س أمنة أذ يرقع إزاره إل مم ،الثاؤ) ،فإو ابى فإل الكمين،
وهدا يدل عل أن رقع الإزار إل مم ،الثاق أنمل ،ولكن لا حرغ أف بمزل إل
الكمس ،وذلك ،لأف هدا من؛ايج الزحمة ،وليس بلازم أف الإئ اف لا بد أف يرقع
إزاز ٥إل ضم ،الثاق ،أوثنى أو ذلاك ٣ ،عيه ،وأن الدي لا ثزقع ئد حالخ!،

الثق،لأن

اٍوللمئل:فالأنثإسليلئج

كدا وكدا من الوعي ،.فدو ذللثه عل أن الأئز ل هذا واصع.
(  ) ١أحرحه اJخارىت كتاب الأدب jIj ،؛ ،لا تحقرن حارة لخارما ،رقم ( ،)٦ ٠ ١ ٧وم لم! كتاب ،الزكاة،
باب الحث عل الصدقة ولوبالقيل ،...رقم (  ) ١ • ٣ ٠من حديث ،ابى هريرة خ.بمئئ.

همح ئاض اس|1ما*_ هلأم سيد ،"^١؛}،

ثنلم فه ،دإ؛إ وبال دنك علنه ،١،وذلك أف الإو 1ل ينبض له أذ يعفو ويصفح،

ضيوامخمض،ممصم>تي
واعفف ،واصفح ،فال الق ،ئعال محب العامن عن الناس ،ويثيبهم عل ذلك ،وأئت

إذا عنوخ أو 'نسته بإ ثعلم فيه طال  ، ١٤^١ورثإ حصل بذللثف العداوْ والتعفاء،
فاذا كفمثف وسكت vهدأُت ،الأمور.

وهذا ثئء محثب،؛ أف الإئ اف إذا محابق أحدا طال ،الئباب بثهإ وحصل
ق وصمف
دهمد ،ويباعفس ،ؤإذا نكثف فائه قد يكون أي ،كإ قال) الثه
هماد الرُص)• ^. ١^٧ءا«وهلم انحثبماورث> ثالؤأ سقما  ٠٤لالغرقانت  ،] ٦٣يعتي قالوا قولا
ينالموف به ،إما أف يقولوا مثلا؛ جزاك اش ^ ،١أعرض عن هدا ،ارك الكلام،
وما أذنه ذلكف.

وأمش ض أثثؤلمى ه لالأءراف:ا،ا،]١ ،
وقال هذ•' ؤ-غذالثروقثأ
ؤحذأتتره يض ما عما ونهل من أحلاقا الثاس ،ولا زذ من الثاس أف يكونوا عل

أكمل حال باشة لك ،الناس ليسوا عل هواك ،لكن حد منهم ما عما وما نهل،
وما صعنف فلاثطلبه ،ولهذا قال،؛ ^^٠

وأمش ءي) تإثهلمى ه اُبماهل) إذا

سثالخف ،أوثتمالئف ،أوما أشنه ذللئف ،فأعرض عنه ،فإف هذا هو اّلإر ،وهو المصلحة
والشه.
قجمحٍققم

 - ٧٩٦وعن أبي) هزيرة ;نح.بمنئ ،مال ت بينا زجل يصل مسل إرازه ،هاو له
ارادهن ،ءتوصأ،ا مدهن ،ئتوصأ ،ثم جاء ،همال،؛ ءادم ،ئتوصآر؛
رمحول افه
ثم تكثج عنه؟ ةال،ث "أيه *كاذ
همال ،له رجل■ يا رسول ،افه ،ما نالثؤ محزيه أل

ضحرد1ساسسضهتمساضض

٢٥٢

وانتدو الذين ثقولوف باق افَ لا ثمل لحلال إذا أنبمل حذا الحديث الذي

يكنه  ،-٥^١عن أبي) هريرة ة.بمئ؛ أل الّثي .رأى رجلا منبلأ فقاو له النثر
ءادهب

فدهب فتوصأ ،ثم رجع فمان،ت ءاذهب

ثم ساو

الثني .رجل فقاو :يا رسول ،اممه ،ما لك \ثن'غ أف يتوصأ؟ هال :،ءإثه ثاو يضل
يهومنجل إراره ،ثإن افه لايمل لحلأة رجل منل®• وهذا ص صريح ق أو اشن
لا يمل ضلأة البل؛ بمي فكون ضلاته فامده ،ؤيلرم ُإعاذترا.

والولفن زِمحذامق يةوو،ت رواه أبوداود يامناد لححيح عل شرط منلم ،ولكن
هذا فيه ثظر ،فإف الخديف صعيف لانجح عن الثي س.
والصحيح من أموال الماع أو لحلأة النبل لححيحه ،ولكنه  ،^jTومثل
ذلك ~أيثا~ من لبس ثوبا محرما عليه؛ كثوب نرمه الأن اف فنل به ،أو ثوب

فيه ئماؤير؛ أوفيه لحلب مثلا ،أوفيه صور حيوان ،فنكل ،هذا عرم لبمه ق الصلاة
وؤ ،خارج الصلاة ،فإذا ضل ،الإنسان ق مثل ،هذا ،فالصلاة ضحيحه3 ،كنه \ولإأ
بليه.

^،^١هنالهى يا خائابالخلأة،
فلبس اكوُب المحرم عام ق الصلأ*ة وعزها ،فلا عتتص  ٠٨٥ ، jL-تتطثها ،هذْ ص
القاعدة التي أحل  tr؛ جهور الئلمإ؛ نلحهإلئه ،وهي ،القاعدة الصحيحه.
وهذا الحديث ،لو ضح لكال فاصلا{ذنإع,أ لكنه نعيق ،فمن نعمه ءالا!
ضلاث المتبل لححيحه ،وتنر ضححه ءال،؛ لحلاة النبل غز ضحيحة ،وعل كنر
حال ،قاف الإئ اف نجن ،عليه أف يممل اممه عئقتجل ،وألا يتخد من ،نعمته وميله
لعصسه -والعياد؛افه~ قاف منر بارز افه بالعصيان ،وقيل له :إل الثوب ،الازلا عنر

والإزارهداسع،وض|)سومءنينس

٢٠٣

الكعب ،حرام ،ومن كبائر الدنوُس ،،ولكثه لم يال بذا ،فهذا انتعال ينعمة اممب
عل معصية اطه ،ثنال افن لنا ولكم الحافيه.

 - ٧٩٧وعن نس بن نرامحئ ،ئاَل :أمحو-وكانيالأبي
له :نهز بن الختفلؤ،
الدزداء -محاو' :كاف يمنن رجز من أصحاب ^١؛،

وكاذ رجلأ  ١^^٠قثإ ثبالس الناس ،إيإ هوصلأ ،0فإذا هئ هاثإ هوئنبح
وكبير حى يأئ أهله ،يثر بنا وثحن عند ش  ، ١۶^^١هماو نه أبوالدرداءإ 'كيمه

سمننا ولاثفرك ،هال •،بمث ،رسول ،افي .تريه همدئث ،،هجاء رجز منهم هجيز

 ،3الجبس الإى محس محؤ رئول ،افب ،.لمال ■؛وم إل ،جلمؤ؛ لورأبما جنن
التمينا حن وااعن"و ،هحقل يلاق وطس ،هماو؛ حدها مني ،وأئا العلام الغماري،
يناترتم ،ق منيؤ؟ ئال '،تا أرام إلاين بمثل أجرم ،هتّخ بذللث ،آحر ،هماو :ما أرى

بدللثح بانا ،فثارعا حر نؤغ رّوو اف ،.هماو، :رثنحاو اف؟ لا بأس أو
يؤجر وتنئذُ هرأبت ،أنا الدرداء ثر بل*إل ،،-وجعزقأؤأ رأته إثه ،ويموو :أأسث،
سمنث ،دللث ،مى رسول ،افث.؟ فتقول •،يتم ،فا زال ،يعيد علته حر إي لأقوو:
ؤومأ عل ركبتيه ،هال :،يثر بنا يوما آحز ،همال له أبو الدرداء :كلمه ثئهعنا
ولأقثك،هاو :هاللانسووافِ« :.اكقعلايل ،كاتاط:دة؛الثدم

لا يميصهاء ،م م بتا يوما آحز ،هماو له آبو الدرداء :كلمه سمعنا ولا يصزك،
 ^ ١٥مال ن-ول افب « 'Mابم؛ اوجز ■م:م الأندى رلأ طوو محه ثإِنتاو
إرارْإ؛ ٠هبغ ديلث ،حربجا هعجز ،هأحد سمرة سغ بما بحه إل أذنيؤ ،ورغ إزارْ

قيحر4س اساسي

٢٥٤

؛لأم سدالدطص

إل أئصاف ناهيه ،ثم م سايوماآحزساو له آبوالدرداء Iكلمه ثمنتاولامزك،
دالأ شمعت ،رسول النب ه ،يمول• ررإثكم ئادمول عل إحوانكم ،ماصلحوا
رحالكم ،وأصيحوا لثانكم حم ثكونوا *كاثكم سامة ق الناس؛ فإل افه لا محب

اشحس ولا الممحس؛' • رواه أنوداود  ٠بإسناد حن ،إلا مز بن بئر ،فاحتلفوا
ل حمقه وشفه ،وثن روى له ملم.
الثثخ
أما ا-لتاوولما الذي ^ ٥أح،را؛ ففته عن ق قصة ابن ا-قثظلثة غ؛ؤئقبمئ ،حيئ

كاف رحلامحلمر  ،٥^^ ١١ما هوإلا صلاه ،ئم ئنتثح ،ثم ق شأن أهله ،يعني اوا>
لا محب ،أف يذم ،عمره مدى مع الماس ق القيل والقال والكلام الفارغ الذي ليس
فيه قائده ،يصل ،وسّأح ،ويكون ق أهله.
فم ذات ،يوم بأن الدرداء

وهو حالي ْع أصحابه ،فقال له أبو

الدزداء قهبمن :كلمة ثثئنا زلاثفرك؛ بمي أنبا كلمه ،أوقل ن كلمة ثسا

ولأ ضنك ،فدكز ا؛ن \م -أو النى.بمثه نرلإ ،ئأ ثدنت ،الئر;ئا واائرثه
يمي الجنس القليل ،أقل ُن أرع مئة م ،يذهثودا يقاتلوؤ ،الكمار إذا لم يخلموا،
وّولشئصم'،

وجعل ينحدمث ،عن الثرية ،وما صنمه ،ويكر رحلا راميا يرمى ؤمول; حذها وأنا

العلام الغفاري ،يمتخز.

وا<بإ لا باز أو الآLل يخز فيها أمام الخدئ ،ولهذا حاز للابمان ل
(\)\خمجه أخمد( أ ،) ١٧٩ /وأبو داود :محاب الياس ،باب ما حاء{ JL ،..[،الإزار ،رغم(.)٤ ٠ ٩٨

0ديارداسط،رسماسلضءنيس

٢٥٥

مقابلة الأعداء أف يمثي ا-ؤيلأء ،وأف نجحر ل منيته ،وأل يفع عل عإمته ريش
النعام وما أنبه ذللئ ،،مما يعد مفحرْ؛ لأل هدا يغيظ الأعداء ،وكل ثيء يغيظ

الكماوفللئ ،فيه أجر عند افب ،حتى الكلام الذي يغيظ الكافر ؤيدله م ■كز لك محي
اشظوأ-م.

هذا العلام الغفاري يشخر وية-ولت خذها ،يحني حد الرميه وأنا العلام

الغفاري• فقال ،بنص الحاصرين ت بطل أجرم؛ لأنه اقحن ون آثت لا غبَلإ) م
ئشزه وهذا صحح أف اممه لا نحب كل محاو نخور إلا ق الحزمحت ،،فقال الأحئ:
لأ؛ازفيذلك.

فصار بثهم كلام ،فحرغ الني.وهم يتنارعوف فقال« :ثنحانى اف>ايعنى
لنزبما طب ع؛تقلعن كل عبب ،ومص؛ لأف اهثه محعال كامل الصفارت ،من كل وجه،
ليس ل علمه صور ،ولا ل مل• لته صور ،ولا ل حكمته صور ،ولا ل عزته

صور ،كل صماته •ثلمعلآكاماه من حمح النجو.0

قال،

*نحاو اطه*؛ يعني كبمل تثنارعوف و هذا؟ ءلأ بأس أو نحني

ديؤجر*ل ينتي تجبع اطه له بيرأا حيزي الدين ،والدئيا ،نجمد بائه زجل سجل؛ راآ،
وأيه يوجئ عند الأب ءغ؛؛ثل ،فلا بأّز و هدا.

وكال عابر ين الأمع ة.ةثئلءا لج؛ الموم ثما عهب• الرسول.،كاف محقوو:

خئلأنأن اا;ئالآئزع

ناتن؛;ّ ز؛<ضع'"

) ١ iأ-مجه الخادتمات محاب الغازمح ،،ابح غزوة ذتم ،زد ،رقم( ،) ٤ ١ ٩ ٤وم لم :محابط الحهاد والمر،
باب ءزوْ ذتم ،زد وغيرها ،رنم( )١ ٨ ٠ ٦من حل• ث ملمة بن الأمع وظققنئ

ضداسموسما|س1دبنيس

٢٥٧

واش سبماةؤاناث جعل الدكووجنسا ،والإناث جنسا ،وأحل لغل واحد منهإ

ما يناببه ،فلا يجووأل يلحق الئحال يالشاء ،ولا أعلم أف أحدا مى النلم؛ن ألخى
الئ اء بالرجال ذ كل ّتية■
لكي الكمار الدين ائثك|سوا ويخس اض فطرتيم وطييعثهم ،هم الدين يقدمون
النساء ،ويةولول 1لا بد أف يشارك الرأه الرجل حتى لا عتمحل دنيى ،ولا ئك أف هدا

حلاف الطرة ام يل اضُعليها ا-ئق ،وحلاف الشريعة ام _ حا
فالنساء لهن حمانص ،واوجاو لهم حصائص.
ثم إل الرجل نجع؛دللئ ،فمص حمته ،وفيه دليل عل امتثاو الصحابة زمحهبم،ثز

لأمر الثي ،.وانترشادهم بإرشاده ،وأمم يتسابقول إل ما يقول ،وهدا علامه
الإيان•

أما المامحلكآ  jيتقيد أم اض ورسوله ،فإف فيه شثها مى المنافق؛ن الدين إذا
قاموا إل الصلاة قاموا كال ،نحدْ مثلا نحم عن حكم اممه ورموله ل ثيء ،ثم

نجاطأ ويتثاهل ،وكايإ وصع عل رأيه صحرْ —والعياد باق— ثم يدهب إل كل عالم
لعله نجد رحمه ،مع أف الءل،اء قالوا! إف ثتح \ؤرضي من الفنق —والعياذ بافه—
والتح للرحص فامق ،حتى إل بنصهم قال؛ إف من يتح لإضن فقد ثزيدق ،أي
صارزئديئا.

فعل الإئ اف إذا بلثه أمر الله ورسوله من شحص يل ،به فا علمه ،وفا دينه

ألايتردد ،وأقول؛ ل ■؛ليه وويه؛ لأف من الناس) من ،هودين ^؛؛ ١متن) ،لكن ليس
عئده يلم ،نحده نجمظ حديثا من أحاديث ،الرسول ،ثم يقوم يتكلم ق النامن ،وكائه
إمام من الأئمة ،وهدا نجب الثدر منه ،ؤمن هتاواه ،لأيه قد نحلئ ممرا لقلة عليه.

موالإزاروشمداسط،وض|رإساو قيء»تىذس،

٢٥٩

والئساء لقضرهى ^ ١ومنهي عملا ودينا ،إذا رأت ثنى ينجثها يمليه عليها

هواها قاث لزوجها! أؤيد مثل هدا؛ فيضح الشنب المسالم ل نيه كزي الثعك،
الكافر —والعيال باطه — وهد 0نسأله حشره؛ فإله ررسثب بميم لهومئهم؛ُ •
ومن ذلك الأن ما معلمة النساء برؤوي-هى ،ومحي كاذ التاء إل عهد يرب

مرح ارأْ إذا طال نمها ،والخاطب إذا حشب امرأة كان ساو عن فعرها أطويل

هوأم مصير؟ أما الأن فصار الأمئ بالعكس ،المنأْ مص رأنمها حتى يكوف قريتا
من رأس الرجل ،أومثل رأس اوجل ،ن أل اممه العافيه.

ثم بدأتا أيصا مند الممليد ينثعملى ما يسمى (بالخنمسة) نجد  ١٥^١مص
سوالمؤ رأبمها "مقدم الرأس" والباقي يبقى ممصزا مئرمحا ،كل هدا؛___ ،العملة
مى الرجال ،ؤإهمال واحس ،اثنووث واوعاية.

إذا رأيتر أهللث،

ق واجب ،فه ■ءَققلمرهم به ،واجوهم عليه ،ؤإذا

رابمهم تجابئوف المع ل ثي؛ من الأمور الأحرى فآلزمهم بالمع؛ لأثك ئنوول
والدي أعطاك هد 0اينزولته وهده الإمارة عل أهللئ ،هو  ١ومحول
•لإيلصفيسنثئُلسنض''آ
اوجل وثا ل محته ومسوول عن رعته ،وللم يمل :رلع ومكث ،لوكاو كيلك
لهاف الأمر ،لكن قال،؛ ومسوول عن رعته ،فائظن ماذا ياكول جوايالئ ،إذا وينث)

يوم القيامة بئ يدي افب

فعلينا أف ُي إل هدم الأمور ،مل أذ عئرنا الئيل

، ١ ١أخرجه أحد(أ ،)٠ • /وأبوداود :كتاب اللماس ،باب ل لس الشهرة ،رنم( )٤ • ٣ ١من حديث
ا؛نعمرخ؛هبمعا.

(  ٢٢أخرجه المحاري :كاب الخمعة ،باب الخمعة ق القرى والمدن ،رنم (  ،) ٨٩٣وم لم :كاب
الإمارة ،باب فضيلة الإمام العادل) وعقوبة الخاتر ،...رقم( )١ ٨٢ ٩من حديث ابن عمر نههئعل

ش هاض اسايض اا3رهدم سداءرساا؛زا  ٥^٥ءثوظ

ااواث الدي لا ئض ولا دئ

؛\ب -ثأ ثثيي عادا;ثا وأخوش لكخواو

اشازى.

ئم ذكر  ،3بقية الحديث أف الني .أرثيهم إل أف تهمج الرجل عل وجث
يرصى قال• ُإكتمم قادموو عل إحوافم؛ ،بمي فأصلحوا أحوالكم ،وأصلحوا

ثيابكم؛ لاثه س اiنروف فيإ متى أف المسامثكون ثيابه رثه ،ؤيكون فعره ثعئا،
ويكون عليه النار ،ليس الأمر كاليوم ،فاليوم سافر —وفه الخند— بالطاترايت ،ثظيفه
ونز:بمه ،وليس فيها _؛ ،ذكن فيإ منق كاو الأم عل العكس من هذا ،فامزهم

الأسان
أذ ينلحوا أحوالهم؛ يمي الشم الثعث ،يرجل ؤيصاغ ،وكيلك
ويلبس الباب الخي لينلم ،ثياب ،تثر ،حتى يلقى الناس يؤو أذ ينمثزوا منه.
ول هذا إثارة إل اله يبغي للامان أف يلاحظ منه ل هذْ الأمور ولايكول
«لأ:نحو الحق ثن
غافلا ،حتى.؛محاو الباب ،فاثه و ئ[ ،الئئ

ل ق لبه مثمال ،حق حردل من كمء قالوا! يا رّولا اطه ،كلنا نحب أف يكوف ثوبه
حسنا ،وثعله حنئا ،فقال قيآئ!!ْةئمت ررإف افه محل نبج ،اُنجال،؛' يمي محب
\ص لإكذ وك خن1ا ،وطك خنئا ،وهتكف خننه.
ررإو افه خمل تحب ا-نجاو ،،الكتر بطئ الحؤ وعنط الناساار  ،٠ويمو الحي

بمي :زده ،أو الإ؛السكيرث عن الخق ،مال :هذا حق ،فثنرض -والحياد باطه.-
وعنط الناس؛ احتقارهم ،واردراوهم ،وألا يراهم نيئا ،ثال ،رجل لابنه• يا بي،

كبم ،رى الناز؟ قال :أنائم ئلوكا ،قال :ئم<:زنك كذللث ،،وقال آخن لأيه:
كيثثرى الناس قال؛ لاأراهم سيئا ،قال :همكذللئ،يرودا-ح،يمي إذا راث الناس
) أ حرجه ملم ت كتاب الإبان ،باب تحريم الكثروبيانه ،رنم ( .)٩ ١

ض

٢٦٢

اساسى ض هدم سد؛^_،؛} ،ه؛إإقتقظ

المحح
هده أحاديث ثلاثة ماقها الحافظ النووي نحمذأممن ق (وو\ض المالح؛ن) ل

آداك ،الناس ،مها لحديث أي تمد اقدري زهئق ،أف الم ه قال\{ :ووأ
ياخفةاهزئامح،وئكان
إلأنخ أمام:

\يإ\لأثو• الث1ئ:إلضم،ص.
الشتم اكار)ت الأخصة•' وهوماثرل سننم ،الئاقإل ال،كنسا.

المتم الثالث :،كبيرة من كبائر الدنوين :،وهو ما ثرل ،عن الكنسي ،ولكنه
للم:كن<:ا•

الشتم الزاح :من لحزثوثه حتلأء ،أو١^٥؛ وهوأشد من الذي قبله •
نمارت> الأمام أربعه؛ قتم هو الثنة ،وقتم جائر ،وقنم محرم ،بل من
كبائر الدنوب ،،لكنه دوو الذي بنده ،والقتّلم \لئ\ئا '.نن حزم حيلأء ،فإف اممهثعال
لأ:ثيإوه.
وق هذا دليل عل أو من أرو ثوبه؛ إزارا ،أوقميصا ،أومزوالأ ،أو(مشيتا)

إل أنفل من الكمين؛ فإثه قد أتى كبيره من كبائر الدنوك ،،مواء قتل ذللث ،حيلأء،

أولغم ا،قلأء؛ لأو  ^١و.ؤ{ ،ق هذا الحدينُ ،ئ ما كاو نحلأة ،وما لم ؟كن
كذلك؛ ،فالذي لحعله حتلأء لا ينظئ اممه إليه يوم القيامة.

0دوشمداسمرضأأإسارض»ضذس
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ؤإذا حمق هذا الحديث ،أو صنناة إل خدث أف ذئ الأبق ئف :لاطئ

الهُإوه ،ولاثككه ،ولاثزمحه ،وله ءذاب أيأ.
أما ما دوو الكعبم ،فإثه يعامؤ عليه؛النار فقط ،ولكن لامحمل له العقوبات
الأربع ،وهي أف اممه لا يكلمه ،ولا ينظر إليه ،ولا يزكيه ،وله عذاب . ٢١

ثم ذكر حديث ابن عمر رأ.بمنمحا أف ائي .أمرْ أف يرغ إزارْ ،فنقعه ثم
ط•' ررزذار ثم قال '•،ءزذار حتى قال رجل• إل أين يا رسول ،افه؟ ءالات ررإل انصاف
الثامن® ،بمي؛ الزيادة إل فوث ،لا يتجاور نمّث الئا ،3من هوي ،،لكنها من نمق
الثا3ا إل الكن ،--كل هذا جائز ،وكلما ارثفع إل نصم ،الئاق فهوأيصل.

وأما حديئ أم سلمه هبمه أف  . ٠^١رحمي للنساء أف ينح؛ن ديولهن،
بمي أسفل ياتس إل نز ،فقاض إذف؛ ثئكثمؤ أمدامهن ،فقال ٢^٠٢^١^ ،ت
ررمزحيته ذراعا لا يزدلءا عل ذللئ،؛ لأف المرأة قدمها عوره ،فإذا برر للناس ورأوه،
فإف ذللئ ،قي• يكون فيه فتنة ،فإذا ثزلت ،ثوثبما وجعلته تمثى نرت قدمها.
وؤ ،هذا دليل عل وجوي ،ثعطية الوجه؛ لأيه إذا كانت ،الميم محنر نرها

ْع أف الينه فتها أهل من القشة  ،3الوجه ،فتلا الوجه من بايب أول ،ولا يمكن
للسريعة الش ثرلتا من لل.ل حكيم حبر أل ثقول ،للنساء يعهلئن أيدامهن ،ولا يعطى
وجوههن؛ لأف هذا ثناممى؛ بل هذا إعطاء للحكم ق ثيء وحجن ،الحكم عن
ثيء أول منه ،وهذا لا يمحور ق الشريحة العادلة التي هى الميزان ،ولهاذ-ا جاب
الصواب ،من قاله من العلا:؛• إيه تجب أف سر المدمان ولا نجس ،أف ير الوجه

والعينان ،هذا لا يمكن أ؛دا ،والص٠وابط  ،^^١لا ثالث ،عندنا فيه ،أيه لا محل للمتزأ؛
أف ثكشفن وجهها إلا بزوجها أومحارمها ،وافه الموهن •

قيحهساسدضضئلأمسد الرسيص

٢٦٤

انمماب الرمع ل ^مضَكي
خوتمحهقم

لا
يح

ال

CZZD

قد تبق ق باب محل الحؤع وحشونة النيش جل سنثق بمذا الياب•
 "٨ ٠ ١وعن معاذبن أئس وطفهقتئ '.أن رمحوو  ،. ،٧٥١قاوت ررس ترك القاس
ئواصتا فّ ،وهويفدر علته ،دعاْ افه يوم القيامة عل رووس الخلائق حص "ثيرْ مى
أي حلل الإيمان ناء يلمها ،١٠رواه الرمدي  ،وقال؛ ،رحديث حسن.٠٠
*

ثل

K

 - ١ ٢ ١باب انتحباب  j ^١القاص زلا يشن عل
ما يرري بؤ لعثر حاجة ولا مقصود نزعي
— ؤوٍٍتهمحجآبم——

 "٨ ٠ ٢عن عمروبن ئمب ،عن أيه ،عن جيم ئهبمد ،ئال! يال ،رمحوو اف
س؛ ُإل ارفُ محب أف يرى أثر بنتيؤ عل عبدؤ® ،رو ْا الرمذي  ،وئاو،ت ®حديث
ختو؛اا.

المحح
عمد الؤلمؤ ^? ؛ ١٥،،ق كتاب اللباس هدين الثابي؛ الباب الأول !،ق انتحباب

ثزك رفح افاُب ،ثواصعا فب عَأ؛قل ،واكاف؛ ل التوسط ل القاس•
( )١أحرحه أحمد (م ،) ٤٣٩ /والر،ذيت كتاب صفة القيامة ،باب منه ،رنم(لخإ!ل) •

( )٢أحرجه أحمد (آ ،) ١٨٢ /والرمذي؛ كتاب الأدب ،باب ما جاء ل أن الله تعال ،محب أن متم ،أثر
نعمته عل عبل ،0رنم ( • ، ٢٨ ١٩

سابمهامالوماسسماس

٢٦٥

أثا الأئو:ضسينمي1ل ائئهئاو :راشوكاثز
بمي اللماس اجمل العكب-ثواصعا ف عغيثل ،ومحويميز عش ،ذعاة يومالقيامة عل رددس الخلامح) حص لإ؛تْ مذأي حترالإمحان ثاءبجنها• ٠٠

ومحيا بمي أف الأناف إذا كاف بئأناس ئتوئطي الخاو لابمتفوو ائاز
الرفيع فتواصع ،وصار بجس مئل لئامهم؛ لئلا ثئكسز قلوحم ،ولئلا شم عليهم،

فإنه ناو محيا الأم \س أئ 1إذا كاف بئ أناس فد أم اة علهم ،ؤشوف
ائاب الرفيعه لكنها غثر محزمة ،قاف الأمحل أف بجل مثلهم؛ لأف ائه نعال حمل
4ئااق،او.

ولا ثلث ،أف الإئ اف إذا كاف لئ أناس رفيعي الخال بجوف الثياب ،ا-إقمياله
ولبس دومم ،فإف هدا يعد لباس شهرة ،فالإنان يئظر ما ثمتفيه الحال ،فإذا

كاف يرك رفح الئامحتج ثواصعا فه ،وئواماه لن كاف حوله س الناس؛ فإف له هدا
الأجر العفليم ،أما إذا كاف ب؛ذ اناس قد أعنامحم اطه ،ؤئوف الساب ،الزفيعه ،فإثه
بجزض
ثم يكر الولف ،لآتن\سن الإئتتصاذ ق اللباس ،وأن الإساف يقتصد ق حمع
أحواله؛ ق لبابه ،وطعامه ،وثرابه ،لكذ لا عبمحد النعمه ،فإل افهثعال محب ،أي)

رى أريعميه عل عبدْ ،إذا أشم عل عبده نعمه ،فإثه محن ،أل يرى أر هده النعمة
عاليه.

فإف كانت ،ألا ،فإنه محن ،تبماىُزةئاك أف:رى أنز هدا المال عل ض أم افث
عليه محه Jالإدفافي ،والصدقامحت ،،والمشاركة ق الإحسان ،والشاُت ،الخميلة اللائقة به،
وغر ذللئج.

ش( _Uاساسذض هت |،سدامسلء ،ءتإا؛ثئقوثؤ

٢٦٦

ؤإذا ألعم الله عل عبده بعلم ،فائه محب أن يرى أر هده النعمة عليه بالعمل

؟يدا العلم ،ل العبادة ،وحنن العاملة ،وتثر الدعوة ،وينليم الناس وغتر ذلك.
وكلمإ أيعم اممه عليلنج نعمه فار اممه تعال أر هده النعمة عليك ،فان هدا س
سكرالنعمة.

وأما من ألعم افه عليه بإو وصار لا رى عليه أر النعمة؛ يرج إل الناس
بلباس زث ،وكثه أم عباد افه ،فهذ.ا ق الحقيقة قد جحد نعمه افه عليه ،كبمت ،هإ

اممه عليكر بالمال والخثر وهمج إل الماس؛ثيايت ،كلباس الفقراء ،أوأقل ،وكيلك ينعم

اضُعاولأ ،بالما ،Jثأ فك ،ولأممئ َ،لأ ن أزخث اضُءالك ،ولأ قطلإب، ٠٧ ،
أذ ننفق فيه.

ئيإ اممه عليالئ ،بالعلم فلا ثرى أر هاوه النعمة ءليلئ ،،لا بزيادة عبادة،
أو حثؤع ،أو حنن معاملة ،ولا بثنلمم الناس وتثر العلم.

كل هالا رغ ص ؤز\ 0ض _ ^ افهُ -ا عف  ،^١والإuئ كثا أم
افه عليه بنعمة ،فائه ينبغى أن ينلهر أر هده المحمة عليه حتى لا ءيحد نعمه النه،
خوًءققم

٢٦٨

٢^ - ٨٠٦؛^،

لأرمهمَلايهمحض<ا،مجو

يمينه ،وذهبا محجعله ل يمينه ،ويهبا فجعله ق ثماثه ،ثم قال؛ *إل هدين حرام عل
د'قورأمءي*،رواْآبوداودر بإسناد حسن.

 "٨ ٠ ٧وعن ش مرمى الأشتري  :^.3أة رّ وو اف ،.قاو :راحئ؛
زس الحرير دالدهب عل دؤور أمنح ،،وأحل لإدايهم'ا ،رواه الرمذي ؛ ،وئاو:
ااثأ ٌ، .ثَ.بئسث))

 ٨ ٠ ٨وعن حدمه ةومحةِن ،هال •،ثبمائا الئي

أن ئشزب ق آته

الدم،ت،ناكئة ،وأنلأم بجا ،وءنُمضن<تاج ،وأذنجلزش.
ردا أسم<
ْالبمريىء«ى •

الثثخ

قال ،الن_ووي

 ،3كتائب(،رياض الصالخبن)  ،3كتاُت ،الئاس! رابامح_،

لحربم لياس الحرير عل الحال وائراشه والأنتناد إليه® ،هذه ئلاثة أمورت لباس
الحرير ،وامحتراثه ،والاستناد إليه ،وقد جرم المولما بال هذا حرام عل الئحال،
وذللث ،للأحاديث ،التي أوردها عن عمن بن الخطاُ ،،-وعل بن أي ءلالسا،
 ، ١١أحرجه أحد( ،)١ ١٥ /١وأبو داويت كتاب اللماس ،باب ق الخرير لياء ،رقم( ،) ٤٠٥٧
والن اني؛ كتاب الزينة ،باب تحريم الذم ،عل الرحال ،،رنم(  ،) ٥١٤٤وابن ماجه ت كتاب
اللباس ،باب لبس الحرير والذم ،لكاء ،رقم( .) ٣٥٩٥

 ٢٢١أحرجه أحمد(؛  ،) ٣٩٢ /والرمي'ي • كتاب الياس ،باب ما حاء ل الحرير والنم ،،رقم(• ،) ١ ٢
والتفاتي ت كتاب الزينة ،باب تحريم الذم ،عل الرجال ،،رنم( .) ٥١ ٤٨

 ٢٣١أحرجه البخادتم •،كتاب اللباس ،باُب ،افراش الحرير ،رقم(^.) ٥٨٣١
واننلرت التعليق عل صحيح البخاري لفضيالة شيخنا الشارح رحمه افه تعال ( ,), WU ٩ / ١ ٢

شاجاايص|اس،راسامإس

٢٦٩

وأنس بن ماللن ،،وش موسى الأشعري ،وحديقة بن ابيان ت؛هبماثز ،وكلهاندو
عل محريم ياص الدب ،وعل محريم ياس الحرير للرجال•

وق حديث عمر بن ا-قلاب ر?ءمحلبمتق اثه من لبنه ق الدسا لم يأكنه ق
الآ؛ءرة ،بمي إذا لبس الرجل حريرا ق الدئيا ،فإثه لا يلبمه ق الأحرة ،وهدا

وعيد يدل عل اثه ~أي لباس الحرير"

من كبائر الدنويت،؛ لأو قيه الوعيد

ل ا لأجرة ،لكل ينب فيه وعيد ل الأحرة فهويرم من كبائر الدنويت ،عند أهل
العلم ،ولا يزى بئ أف يكوف قميصا ،أو مراويل ،أو محنياله ،أو عزم ،أو طاقيه،
أذ:يواشيئا
أوغةذلكتماثز،مسا لحرام عل ^ ،،jولا تحوز
منا<يرلأقاليلأولأيا.

وق حديجؤ عل

أل الثني .أحد يهبا وعريت ا بيديه ،وقال! ررإة

هدين لحرام عل دؤورأش* ،وهوحل للإناث ،والحكمه ق ذلك أو المرأة محاجه إل
التجمل لزوجها ،فابخ لها الدهن ،والحريئ ،وأما  ،^-^١فليس ل حاجة إل ذلك،
فلهيا لحرم علته لبس الدم ،والحرير•

وق لحيين ،عمر بن الخطانم ،غ.ثة أنه ررإي،أ ياكس الحرير من لا حلاي له})،
بمي من لا ميسر له ل الأجرة ،ولهدا يهب بعص العلماء إل أد الإئاذ إذا لسز

الحرير ق الدئيا؛ فإثه لا يدحل الحنة —والعياد باق —.

وقال ،أيصا! راش بثه ق الدئيا لم يلبمه ق الآجرةٌ وهدا بمي اثه لا يدحل

ابك ،ولكي قال بعض العلماج بل يدحلها ،ولكن لايتمع بلباس الحريرمع أد أهو
الحق لباسهم فيها خرير ،ؤإثا يلبس سيئا آحز ،وهدا ما لم يب ،فإد تاب من

ش ئاض اسر|ه؛ز) ض؛لأم سد امبميق ءتإإاةثيئت

٢٧٠

ذنوبه فإف التائب من الدو_ايعفر الله له دثة ،ك،اقال ثعال• ^ ،[٥ينعتادئ آقه آنتفإ

عق آمسهتم لائئنطإ من تنؤ أثوفين أثن يثفرآلومب يعاه لالرص؛ّاْآ•

وهذا ف الحرير اللحص الذي محرج من دود المر ،وأما الحرير الصناعي فليس
حراما ،لكن لا بجض للرجل أف بجنه يا فته من الوعة ،والتمرل بمحال الرجل

اش ينبغي أذ يكرف فيها حتما ،حس تناب الرجولة لا ثياب النعومة.
لكن الفائدْ من مولنا؛ إن الحرين الصناص ليس حراما ،يعني لو لبز طامه

من الحرير الصتاص ،أو بروالأ لا يرى ،فهذا لا بأس به ،وأما القبس والعتر،

فلا ينغي ،ؤإل كال حلالا؛ لا يئغي أف بجنه الرجل؛ لها فيه من الموعي والتين،
ولأف الحامل إدا رآ ،يظنه حريرا طيعثا ،فيظن أن ذلك سائغ للئحال ،وربها يقتدي
به ،والثلأمة أنانم للإن ان.

وكذلك ،الدهن ،فإنه محزم عل  ،^^١لحلال للئ اء؛ لأثس يخص إل
التحمل لأرواجهن♦

وأما (الدبله) من الدمن ،،فهي لحرام عل الرحل لا ثلث ،،وأما ا،لرأْ قاف مازن
ذك ةقيدْ ،كاغقادها أما محيث ،الرأة إل زوجها ،فهي لحرام ،ؤإن كان بدون

عقيدة فهي حائم من الحواتم ،وافه!•ء1لم.

ضح رياس اسر|،؛ز)

٢٧٢

M

أء

؛لأم سد اا<سااء،

*

 — ١ ٢ ٠باب ما يقول إدا لس ثوبا جاوياوا أوثعلأ أونأحوه

سو؛نملآقم
 — ٨١٢عن أبير نعيد الخيري هقفهه !.قال ت مح؛ رمول اف ه إدا انسجي

ثوبا نئاه بانمه —عهامه ،أو محميئا ،أو رئاء' يقول؛ الال1هم لك الحمد اث
ثنوثيه ،أنالك محرم وح؛و ما صح له ،وأعوذ بك مذ ثرة وثر ما صح له*،
رواه آبوداود والرمدىر  ،٠ومحال! ارحديث حثن،ا.

الثثى

هدْ الأبواب ام ذكزئ \فوث هي آحز أبواب كتاب اللباس  jكاب
(رياض الصالحذ).

فالباب الأول؛ حوار لبس الحرير لن يه حت1ه.

وقد مي أف الئئ ه ش النحال عن ثى الحرير وفاو« :ق يك ثن
لأ حلاي  ،>،٥وفاو _«:لبثه  jالدنيا

 jالآخزة».

لكذ إذا ذعت الحاجه إل ذلك فإثه لا باس به ،مثل أذ

ق الإنسان

حآكه ،بمي حنامئة ،واحتاج إل لبس الحرير ،فاثه ياكه ،ؤيكون كثأ يل ا-لحند؛
لأف الحرير لهت وناعم وبارئ ،ينايب الحاكه فيطفوها؛ ولهدا رحص الئي ه
لعبد الرحمن بن ءوف_ ،،والزير دنح.بمنمح أذ يلتا الحرين من حآكة كاسث- ،يإ.
) أ حرجه أحمد ( ،)٣ • /rوأبو داود :محاب ال0س ،رقم ( ،)٤ • ٢ ٠والتر،ذي :محاب الياس،
باب ما يقول إذا لس ثوتا جديدا ،رقم ( ,) ١٧٦٧

همح اطس اساسق عن هدم سداإور|،ا|از)

٢٧٤

ز؛و\ من جلود الئباع ،كإ يدل عاليه اهديث الاحئ؛ لأف •جلود الئباع ثجة،
كل الئباع ثجة ،وأحتثها الكلب؛ لأو دجاّه الكف معلظه ،لا يكفي فيها إلا
النسل سع مرات إحداها االؤاُتا ،أما ما سواه هس الئباع فهوثجس ،لكنه ليس
مدم الغلفلة.

وعل كل حاو ،فجلوذ الدداُس ،،وحلوي النمور ،وأي جلود أحرى حرام؛
لأن ام،هشعن _،
بداشهبجمكها،وىزك كئر؛
بمي لو جعلتها نقاعد تحلس عليها ،قاف ذللش حرام.

أما جلمود الصان ،وجلود ما تحثه الدكاه ،فلا ماص أف ينآرفها الأم ان،
ولا باس أذ يكنها أيصا ،لأما طاهرئ .والطام لا باس بانتعإله.

وأقا الباب الثاث فهو  Uموله الإف إذا لمز ثو:ا خددا ،ولا شاك أة
الإنسان لأبميك ضهثنا ولأ

إلا Uثا؛ اف ،ُ،ولأشك أو Uثاكلهونثزثه

وثلبمه من نعمة افه ء؛؛ثل ،وامه هو الذي حلمه لنا ،ولولا أف اممه تثزْ ما تنثر،

لوثاء افه ثحال لفقد الال س أيدينا فاللم ئئقبا أف نحصل شيئا ،ولوشاء افه
لوجد الال ،بيا ،لكن لا مجد شيئاثطعمه أوملبمه ،أوسربه ^ ،!٠أرءيم إن أنح
فل ما بنا من بممة فمن افه ،ؤمن ذلك اللماس ،فإذا س افه عليلثج بلباس

■حويد؛ هماس ،أو مزوال ،أو غرة ،أو منلح ،أو ثنيلة وليستهاُ ،فل• ُُاللهم

^،

انث ،كنوسه® وسميه باسمه ^^ ١١ ،للت ،الحمد أنت ،كنوش هدا

المميْش ،أنت ،كنوثتي  ٠١^٠الئروال ،أنت ،كنوثتي هده الغرْ ،أنت ،كنوثتي

هده الطامه ،أنتؤ كنوثتي هذا المشي ،أنت ،كنوثتي هدم المنيلة ،أي ثيء ثلمه،

٢٧٥

وم جديد فاحمد الهَ ومل :ر<الئهلم لك الخند أنت ^؛؛ ،4-أنه ي وحي
ما صح له ،وأعوذ بك بن ثرْ وثر ما صخ له® •
فربا يكون هذا نثب ثر عليك ،ربا تأكل الن^ر طرئه ،ثممد حتى مفي
عل هذا اللباس ،ومضي عليلث ،أنث ،أيفا ،ربا يكون فته أشياء سامة لا دع1لم
عتها شيئا ،وقد محمل صاحبه عل الكم والريع عل الناس ،أوقد يكون نبتا للفتنة

وهي من أغفلم الئز والفساد ،كتلك الأنة ام تثن ائاث ل ئنعها تحاط
لثترص من ناع الم'-تإ الكاذرارت .٠فالمهم أنت ،يقوون ءراللهم إي أعود بلث ،مذ
ثرة دثر ما صح له® لأيه قد يصح ؤيكوف نبتا للمثل ،فهدم أزح حمرت اللهم لك
الحمد انثؤ كنوبيته ،اعوذ بل— ،من ثرة وثر ما صح لة ،وأنأللث ،من حمم وحم
ما صح له ،وافه الموفق.

٢٧٦

تح

قيح رياس اساسى *ق اللام سدالدطص

 - ١ ٢٦باب انيخاب الابمداء

^سىََك=^

هدا الياب من ثمدم مفصودة ود'قنثا الأحاديث الصحيحه ؤلأص.
يجٍةمحجم

(  ) ١انظر ما تقدم (ص ت , ) ١ ٥ ٤ — ١ ٤ ٩

قهمح (ياض اسط سف،ز؛لأم سد امبمد؛زا

٢٨٢

الثثخ
هذه س الأحاديث ل آداُب الثوم الي مائها الهروي ويجون'قق* ق كتائب( ،ؤياض

الصالحقن) ،وقد ٌّّ؛وا الثني .أمز التراء بى عازمت ،أف يمطجع عل جنبه
الأم ،وأف إقوذ•'  ٠٣^ ١٠أنشف مي إلبمئ ،ووجهئ وجهي ^١؛ ،،وهوصئ
ي إثائ »...،إل م الحديث ،وقا أو  ٥١والأفضل أذ تام الإئاذ عر
جنبه الأيمن.

وق حديث ،حديفه ره.ةنه ،اله يتبغي ،أف يضع الإنسان يده تحث ،حده,
ومعلوم أما البد  ،^٠٠^١تحث ،الخد الأيمن ،وهدا ليس عل نبيل الوحود_ؤ ،ولكذ

عل نبيل الأفضلثة ،محاق ثيثر للئ ،هدا ،ؤإلأ فالأمر وامع ،وفه الحمد.
فكاي ،الني

يضع يده تحث ،حلْ ويقول! رربانمالثإ اللهم أمومتؤ وألحيا))

بمي ،ائتي أموت وأختا بإرادة اطب عغئجل ،والمراد بالموت هنا ~اظه أعلم~ت موت
النوم؛ لأو  ^١ير وط؛ ،أو أنه  ^١ ،^^١الذي هو ئفائقه ،،jjJJ ^١
ويكوف كقوله ثعال؛ ^^ ،jل 0صلأؤ ،وئتق^ ،؛١؛ ،وثثاؤ_ح ممو تن،
[الأنعام.] ١٦٢ :

^^ممائيش))،زساتخدأل
ؤإذا قام
المراد؛الوُي ،ل قوله• رابانمك اللهم أموت وأخيا® بممح ،موت الثوم ،وهوالموت،
.^١

أما حديث ،عائشه؛؛؛^ ،١^٥فقد أجرت أف الثي،

كاي ،يمل مجن الليل

إحدى عثرة ركعه ،وهدا أكثز ما يصل؛ إما إحدى عشرة ،ؤإما يلاخ ،عثرة ،وقد
تقص عن ذللث ،،حنثؤ ماثكون حاله شائؤأؤسمُ من النشاط وعدم النشاط.

 Uub-\rU؛؛) i>illJ_iJ>i

٢٨٣

ثم كاف إذا طاغ المجر صل ركعش حقيقتين وهما ئنة المجر؛ فإة الئنة أذ
 iوو الثاية :ظ نوآثت
تجثها ،ط ق  :^١هكأ؛تا
ءامكاإم قآأزل إلناوما أرل ءاثآإتيثمنإسمنمل
أ-همثد ؛ أول الأول؛

محإنجف يينمحب دآلأسجاط وتآ أوف موش ؤبمثى وتآ أوف اشمحك بن ربهزلأ مزق
بتث لْب تنهر ينحن لن مسلميا ه ق سورة البمرة ،وق اكانٍة؛ ؤ؛ليتأنلآلؤئفكفيأ
إق ْفدزمؤإم بهسادبيمحألآ مبدإلاأقع ولافمك لم ءث^ثاوق" يتخلبمضنابمئا

أ;ثاباين دون آقوي ؤؤ\' ئئورأأسهثدوأ أثامنلنيث هفىآJعمرانر .٠

والحاصل أيه نحممهإ؛ \لأ$وأ والثجود ،والقيام ،والمعود ،لكن بثزط ألا

نحل بالطمأينة؛ لأيه لو أحل بالطمأسة لسدلم ،،ثم بمطجع عل لحلمه الأيمن
ءنجآأصلأْدآئيم بعد أف بمل الزكعش سنة المجر ،بمشي عل الخنس ،الأيمن

حتى يؤذده  ،>!١^١بمي حتى يعلمه يأل وقلم ،الإقامة قد حاء ،بمج ؤبملأ.
ففي ،هذا الحديث دليل عل فواتي؛

أولا :أف منبممة افب -عةلأذ أطاشا عل  Uكاو الض.بمط ق الم
ق ا لليل بواسطة روحاته لأ.بمُ،وا ،وهدا من الحكمة ؤا كزة ثعدد روجاُته الثي

 ،.فإيه ءاخا عن سع بمؤْ ،ومن فوائد ذللث ،أف كل امرأة منهن ثاق بق لا يطك
عليها إلاهم•،

( C ١ك،ا أحرجه م لم؛ كتاب صلاة السافرين ،باب استحباب ركعتي محنة الفجر ،رقم(  ،) ٧٢٦من
حدينا آبى هريرة ق؛.بمتئ.

(؟)ك،ا أ"محه م لم ت كتاب صلاة السافرين ،باب استحباب ركعتي محنة الفجر ،رنم(  ،) ٧٢٧من
حال ين؛ ابن عباس ئؤئنبمه.

٢٨٤

ش رئس اسسزاtij

هدم  JUmامبم،ض

ومنها :أة ام.نمل و الليل إخدى عنزة زكعه ،وكان ممل القيام
كاو يقوم إذا انمتش اللتل ،وأحياثا بعد ذلك حب ئثاطه،
وكاف .إذا قام من بمف الليل يام و م الليل ،ك،ا قالت عائثه زهثا ل
حديث آحر ،ؤإلأ صل إل المجر إذا ناحر ،فإذا طلع المجر صل الثكش ،ثم
اصطجع عل جنبه الأيمن.

وفيه دليل :عل اثه يس عمحميم ،ركعش المجر ك،ا هعل الئى عفييأدثلأْؤلقةم،
وفيه أو الأفضل للأمام ألا عئمز إل المنجد إلا عند إقامة الصلاة ،وأف عثتل صلاة

الثواو_ا ق سه ،كإ كاف الئئ ءثياص،أمحمُ يفعل ،أما المأموم فائه يتقدم ،لكن
الإمام لثأ كاف ينتظر ولا ينتظئ صارت الثنة أف يتاحر ل سه حتى يصل الناقل
وفيه ذليل :عل انتحبات الأصطجاع عل اجت الأيمن يند ن1ة المجر
لمن يطؤغ ل محته كا ثعل الثي
واحتلم ،العلمإء يجهإقه ق هدْ الصجعة:

فمنهم من قاو :إما سنة يكل حاو.

وميم ض قال ; إ؟ا ب ينثة إلا إذا كان الإممائ محاحث ،صلاة ي م
اللمل ،فإيه بمممُى لبمطي بدئه شيئا ُن الراحؤ•

ومنهم نن شدد فيها حتى حنلها يعص النلكاء من شروط صلاة اشم،
وقال :من دأ يصطجع يعد الئنة فلا صلاة له ،لكن هذا قول شاد ،ؤإثإ يكن ناه
لئة؛ لكم أو يعص !^*١١؛ ياتوف ياهوال شادة بعيدة مى الصواُس.،

٢٨٧

¥آا-باسئيتوممسالتوم

وفيه دليل عل انه يئغي للإنسان أف ي\5ير من ذكر افب؛ قائتا وقاعدا ،وعل

حيه ،وكدك إذا \ذحة<ئذ مفجعا لمثدكر ان-لم افه فيه؛ فائه يكوو علك من
افه تره أي حار.0

م بن ذم اه داء وأدا ،ثن ثض  juاه نمال نهم< :إق ِذ ئي
تألانبج ،وليهض أقي" دأزي وخؤ

ألأنيه .آك؛ق بمؤو0

أقه نثما وقعوداوعق -جأ؛ودهلمه [آلءمرانت •ها-؛ه؛]؛ لتكوف ممسلأ لفول افه ئعال!

^ ١أك:أت ^ ^<١أدمحأ أق دلإاك؛ل ?3؟ زجم0ي زلي ه لالأحزاب;،؛أ-آ<أا.

أعاينا الاثه ؤإياكم عل ذكره وئثره وحنن عيادته,
وًصثأبم

فهمح

٢٨٨

د^ح

اساسق ض هدم JU،،اضس،تي

 — ١ ٢٨باب جوازالإنتلقاء عل المفا،

ت=^

ووصع إحدى -^١؛^ ،عل الأحرى إذا لم تخف انكشاف الثورة،

ا_إ_،

وجواز القعود مرينا ومحثيإ

 "٨ ١ ٩عن عبي اممب ين نيد يقجبمعإت اله وأي رسول اف ه منتلقيا ق

اشي• ،واصناإحت'يىرجي عل الأحرى• مقئ عمحرُ

 - ٨٢ ٠وعن جابر  Jiنئرْ همحئ ،قال؛ كال افي ق إدا صل اشم ئرع

ق حمليه حى ثهدغ الشص حنتاء .حديث صحح ،رواه آبو داودر  ٠وغرم
بأسانيد صحيحة.

 — ٨٢ ١وعن ابن عمز ر.بمثمحا ،قاوت رأيتر ومول افب س فناء الكنتة

 ،١^^١^٤ززض ^ ،^١زماكننماءُ.نواْ
 " ٨٢٢وعن هت1ه بنت محزمه ثجنمحتأ ،ئالث •،رايت اإّ؛ي س وهوهاعد

المزهصاء ،هلئا رأيت رسول افه التحئع  )jابلنؤ أنعن*ت من اكر •،3رواء أبد يائي
واتيمدذر،ا.
( )١أحرجه البخاري; محاب اللباس ،باب الأسلقاء ووضع الرحل عل الأحرى ،رنم ( ،) ٥٩٦٩
ومسلم؛ كتاب الياس والزينة ،باب زإباحة الأسلقاء ووضع إحدى الرحل؛ن ،ريم(• ' .)٢ ١
( )٢أحرجه احمد (ه ،) ١٠١ /وأبوداود؛ كتاب الأدب ،باب ل الرحل محلس متربعا ،رنم ر .)٤ ٨٥ ٠
( )٣أخرجه البخاري؛ محاب الأسثدان ،باب الأحباء بالي وهوالقرنماء ،رقم( .) ٦٢٧٢

( )٤أحرجه أبوداود؛ كتاب الأدب ،باب ق جلوس الرجل ،رنم(ب؛خإ) ،والترمذي؛ كتاب الأدب،
باب ي الثوب الأصفر ،رةم(إ(خآ).

قؤح ثمياض اسا،ضض؛لأما،،يد االرسدبي ءتئس،هفيثي

مضموجير عل الساقين ،هذا أبما لا بأس به؛ لأف الثى

قعد هذه

القنده.

ولا يكرم س اّبموس إلا ٌا وصمه الثي هؤ باثه قندة ايئضوت عليهم؛
باق بجعل يده اليرى س حلف ءرْ وبجعل بطن الكمؤ عل الأرض ،ويتكئ

عليها ،فال هذه القنده وصمها الني

بأبجا لعدة النضوب عليهم.

أثا لووصع اليدين كضا س وراء ءهمْ ،واثكأ محا فلا بأس ،ولووصع
1ما بمدة الخنموب
الد البجى فلا إز ،إثإ الش زنقها الض
ض؛ بال بجعل اليد اليرى س حمح ،طهرْ ،وبجعل باطنها "أي ألقها" عل
الأرض ،ؤمحئ عليها ،فهذه هي التي وصمها الثل ه ألما بميم المعضونم ،عليهم،
واشُالموفئ.

سامسظإسيوثؤ

٢٩٢

قال اش تازلئرةتاكُ 1ؤدبمولا عثك ألكتب تننا لكل ذىو ؤبمدى ؤيحة ودث/ؤا

إلمسدإن ه لال1حلتهاِا ،وقال أبو در

لقد توق رسول الله

وما طائر

ئقك بماجِفي اوا؛،إلازصدوناِثُ عيارا*.
ولهدا تجد الئريعه بينت مائل الدين المهثه الكبيرة ،كالتوحيي .وما يتمل
به من العقيدة ،والصلاة ،والزكاة ،والصيام ،وا-اج ،وما كان دول ذللئ ،من آدانم،
النوم ،والأكل ،والشرمحب ،والمجالس•

ثم يكر ا،لولفن حديش عي افه بن ،عمر لآ.بمهاأف الئي .ءال 1ررلأ يقيمى
تخدفب رجلا من محبيه م عئلس فيه ،ولكن ئوثعوا وصحوا'؛ يعني إذا ذحلث،
مكاJا ،ووجدث ،الكاف ممتلئا ،فلا قتذ•' يا ملأن ،قم ،ثم تجلى ق مكانه ،ولكن إذا
كنث ،لا بد أن ئبلمز ،فقل! مئحوا توسعوا ،فإذا مئحوا ويوثعوا؛ فإف اممه

ثعال يوبع لهم ؤ بمآثبمأ قآ ءامنوأ^ ١مل ،تهز مشم؛ ز ألجيب ةم،مأ نثج
أثث ^2؛ ه.

أما أف يقيم الرجل وتجلل مكاده ،فال ^ ١لا محور ،حتى ق مجالس الصلاة؛
لورأين IjLjI ،ق الصم ،الأول فائه لا محل للن ،أف مول ،له؛ قم ،ثم تجلس ؤ ،مكانه،
حتى لوكاف صبتا ،فاثه لا محل للن ،أف يقيمه من مكانه ،ومل فيه؛ لأف الخدين،

عام ،والصبثر لا بد أف يصل مع الناس ،ويكوف ق مكانه الن.ؤ ،يكون فيه.

وأثا قول الئل س :راليلمح ،مقكم أدلوالأحلام دامحيى**ا ا ،فهوأمرللمالص
()١بيامانJاسمامر(  ١00/٢رقإ .) ١٦٤٧

( )٢أخرجه مسالم! كتاب الصلاة ،باب ،تسوية الصفوف ،ؤإ؛امتها ،وفصل الأول ،...رنم ( ) ٤٣٢
من حديث ابن م عود خه^بمنن.

آآا-باو،اعاباسسياس

٢٩٢

العقلاء أف يتقدموا حش يلوا الرسول ^^٥١؛^^،؟)' ،وليس -يا أف يكرف الصغار

مرسى منه ،ولوكان أراد ذلك لقاإ) ه• لا يلي إلا أولوالأحلام والنهى ،أما إذا
أمر ائه يليه أولو الأحلام والثهى ،أولوالأحلام بمي ،الالغiرا وأولو النهى العقلاء،
فالض أل ئهم عل التقدم حش يكونوا وراء الئى ئ .يلونه ويفهموف عنه
ثريعثه وJمملوثبما إل الناس.

وكاف ابن عمر ;?؛هبممحامن ورعه إذا محام أحد له ،ومحال ،له; اجلمز ق مكانر،

لا يجلس فيه ،كل هذا مل الونع ،محنى أف هذا الذي محام قام حجلا وحياء من
ابن عمر ،ومعلوم أل الذي تهدي إليلئ ،أويعهليك ،ئيئا حجلا وحياء ،انلن لا محمل
تئرم قبول ،الهدية إذا علمث ،اثه
منه؛ لأف هذا كالمكزْ ،ولهذا عان ،العلعام
أهداك حياء وحجلا.

ومن ذللثج —أيصا— إذا مررخ ،باليت ،وعنده صاحبه ،وءاو،ت مصل ،وأنث،

ثعرف أيه إثإ قال ،ذللثف حياء وحجلا ،محلا ثدحل عليه؛ لأف هذا يكوف كامحثزه،
فكاف ابن عمر نقهبمتعا من ورعه إذا قام إئ اف يريد أف يجلس ابى عمر ق مكانه
لا ءِلس فيه؛ حومحا من ذللئط ،حومحا من أل يكول حياء وحجلا ،وحيئثل .يكون
كالم؛.

هذا من ،آداُب الخلوس التي ثزعها النئ .لأمه؛ ألا بحب اوحل أخاه من
محليه ،يم يجلس قيه ،وافه افلومحق.

آداباتج|سواس،س

٢٩٧

يوم اِبمعة ،والئي ه نحلب ،ممال له ت ررإجلس ممد آدي<ت،اار  ،٠كل هذه من آداد_ا
امحووإل ا-ائمعة ،واف ا1ودق.

 " ٨٢٨وعن عمروبن شعتسب ،،عن أيه ،عن جد 0نْ؛هبمئنت أو ومول اف ه،

قال؛  ١٠لا نجل لرجل أذ بمرق بأل ائن إلا بإدبم،ا® ،رواْ أبو يائي
وقاوت ررحدبث ،حن>.،

 - ٨٢٩وعن حدبمه بن الثان و.ض'•' أة رسول اف ه لس مذ بجن ونط
الحلمة .رواه أبوداؤدر؛ُ بإسناد حثن.

وروى امحٌبي م ،أبا مم• أ 0رجلا قعد ونط حلمة ،ممال حديثة ت مئعونى
عل لنان محمد ه -أو لعذ اف عل لنان محمد ه -مذ بجل ونط الحلمة،

قال الرمدي :ارحديث حمن صأحيحا>ر .٠
( )١أحرجه أخمد (؛  ،) ١٨٨ /وأبو داود! كتاب الصلاة ،باب نحطي رقاب الناس يوم الحمعة ،رقم
(  ،) ١١١٨والن اني ت كتاب الجمعة ،باب ايهمح ،عن تحلي رقاب الناس والإمام عل اكر ،رقم

(  ) ١٣٩٩من حدث عبداش بن ب ر المارق ختغخبمتن.
( )٢أحرجه أحمد ( ،)٢ ١٣ /Yوأبو داود :محاب الأدب ،باب ي الرجل بجلمس ين الرجلن شر
إذما ،رنم (  ،) ٤٨٤٥والرمدى؛ كتاب الأدب ،باب ما جاء ق كراهية الجلوس ين الرجلن
شرإذمءا،رنم(\هيآ).

( )٣أحرجه أبوداود؛ كتاب الأدب ،باب ،3 ،الرجل بحلس بئن الرجل؛ن بغر إذضا،

(  ) ٤أحرجه أبر داود! كتاب الأدب ،باب ق الجلوس وط الخلقة ،رقم ( .) ٤٨٢٦
( )٥أحرجه أحمد (م ،) ٣٨٤ /والرمدي! كتاب الأدب ،باب  ١٠جاء ق كراهية القعود ومعل الحلقة،
رقم ( .) ٢٧٥٣

قمح

٢٩٨

امايض ض؛لا،اسيد ا1رسل؛ز) صإ١سههوغ

*  " ٨٣وعن ر نعيد الخيري ;هثبمن ،قال! سمعت وسول اف ،.يقول ت
ارحم الجالس أونعها ،٠١رواه أبوداودر  ٠بإستاد صحح عل ثزط الثخاري.
 " ٨٣ ١وعن ش هريرة فكؤقنبمش قاو ت قال رسول افه ه' ارس جلس ل محلى،
قكئز فه شله ممال ،لبل أو يقوم س محكه دلك؛ ثنحاتك اللهم وحمدك،

^س،،يمحقئكانوفذِض،
رواه الرمدير  ،٠وئال،ت ارحديث حنن صحح.١٠

الثثخ
من آداب اآجالس ما لكزه اأؤلم ،عن عمرو بن ئعسسج ،عن أبيه ،عن حده

رمحينئ أف ام ه قاو،ت  ٠لا محل لرجل أذيقرى د؛ر ،اس إلابإد:إءا؛؛ •
بمي إذا جئت ،وو-جدُث ،ثحصمر جلس أحدهما إل ،جنت ،الأحر ،فلا مري)
نهإ ،إلا إذا أذ 0ك  jهذا ،إنا إذنا باللسان ،بمي إذا قال أكدهما :تعال الخلل

هنا ،أو بالفعل باق يم ق يحفهإ عن يمض؛ إشارْ إل انك تجلس يبجا ،وإلا

فلا مرق بينهإ؛ لأذ هدا س سوء الأيك ،إذ هنث :،ثفثح ،محمى الأذية إذ جلسث،
وصمششإ•

وس الآداُس" ،أيما"؛ أذ تحلس الإنسان حيث ،ائتهى به المجلس كإ نبق،

فلا تحور للأن ان أخ تحلس ونط الخلقة ،بمي إذا رأيت ،حماعه متحلقى ،سواء

كانوا متشن عل من بملئهم ،أو عل من سكلل معهم ،المهل إذا كانوا حلمه،
ر  ) ١أحرجه أخمد(ّآ ،) ٦٩ /وأبوداود :كتاب الأدب ،باب ز مت الجالس ،رقم(.) ٤٨٢ ٠
( )٢أحرجه أحمد ( ،) ٣٦٩ /YوالرعاJىت كتاب الدءواات،ج باب ما يقول ،إذا قام من الجلي ،رنم
( .) ٣٤٣٣

ش  ٠١٠٧١اس1رأس ض؛؛لأم سيد الرسيق

ورواه الحاكم ق (المستدرك) من رواية عايشه ^^^ ،١^٤وهال؛ ررصحيح
الإشادءرا*.

المحح
ّبدا لنا أف الثني ه i؛  I(Jااس جلس محلتا ،يكئز فه نعطه ممال مل أل

^إلأآث،،أمكوووبص،
إلأعفزقماكالوضهداك».

وق حديث ،أب برزة الذي وصله المؤلف بالحديث الثابق دليل عل أن النئ
 .كاف معلمه ،وبيرز) أف هذا كمارْ المجلس ،وءل،ا محلس الأسان محلتا إلا وحصل

له فيه ثيء س اللمعط ،أو مى الم ،أو من صياع الومت ،،فتحنن أف يقول ذللث،

كلما قام من محبيه :ررنحانالث ^-^١ ،وبمدك ،فقد أن ،لأ إنه إلا أنث،
بث ،١،حشيموف ممارة أاأنجلس.

أثا  ،^^١الثالير ،'٢وئو الذيدكنْ  ،^^١زحمئ اشُ;عال عن ا؛ن غنز

^تي:موأِخضإلأقاو :رراتيأ افاثاينثك،س،».
وذكر ممام الخديثج ،فهذا متاق الكلام عليه —إذ ثاء اممه— ق موضع آحز.
والممصود بهذا أف الرسول كاف يقول ذللث ،ق أكثر أحيانه ،ولكذ هل هو ق
كل مجلس حتى مجالس الوعظ ومجالس الدكر؟ ق هذا ثظئ ،وابى عمر

لا يتابع الئمح .،ق كل محلى؛ بل قد يقويه بعمى انجالس ،فإذ قال الأسان هذا
(ا)اددرك(؛/أأ،؛).

(آا)حدثرقم( .) ٨٣٣

٢٠٢

داباسسواسي،س

والبصر والقوة الوارث منا ،يعنى اجعله يمتد إل آخر حياتنا ،حتى يبقى يندنا،
ويكوف كالوارث لنا ،وهوكناية عن استمرار هده القوة إل ا،لورته.

ومنله« .ذاخنل ف عل ئن ص بمي ا-بملنا ننتأثئ ،وثكوف ن
الأثرة عل من ظلمنا ،بحيث متص لنا منه ،إما بأشياء تصيبه ق الدئيا ،أوق الاخز؛،

ولا "حرج عل الإنسان أو يدعوعل ظاله بمدر ما ظلنه ،ؤإدا دعا عل ظالم بقدر
ما ظلمه ،فهدا إمحماف ،وافه سء\ة،يمك يستحسبح دعوة الذلالوم.
قال الّى .لعاذ ر?نءؤلأبمن وقدثنثه إل اليمن وبئ له ما يدعوهم إليه ،فقانر!

رريإف أجابوك لدلل-ح —أي للصدم من أموالهم" يإياك وكزائم أموالهم ،واثق ذعوة
حجاب))ُن.

لأف اطهَتُال نكأ ظ:ممأ من الظالم إذا زقغ الفللوم الشكوى إليه ،فإذا
زمحع الظلوم الشكوى إل افه املم اطه من الظالم ،لكن لا يتجاور ق دعائه ،مدعو

بأكؤ من نظلته ،لأمه إذا دعا بأكؤ من ئظاكتهَ صان هو الظأللم.
وقوله ه' ااوائصزدا عل من عاذاناءا وأكن عدون من عادانا ق دين اطه؛

ثى اليهود ،والنصارى ،والقرين الوذمح ،،وشذى واياقمح ،يعترهم• هؤلاء
هم أعداؤنا؛ قاو اطه تعالى ت ججال أؤزئ ^  ٢٣١لأ نئمحدوأ عدزى وعدمئم أزلثآت ؟١٠

[المحة;ا] ،وقال ئعالى ق الافق^نث ؛ؤهمِآلئدؤ هندنم ظثث لأ أن ئؤبم،وزه
لالأضن:أ].

 ١أ حرجه الخاري! كتاب الزكاة ،؛اب ،أحذ الحدقة من الأغنياء ،...رقم (  ،) ١٤٩٦وهسالمت
كتاب الإبجان ،باب الدعاء إل الثهادنن وشراع الإسلام ،رقم (  ) ١٩من حديثح ابن عباس

ش رطس اساسق •_؛لأم س الر'طءا

فثنأو الآثعا Jأف ينصزك عل من عاداك ،وينئزك عل التهود ،والنصارى،

والمشرين ،والبوذيتن ،وحمح أصناف الكثرة ،واممه سبم\ةئرةن\ق هو الناصؤ

اقث

مولنبمكم وموجو ألت1ممتي ه [آل عمران.] ١٥ ■ :

يىذا،ذلأمائيمحمحا،ؤلأتيغ

. Aiyj

ءالمنا،ا الصاو_ج ل الخقيقة ثكون ق مال الإئ ان؛ باق عيري ماثه ،أو سرق،
أو يتلفن ،فهد 0مميتة.

وثكون —أيقا— ق أهل الإنسان ،فثمزص أهله ،أونموتوف.

ويكون ز العمل! بال يمساب هوأوأهله با-إقنون ،سأل ،النتالعافته.
وثكون ق كل ما من شأنه أن يماب به الإنسان.

لكي أعظم مميتة هي مميتة الدين —سأل اممه أف يستنا ؤإياكم عل دينه
دين ا-لثرر— فإذا أصيت ،الإنسان يدينه ~والعياذ بافه~ فهدم أعظم مميتة.

والمائب ل الدين متل الصائِت ،ل التين ،هناك محاب حقيقة ق التين؛
كالزكام والصد؛ع النجر ،وما أسته ذلك ،وهناك ممائب ،ق الدين حفيثة كثتيء
مى العاصي ،وهناك مصائب ق الدين مهلكه مثل الخفر ،والنزك ،والنلث،،
وما أسته ذلك ،هذه مهلكة مثل الموت للتين ،قانت ،سال اممه ألا عئعل مصبتتك
ق د ينك.

أثا المائي الش يوف الدين فإما نقاله ،قاف المصاب ،ض خرم الماث ،ننال
ال،وهالعافيه.

وهزله

ررزلأ محنل الدئا أكل مئثا ،زلا ملغ علمتا ،زلا نشل ع1ثا

 - ١٢٩باو،أعاباسوواس،س

بدنوبتا مى لا يرخمنا ٠٠فلا يل الدسا أير محا؛ بل اجعل الآ-؛مْ أين محنا ،ولانسى

ثميسنا مى الدسا ،فلا بد للائان مى الدئيا ،لكذ لا كون الدئيا أمحر محه ،ولا نثغ
علمه ،بل يسأل الاله أف يل مالإ علمه علم الآ؛ءرة ،أما علم الدسا وما بملي ، ١٦٢
فهدم يا كانت قاما نتزول ،بمي لوكاف الاتساق عام ل الطي Ipu ،ق الفلك،

عالنا ق ا-ئرافيا ،عاقا ق أي ثيء من علوم الدسا؛ فهي علوم ئزول وشى،
فالكلام عل علم النؤع؛ علم الآ-مة ،فهدا هو المهر.
ر(زلأظل عواسلأ:رص لا تتئل ءكا ِ ١^١س خلقك،
ومله
أجد) ،تكن الدى :زيك،
لا<:خا ،بمي وكدك ،ض لأ يزخأا ،لأ ظل
لا سالك ،منه النوء ،لكن الدى سالك ،مه الث_وء هو أو تئط  ، iijip ^١من
ظلاشَألألأشاضلأ:زخا.

فكاو الرسول  ٣^٠٠^٤إذا يم محلنا:قول هدا الدكز لكنه ليس
بدائم ،ؤإئا يقول ذلك كثرا ،واممه الموفق.
جسم

 ٨٣ ٤وعن أي هزرة

ءات،ت هال ،رسول افب

®ما من قوم يقومول

من محلى لا.تذووو افه تمال يه ،إلاقامواعن مثل جثة حمار ،وكاو  ٣حنزْ»،
رواه أبوداودر ' بإسناد صحيح.
 - ٨٣٥وعنه قؤمحن ،عن ام ه ئال U® :يى هن؛ محلنا لي:دووا
(  ) ١أحرجه أحمد(  ،) ٥ ١ ٥ /Tوأبوداود! كتاب الأدب ،باب ،كراهة أن يقوم الرحل من محل ه ولا ذكر
اف،رءم(ههحإ).

ضح ري1ض انماسىض؛لأم سيئالرسلتي

فه ،ونم يصلوا عل ثبيهم فته ،آكا 0عليهم تره؛ مإذ
ثاء عمر لهم  ، ٠رواه الرمديُ ' ،وئاوت ارحدث حسناا.

عدم ،وإذ

 - ٨٣٦وعنه ؤئنبمه ،عن رسوو اممب ه ،ةاوأ راس معد مسدا لم يدُكر افآ

ثنال فيه كاثئ ،عانته من اف ،يزه ،ومن اصشثغ ضحتا لا بوواممه ثنال فه"كاثئ
عانته مى اممه تزْاا ،زواه أنوداود' . ٠
ومحي رسق يرث ،وثزحنا ررالرْاا فيه.

الثثرح
هده ثلاثه أحادث ق بيان آداب ،المجلس ،وكلها ندو عل أل يئغي ،للامان

^ ١حنش محلنا أذ ومم ذكز  ،٧٠١غههذ والصلأ ٥عر  ^١ه ،حيلم ،إغ٠ا ثدو
ءلأنهماظسمأمحلنالم:ذكروا اشَ فه ،ولب محلوا عل ائت ه ي كان
علميهم مى اممه تزه ،يعني! متلعه وحساره إذ ناء عديم ،ؤإذ ثاء عفر لهم•
ويتحمق ذكر افه عغحل ق المجالس بصور عديدة ،فمثلا إذا محدث ،أحد

الأشخاص ل المجلس عن و من آيايت ،اف عئؤثل ،محاذ هدا من ذم اممه ،مثل أذ
يقول؛ نحن ق هدم الأيام ق دفء كائنا ل الربيع ،وهذا ثن آياُيغ الثب ،لألنا ف
الئتاء ول أشد م! تكوذ من أثام الشتاء ثزدا ،ومغ ذللمئط فكأسا ل الصم ،فهدا
منآيا0اف.
( )١أخرجه أحمد ( ،) ٤ ٧ ٤ /Yوالرماjيت كتاب الدعوات ،،باب ما جاء ذ القوم محل ون ولا بذكرون،
اف،رنم(»خ"آ*آ).

(  ) ٢أخرجه أبوداود! كتاب الأدب ،باب كراهية أن يقوم الرحل من محل ه ولا اا.كر اممه ،رقم ( .) ٤٨٥٦

٣٠٧

بممأا-بمو،آداساسسراص،

ويقول مثلان لب اجتمع ا-قنى عل أف يدمتوا الحوهذا الدفء ق هذه الأيام
اكي جرت العائم أف يكوف بارئة ما انتهلاعوا إل ذلك شيلا ،وما أئنة ذلك،
أو مثلا يذكر حالا من أحوال الئى ءفيبالصلأْوصم مثل أف ية-ولت كاف الس

أحشى الناس ف وأماهم ف ،مدكن اومول

ثم

يصل عليه ،والحامحروق يكونول إذا امتنعوا إليه مثله ق الأجر.
ُ

ْ .

هكذا يكوف ذكر الله عِؤجل والصلاة عل رموله هؤ ،ؤإل ثاء يكر اممه س

الأضل ،إذا يم محاو :ما شاة اشُ ،ال

إلا باه ،لا إَلةإلأ اشُ ،زنا أين ذللث.،

المهم• أف الإئ اف العاقل ينتطح أف يعرف كبمل يدكن اممه ،ؤيمل عل

الني صل اف عليه وعل آله وملم ق هذا ائجلس.
ومن ذلك ~أيصا~؛ ايه إذا ائتهى المجلس وأراد أف يقوم يقووت الم1حاوالث،
الءأوبسك ،صأنلأإلأبجيى،أثثكؤأتوبإيك».
وق هذه الأحاديث القلالإ؛ دليل عل اله بجي للائ ان ألا يفوت عليه محبنا،
ولا مفجعا إلا يدكئ افَ ،حزيكوف م قال افُذهمت ؤ أك
وئثوداوعق

ه زآلعمران ،] ١٩١ :واه الومق.

اثه محننا

قيح

٢٠٨

اساسق*زئلأمسد اا<طء،

ن^^^ّ،اا-اب الئوابم:طقبما^ََكن
^^قلآ-ءبم—

ؤ نض ءاثنه ،تاقؤ أئن؛ نإلماره [الرومتّاأ].

ناو اف

 " ٨٣٧وعن (ر هريرة خؤممنبمه ،هاو ت نمعت زموو افب ،.يقوو؛  ٠١لم
زى ٠^١^١؟ قاَل :ررالئؤ;ا _» ،زواْ
يق من ؤ ي \ظت
.' ٠١^١
 — ٨٣٨وعنه

أو النهم ،ه ،هاوت ارإدا اهرب الرمان لم يأكد رويا

المزمنتكدب ،وزنتا المزمن جرءمزسة زأزبجن حزءا من اقئة» ،فز ^

وق روايؤت

هتكم روثا ،أصدهتكم حلثا>ا.

ا١مى رآف ق المنام مواف
 - ٨٣٩وعنه ظ^,عنن ،هال،ت مال ،رسول ،افه
ز ا صتة -أو'كاتما زآف ق الثفلة -لايتمثل ،الئبثاو بي>> ،متقى علميور •٠

 " ٨٤ ٠وعن ش تعيد الخيري ؤعنبمثه :أثه سبغ الستر ه ،يقوون (رإدا
رأى

رزنا تحبها ،هاثإ هم ،مى اف ئتال ،هليحمد افه علميها ،وكحدمث ،تتا

( )١أحرجه اوخارؤ،ت كتاب التعببر ،باب الثران ،رنم ر" .) ٦٩٩
( )٢أحرجه البخاري؛ كتاب التمثر ،باب القيد ل المنام ،رنم( ،)٧' ١ ٧وم لم• كتاب ارزيا ،باب
مهإرقم( .) ٢٢٦٣

وانغلر؛ التعليق منر صحح البخاري لفضيلة شيخا الشارح رحمه اه تعان(،ها/هأه).
( )٣أحرجه البخاري؛ كتاب اكسر ،باب من رأى ؤ ،المنام ،رقم(  ،) ٦٩٩٣وم لم؛ كتاب الرؤيا،
باب قول الك ،ه؛  ٠من رآف• • • ^.;، ٠؛( • ٢٢٢٦٦

٣٠٩

 U^bUluU -ينهقبه1

^نأىمحذ;كِئبجة،قمحس

اضلان،صذينمئ ،نلأووؤنُلأي هإيَلأوئؤة»
القمح

قال الوئت لآمةآ؛ثق ق كتايه(رياض الصالحين)؛ ررباب الرؤيا وما يتعثق»ه اا.
الرؤيا• بمني رؤيا المنام ،فالإئ ان إذا نام قاف اف ،مال يتوق روحه ،لكنها

وقامصعرى،كإقالافتعال؛

ألكا نتوفأًظم اقل نمام ما ■محتد انيار

مأ يبثه^كم نيه ِلممئ أجل مم ني ه [الأنعامت*ا'] ،وقال ،افه تعال! ؤ أش امر«ل

آ'لأدْس جثن موؤه-ثا إؤ لتر ئمن ،ل مثامهثاه [الزمر ،] ٤٢ :وهذه الوفاة الصغرى
يذهب فيها الروح إل حيث يشاء اممه.

ولهل،ا كاو من أدكار المنام أف مول؛ ®اللهم بك وصنت جش ،وبلث ،أنثنه،
يإذ أنسكث روحي ،ياعفر لها وارخمها ،ؤإو أزنلتها ثاخقظها يإ كئمظ به عتادك
القالحين»رأ*.

ثم إف الروح ق هذه الحال ثرى متامايت ،وروى ثنمم إل يلاثة أنام؛
رويا يجوبه ،ورويا مكروهه ،ورويا همارْ عن أشياء ليي لها معش ،وليس لها

هدفح ،قد يكون من ثلاعسج الشيطان ،وقد ثكون من حديثح القس ،وقد ثكون

ُن أشاب أحرى•
القنم الأول؛ الرؤيا الصالحه الحسنه ،وهي إذا رأى الإسان ما تجب ،فهد0
(  ) ١أحرجه البخاري؛ كتاب الدعوامحتنه ،باب التعوذ والقراءة عد المنام ،رنم (  ،) ٦٣٢ ٠وم لم؛
كتاب الذكر والدعاء واكوبة والاستغفار ،باب ما يقول عند الرم وأخذ الضم ،رقم ( ) ٢٧١٤
من حدث أف هريره خعققئ.

٢١٠

قؤح يياض انمالعم *ن هدم سد الو،،لتي

من اممه عغيجل ،وهي من نعمة اممه عل الأمان أن يريه ما محب؛ لأيه إذا رأى ما محب

يشط ،وزح ،وصار هذا س البمرى ،فثن عاجل بئري المؤمن انرويا الصالخه

يراها ،أوترى له ،ولهذا قال الئي.ت ارلم يبق من المبوة إلا المبئراتاا ،الرؤيا
الصالحه يراها الأسان أوثرى له ،هذه بئري وختر ،وهى من اممه عغجل.

الشتم الثان! النؤيا اثكروهة ،قاما من الشيهلان ،حيث يضرب الشيطان
للام ان أمثالا ق منامه يزعجه حا ،ولكن دواءها أف ستعيد باش من الشيهلان ؤمن

ثئ ما رأى ،ولا يدكزها لأحد؛ قاما لا مزه ،ولا عئرصن عل أو معم؛ لأو بعفن

الماس إذا رأى ما يكرم حرص عل أف تعبت وذم ،إل ال*ابرير ،،أو بملمائ ق اللحن،
لينفلر ما هده الزويا امحروهة ،ولكنها إذا عومتج؛ قاما ثقع عل الوجه امحروه.
ؤإذا استعاد الأمان من مرها ،ومن شر الئيهلان ،ؤمن ثر ما رأى ،ولم
محدث ما أحدا؛ قاما لا مصزه مهإ كانت ،وهدا دواء سهل أو الإم اف يتمبث

ويمحمها ،وتنتحيد باممه من شز الثيهلان ؤمن شنها حتى لا ثم.

أما المتم التالئ! وهو الذي ليس له هدف  ،معس ،فهدا أحياما يكون س
حديب القس ،ح؛يى يكون الأمان متعلما فلبه بميء من الأشياء ،يفاكر فيه،
ؤينشغل به م يرا 0ق انام ،أو أحيائا يلعِج به الشيطان ق منامه ،يريه أفناء ليس
لها مش ،كا ذكر رجل للمثني .قاوت يا رسول اش ،رأيت ق المنام أل رأمي قد

ئ؛ؤع ،ودم ،رامحي يزكقن وأنا أنعى وراءه ،فقال الثى ه! ررلأ محدمث ،الناس
بثلثيه الئنلان بلث ،ل مناملثجا٠ر  ،٠فهذا ليس له مش ولا أصل ،رأس يمعلمع وينكئس
الرأس ،وهلءا ينكمن بجسده وراءه ،هن.ا ليس له محنى.
( )١أحرجه ملم :محاب الرؤيا ،باب لا خر بتلعب الشيطان به ق المنام ،رقم( .) ٢٢ ٦٨

٣١١

- ١٢٠واو،اارزياوئ سق بها

الحاصل أف هذه هي أمام الرؤيا ،ؤإذا صرب للأن ان مثل بأيه ،أو أمه،
أوأحيه ،أوعمه ،أوعير ذللئ ،،فمد يكون هذا هو الواى ،وقد يكون من الشيطان،

يتمثل الئيْلان للقس بصوتْ هذا الأسان ويراْ الئائم ،إلا الثى ه ،قاف الإد ا0
إذا نأى الض عل ارش اثثروف ،فانه قد نآْ لحما ،لأو النيطاف لا شئل بالض
هت أبدا ولا يندر.

فإذا رأى الأسان ثشتا ووي ق نفيه اله الئتي

فلينحن ،عن أوصافه،

أوصاف— ،هذا الذي رأى ،هل تطابق أوصاف ،النسل يأئُْؤئيم؟ فإن طابمت،

فهو م ،ؤإل لم يطابؤ ،فليس الئى ،.ؤإثإ هل<ه أوهام من الشيطان ،أومع ق
من الثائم أف هذا هو الرص—ول ه ،وليس هو الؤس—ول ،ولذلائج دائنا ياق أحد
الثاس ويقول• رأيت ،الثر٠ول يأئ'هؤئم ،وقال كذا ،وهعل كذا ،ثم إذا وصفه،
فإف أوصامه لا يطابق أوصاف ،-الثى هْ ،ع أيه ق منامه وقع عليه اله الئي ،لكنه
إذا محدمث ،عن أوصافه ،فإذا هو ليس الني { .فثجزم أو هذا ليس هو الثسوJا
صإإلث4ءديوثؤ.

أما لو وصم— ،لنا من رآه ،وايطبمت ،أوصافه عل الثمح ،ه فهو إياه ،ولكن

نجب أف ُنأم ايه لا يمكن أف بميله الّ؛ي،

بثي؛ نحالف ،ئريعته أيا ،يعني لو

حاء إئ ان وقال! رأيت ،الؤسو ،،Jوقال ل كذا ،وأوصاف بكذا ،فإف كاف نحالمؤ
الثريعه فهوكد*ب ،ويكوف الكد.ان ،ص نحيت ،به إذا اأهلمتإ أوصاف ،من رآه عل

أوصاف ،الئل ه ،وافه ائومق.

فؤح

٣١٢

اسر|ض •_ ؟لأم سيد اارسلتي

 " ٨٤ ١وض ش دتادْ يهقمحقمحف قال' قال الثني.ت ررالرويا الصالخه ~وفي

رواية :ائ:االحط -من اف ،ؤائن؛امن الئبمان ،ئن نأى شث

هيئن

ثكنئذمناك4لان؛  ١^٢لأوئؤة»،ثقشرأ/

 : ٠١^ ١٠٤١١٠ثفخ لطيف لا ريق معه.
 - ٨٤٢وعن جابر دْءنبمف عن ررّوو افه ه ،هاو :ارإدا رأى أحدثم الرؤيا
يكزئها ،هيتصق عن سارْ ^؟ ،١ويشد باقي من الئتطان ثلائا ،ولثتحول عى
جيه الذي ثاو علنه» ،روا 0منالمُ ُ.
 - ٨٤١٠وعن أب الأنق وائله بن الأني

هاو :هاو رسوو افي:.

راإ 0من أغظم الفتنى أو يدعل الرجز إل عم أيه ،أويري همنه ما لم ر ،أومول
علننو Jافي.ئولم:قل» ،نواْ . ٠٦٠^١
المحح
هذه الأحاديث ،ذي،ا يتعلق بانرويا ،ونبق ثيء من ذلك ،ينا أف الرؤيا ثلاثة
أنام:

المم الأول :رويا حط صالحه ،فهدم من افب ءَقيجل ،ويكرنا أما فيإ يؤ،
وأما من عاجل بمري المومن•
(  ) ١أخرجه اليخاريت كتاب التعبثر ،باب الرؤيا من الله ،رنم (  ،) ٦٩٨٤وملم ت كتاب الرؤيا^ باب
ت،رiم( .) ٢٢٦١

(  ) ٢أخرجه م لم؛ كتاب الرؤيا ،باب صنه ،رنم ( ,) ٢٢٦٢
( )٣أخرجه البخاري؛ كتاب الناف ،باب منه ،رقم (.) ٣٥ ٠ ٩

قمح لئام اسالعتي ض قلأم سدالرسلص

٣١٤

يكرهها ثصى عن يساره ثلاث

وانتعاد بافه من

ومن ثئ الشيطان،

ولم نحدث ما أحدا ،ثم لا ثصزه ولكما ما صارت.

أما القسم اكالث،؛ فهو الحلم الذي يكون من حديث ،النمس■ ،صث ،يكون
الاسمان متعلمابثي ءمن الأشياءداؤا ،فهذاربإيراه ق المنام ،وهذا —أيقا — لاحكنا
له،ولأأتزله.

ويثغي للإنسان إذا رأى رؤيا ^ ،٥وهي الزويا الصالخه ،أف يؤولها عل
حقر ما يمع و مسه؛ لأف الزويا إذا عمُت ،باين افه قاما ثثغ.
ثم إف من الهم ألا ثعتمد عل ما يوجد ق بعفن الكتنم،؛ ككتاص ،مر

الأخلأم لأبن يثرين ،وما أفنهها ،قاف ذلك ،حطأ ،وذللث ،لأف الرؤيا ثملم ،؛حتمت،
الراثمى ،وبح بميا الرمان ،ويحمسا المكان ،ويتحسسا الأحوال ،يعتى ربإ يرى

شخمى رؤيا فتهئزها له بثهسار ،ؤيرى آحر رؤيا هي ثمس الرؤيا ففثزها له شر
م غر  ،^١لاذا؟ لأو هدا نأى ماثلق به ،وُدا نأى  Uثلمق به ،أولأئ الحاJ
ثمتضى أن نفسر هذه الرؤيا حذا التف مر ،وما أسه ذللئ,،
<رُ

ُ

فالمهم :آلأ:زجغ الإن ان إل الم ^^١ ،ل شي الالحلأم؛ لأن الالحلأم
محلفح.

ويذكر أف رحلا رأى رزيا ممئزت له بممجر ،ثإ رآها آحر ثص الثؤيا
ففئزلم ،بممسءآحز ،فنئل الذي مثزهما ق ذلك فقال :لأو هدا يليق به ما نأى،
وهذا يليق به ما رأى ،كل إسان بمئر با يلع ،به•

ولهذا قاف الثل ه ي عزوة أحد مل الوهعة أو ل أثنائها ،رأى ي المنام أف

قؤح يياض اساسق •_ ئلأم سيد ام»،ايا ءتإإ؛ثذيوغ

٢١٦

ا'ما-ابمحوالئلأم والأرض

قال اشُ مال < :كأع أوة :اتتمإ لأ ئدخبإ؛ Ijjعؤ ثيمحم ثق
[_.] YU :
سثأمإزمبمإ عق أنلهأ ديتلإ خئ ثتلإ سؤلم
وئا Jدمال؛ ؤ ^! ١د-غلثر؛؛،؛ ١ملئنأ عق أنسم بجنة نى عضد أش
منيفة طتنه ًكثإمح تمش أثث خٍظإ  ofjSftدق=ظلم سأنى ه
[همر:اا■].

ومحال سالت ؤ ثإدا خيم شيزقغأه1تن يمآ أوردوها ه لالLء.] ٨٦ :

ومحال ئعال؛

أنتك حديث صسفإم؛دلم

'اوأ'لد دحلؤأ عثي هثالؤأ

مثما  ١٥ل سام مم نتئِييا ه لالالاريات;أمآ—.] ٠٢

المحح
قال الوثف رحمه اممه ثعال ق كتابه(رياض الصالخبن) :رركتاب
\م •/ثرد به اشق اكي شز.ثها الض ث .لأيه.

والثلأم :بمعنى الدعا؛ بالئلأمة من كل آفة ،فإذا ئك لنحص :الثلأم
عليكر ،فهدا يعني اثك يدعو له؛أة اممه ي لمه من كل آفة :سالمه من الزمحى،

ضح ري،س اسستي ض؛لأم سد

٢٢٢

وظام هالْ الأنة الكرته :أنه لوظ زجل من الئار فقال :الثلأم عليك

بعبارة واضحة فقلث؛ وعليك السلام ،فلا بأس ما؛ رددت يافل ،وأما فول
الض ر(إذا طم عوقب أفل الكتاب ممولوا :ثعويىا»ُ بمي ولا تقولوا:
وعليكم الثلأم ،فائه يس و .ل ننس ا -لتديث ،سبب ذلك فقال :ررإن التهود إدا

تمح\ عؤكب :مول آكدئب ، ٠٢١٠۶٤^^١ :وم١^١ 1؛؟  ٧١؛ هو \ؤذ
يقولوف :الشام ٧۶؛>؛ ،،بمي يدءو J٠بالموت عليك ،فقال الثسول ه :راقولوا:

زعوقلم» بمي :إذا قالوا :الشام علبمج ،فقل :وعليلئه ،بمي عليلتج أيقا أنت،
الشام ،فتفهم س هذا المثديث ،أمم لو قالوا :الثلأم عليكم ،فائك محقول :وعليكم

الثلأم ،ولا باس؛ لأف اممه قال :ؤ وإدا ضيم شئزثصوأهس ممآ آؤ ردوهآه
[  ،] ATuLJiوافه الومحق.
قم

 - ٨٤٤وعن عد اطه بن عمروبن العاص ئهممنبممحآ أة رجلا سأل رسول افه

ه :أيالإنلأم محن؟

^^^ضاثام،لآتزأضمعلننمئق ،ذقن م

تعرفن» ،متقى عاثهُآ/
( )١أحرجه اJخاريت كتاب ،الامتتذان ،باب ،كيفخ يرد عل أهل الذمة اللام ،رنم(  ،) ٦٢ ٥٨وم لم ت

كتاب اللام ،باب الهي عن ابتداء أهل الكتاب باللام ،...رقم(  >٢ ١ ٦٣من حدث أنس بن
ماللثحخءمحيءئنّ

( )٢أحرجه المخاري :كتاب الأدب ،باب الرفق ل الأمركله ،رقم( ،)٦ • ٢ ٤وسلم :كتاب اللام،
باب الهي عن ابتداء أهل الكتاب باللام وكيف  ،يرد علتهم ،رقم(  ) ٢١٦٥من حديث ،عائشة
قنؤثنبمه؟

( )٣أحرجه البخاري :كتاب الإيإن ،باب إطعام الطعام من الإمحلأم ،رقم ( ،) ١ ٢وم لم :كتاب

الإيإن ،باب بيان تفاضل الإسلام وأي أمور أشل ،رقم(.) ٩٣

فؤح |ياماماسق •_ئلأمسيدالر،طض

٢٢٤

راعل س عزفش وس لم  yw؛'،-؛ :لا يكذ نلامك سلام معرفة ،بل يكن

سلاثاك نلأم ذم؛ و1لفة؛ لأو  ٣١ياب عل نلامه ،ونحئل بنلامه التأليف
كا قال الثى ه؛ ُُلأ ثدحتوذ الحتة حص يومتوا ،ولا يؤمنوا حص محابوا ،أهلا

ليرم يميء ^ ١سقئوة محا:ها؟ أقوا ^١؛ :يئلم»راا ،أق تزلا يئ؛

إلا ملام معرية ،فوف يفوته حير كثير؛ لأنه رثإ مز به العثرات لا يعرف منهم

إلا واحدا ،أما من يلمم ملام مثوبة وألفة فهو يسلم عل من عزف ،ومن لم يعرف
إلا إذا كان الذي نززت به كافنا ،فلا تمم عليه؛ لأل الئئ  Mقال« :لأ تبم٤وا
اليهود ولا النصارى بالثلأم؛؛ وغيرهم أحسن ،منهم مثل الثيح والئركتن

والشيوصن ومن ثاثيهم ،فلا مرأ عليهم الئلأم ،ولا تملمم عيهم ،أما القاسي
المعلن بفنقه  -فإذا كاو ق ثزك الئلأم عليه مصلحه ،كاف يتوب ،من فنقه،

وين-ئ إل اممه -فلا ئئز عليه ،أما إذا لم؟كن هناك مصلحه تئز عليه ،وأما إذا
كاو الأمن عنده واحدا ،بل ربإ إذا لم لملم عليه يكون ق د1به ءداو 0عليلئح وينتمر
ق ب اطلمه ،ولا يمل منلث ،يميحه ،فلمم عليه• نمار الناس ثلاثه أي ام:

ئنم فابن معلن شنقه :فهذا <ثلملم عليه إلا ^ ١كاف ق هجر 0مصلحه.
صإنيمءلياث،يذئيه.

والثالث :إJان

٣عايهمئافنلميعليه ،واخرْشءلأنوكوو

( )١أخرجه م لم ت كتاب الإيإن ،باب بيان أته لا يدخل إلا الومتون

رقم (  ) ٥٤من حديث

أيي) هريرة لآ.بمئ.

رآ)أخرجه سلم :محاب اللام ،باب صءنسأهل امماب باللام،...رنم( ) ٢١٦٧س
حديث أل هريرة

٣٢٧

-^ ٢١باب،دلاك،لأموالأ<٠طس

ئ :أف الثق و الثلأم:

ةاوغم» إذا كانوا خمائ ،ؤإذ لكف واحدا

ثقووت ارالثلأم عاو1الئ»،؛ لأو الواحد محاطب دخطارس ،الواحد ،وا-اثإعه نحاطب
بخطاب ابثاعة •

رانا :أو الثلأم محقن من اجللائكة بائر اشِ ،حث قال افُتبم\ذُ4وث\ك :ا(إبا
محيتك ومحته درتمك .،،لكن و قولهم٨٠^ ١٠٠ :؛ علتك ونجمه اف» ق اود إشكا^J؟

وهو أف اآنروف ق الئد :أف يقدم ا -ام ،ضاو :ظكذ الثّلأم.
لكي يقال :إما أمم -مدا يعلموثه التحثه الأبتداسه ،أو أف الثريعه وودت
بخلاف ذلك ~بممديم \جب~.

حامتا :أو الأهضل ق زد الثلأم أف يزيد الإنساف ءوزجمه افه،،؛ لأف اللأكه
مثتآه فبدأ بالأحسن ووردوها ه• إذا
زادوا ،وافه س؛حاةنحؤناق قاو:

لم يردوا الأخى ،وافص •،^^١
بوٍةيبم-

 " ٨٤ ٦وعن ش محارة البراء بن عازب تنحهمحئب محا ،هاو :ر١أمزنا زموو اطه
بنبع• بميادة ح.ص■' وائاع الخناتز ،وشيت ،العاطس ،وئضر الصعق ،وغون

المظزم ،ؤإهثاء الثلأم ،نإبزار القسم® .متقى علتهُ  ،٠هدا لفظ إحدى روايامث،
البماري.

 " ٨٤٧وعن أي هريرة دْ.ءنن ،هاو :قاو زموو اطه ه :ر< لا ثدحئوا الخثة
( )١ب الحائي :محاب الأسثدان ،باب إفشاء اللام ،رثم(  ،) ٦٢٣٥وم لم :كتاب اللماص
والزينة ،والزينة ،باب تحريم امتمال ،إناء الذمح والفضة عل الرحال ،،رقم(.)٢ ٠ ٦٦

محح |ياض اماسق عن علام سد اإوس1تي صإ١سيئن

٢٢٨

حص ^؛^ ،١ولا ئومتوا حص ^^^ ،١؛ ٠أدمحم عق مي ء! ١٥يعلثموه ثنايم؟
أيئوا الثلأموئا»،زواْ ةأالمرا/
 " ٨٤٨وعن أبير يوسف عبد الله بن سلام ننحهبمن ،قال! سمعت رسول اف

 .يقول :را:ا محا الئاز ،أئشوا الثلأم ،زأفوا الئنام ،وصلوا ،٢^^١
وصلواوالناس تام ،ثدحئوا الحنة بثلامءا ،رواْ اارْذير  ،٠وه1ل® 1حديث حنن
ء

صحح . ٠١

 " ٨٤٩وعن الطنيل بن أة بن ئب• أثه ئ 0يأق عبد اف بى صر ،فيئدومعه

صد اف ِ4عل ثماط ،ذلا ضاحب
؛ل الثوق ،قاق:ظذا عدذنا إل الزق،
بمنة ،ولأ من ،ولأ أخد ألا نم ه ئاَل الءك : Jتجئ صد اف 4بن ص
^ ،٠١هاسبتني إل الثوق ،يمنت ،له! ما ثفغ؛الئوذ ،،واث لا مف عل البع،

ولا سأل عن  ،^٠^١ولا ثنوم بما ،ولا محلس ق محالس الثوق؟ وأهوو :اجلز
بثا هاهنا ثتحدط ،،ههاو! يا أبا بطن ~وكال الطميل يا بطن~ إيإ يعدو مى أجل

الئلأم ،سئم عل من لقيثاة .زواه مالك ل(الوطأ)ر  ٠بإنناد صحيح.
المحح
هذ 0الأحاديث- ،حديثؤ الراء ،وحديث ،أبير هزيرة ،وحدث عبد الله بن

نلأم هقيييف -ق رار_ ،فضل الثلأم ؤإنثائه ،نتق اتكلأم عليها ،فلا حاجه إل
( ) ١أخرجه م لم ت كتاب الإيإن ،باب بيان أنه لا يدخل الجة إلا الومنون ،رنم ( • )٥ ٤
ر  ) ٢أخرجه أخمد ( ،)٤ ٥ ١ /oوالترمذي :كتاب صمة القيامة ،باب منه ،رنم(  ،) ٢٤ ٥٨وابن عاجه؛
كتاب إقامة الصلاة والسنة غيها ،باب ما جاء ق قيام الليل ،رقم( .) ١٣٣٤
( )٣أخرجه ماللث ،ق الوْلآ (.) ٩٦١ /Y

٢٢٩

ا<اا_بابكلاسلأموالإنيبإس

إعادة الكلام ،أما حدث الطمل بن أنأ بن كس ،فانه يكز له قصه ْع عبد اش بن
صر

ائه اسثئتعه ~يعنى عبد اممه بى ءمز~ يوما إل السوق ،فجعل عبد اممه

يلمم عل كل أحدت عل صاحب الدكان ،وعل كل من مز عليه من عزف ،وتمن
لا يعرف .فجاءْ ذايث ،يوم ،فقاز> له! ادمن ،بنا إل الئول ،فقال) له؛ ما ثتنع
؛الئوق؟ فأث لا سرى سيئا ،ولأ ئوم ثسئا ،احلز بنا هنا ثتحدث ،فقال،ت إثإ

أذثث ك الثوي ،من أخل الئلأم عف الناس؛ لأ 0الإJا Jإذا L؛ وأش ^١
وأظهزْ كان هدا سببا ليحول) الخؤ كإ ق حديث ،أي هزيرة دْ؛ؤبمنئت ر؛ لا ئدحلوا

ه

^ ١سأكوةمح١يج؟

و لأتؤمنوا خش محائوا،

أئثوا الثلأم;ثىإ» ،ولاف الإل(؛) إذا ّئإ عل أحيه فقال :الئلأم _؛،
أو الئلأم علياكح إذا كان واحدا ،فإثه يكثن ،له يدلك عشز حشات ،فإذا ّثألم عل
عثرة أشخاصي كيب له مئة حسنة ،وهدا حثر من التح والثراء ،فكاف عبد اممه بن
صر ئ^قبمعا يدحل القوى من أجل كثرة المسلم عليهم؛ لأيه ق بته لا ياتيه أحد،

bذا أتام أحد ،فهوأؤ بمر من  ،3الثوق ،لم من  ،3الثوي) بم علهم ،و4ئلم
عليهم ،وق هدا ذليل عل أنه لا ينبغي للأنال) أي) ينام ،ثنني أي) تنل من كترة

الثلأم ،لو لاقاك مئه سحص فيإ؛ينلئ ،وبئ المسجد مثلا ،فألملم ،إذا >تشتا عل
مئة ثخمى محصل عل أأف_ ،حنة ،وهده نعمة كبثرة.

وق هدا ~أيصا~ت دليل عل حرص الثلف الصالح عل كن_ ،الختنات،
وأ؛ام لا يفرطوف فيها بخلاف وفتنا الحاضر :يد الإئاف يفرمحل ق حثنات كشرة،

ثذرةإلمانيواطئهأبوئزئرة
هقمحنمحق عن الئي .أف من بع الجازم حتى يصل علها كتب له ف تراط،

٣٣٠

ومن شهدها حتى تل• هن كتب له قيراطان ،قيل• وما القيراطان يا رمول اف؟ قال I

 ٠١مثل ا-نلأن العظ؛نإن؛ أصغرمحا متل أحد'ارر  •٠ول ،حديث ،ابن عمر -يدا ا-لىليث،
قاو،ت وافب ،لقل• فرطنا ؤ ،قراريط كثثرة ،ثم صار لا نحصل جنازْ إلا يبعها رْءقفيءنن،

^ ١اثلف ،1الفالح ،إذا علموا ما و الأمال من ام والثواب بادروا إليها،
وحرصوا عليها ،فكاف ابن عمر لا يبع جناره إلا حرج معها ،وثبعها وتندم ،وندم
لنا نفى قال! لمد مطنا ق قراريط كثثزة ،قاليي يبنى للمؤمن أف يكوف حريفا

عل فنل الخم كل،ا باق له حضله حم فلتبادر إليها ،سال افه أف عيعانا ؤإياكم من

محإلاجرات؛بمعلكلم%مح•
أما قوله!  ١^ ٠آياتطزا؛! قاف الطقيل كاف كبثز النظن ،وهدا من باب المداعبة،
وليمن دنالْ أف ياؤْ بال كبتر البطن ،لكن يلءاعيه ،مثل قول الرٌّّول ه لأبى
مْيرة :ااياأتاهث»ُأ'.

ر )١أحرجه الخاري :كتاب الجائز ،باب قفل اناع الجائز ،رنم(  ،) ١٣٢٤ ، ١٣٢٣وم لم :كتاب
الجاتز ،باب فضل الصلاة عل الجازة واتباعها ،رقم (  ) ٩٤٥من حديثح أبير هريرة غءمح4بمثه.

( )٢أحرجه البخاري ت كتاب الغسل ،باب الجب نحرج ويمنى ل السوق وغبره•  ، ٠٠رقم (  ) ٢٨٥من
حديث  ^١هريرة هؤينئ.

٢٣١

ئامََكن
نح

بمحب أذ بموو السيئ الثلأم٨٠^١ :؛ غيئب وزخمه  ،٧٥١وثزثائه ،مأي
بصمم الختع ،ؤإو ثان الثلم علته واحدا ،وموو ايحيب :وعئثآكم الثلأم وزخمه

بمضوتيه:زعاومحإ.
 " ٨٥ ٠عن عنزاو بن الخصتن ; ،١^^٥قاو ت جاء زجل إل ام ه ،محاو:

الثلأم م هزذَ عمحه ئأ جلمز ،ظاَل الئ ه :ء'ا م جاء آم ،محال:
الثلأم علبجم وزخمه افه ،مزدعلته هجلمز ،سال،؛ اُعئرويىااثم جاءآحر ،مماو،ت
السلام عليكم وزحمة اممب وبركاته ،هزئ علته هجلمز ،صال ،ت اائلأدول>ا ،زواه آبوداود
والرمذير  ،٠وقاو  Iراحديث ،حسن. ١٠
 " ٨٥١وعن عائثه نتحهبمه ،ئالمتج؛ هال ،ل رسول افه

ااهدا جميل يقزأ

علماكؤ الئلأم» مالت :،ملمته :نعلمه الئلأم ززخمه افِ زثزثائه .فق ^ . ٢٠وهكذا
وبع ق بعض روايامته الشبش :اروبزكاته® ،وق بعضها بحدمها ،وزيادْ الثقة
هفوته.

 - ٨٥٢وعن أنس ت.قن :أف الض  Mكان إذا تئم بكلمة أعاذها ئلأيا
( )١أحرجه أحد(؛ ،) ٤٣٩ /وأبوداود :ئاب ،الأدب ،،باب ،كيفه اللام ،رثم(  ،) ٥١٩٥والرمذى:
كتاب الأسئن.انج يابح ما ذكر ز قفل اللام ،رقم( .) ٢٦٨٩

( )٢أخرجه الخاري :محاب بدء الخلق ،باب ذكر الملائكة ،رنم (  ،) ٣٢ ١٧وم لم :محاب فقائل
الصحابة ،باب ؤ ،غفل عانشةرصي افه تعال عنها ،رنم( .) ٢٤٤٧

مح رد،م اماسق ض ؟لأم سد ،">^١؛}،

٣٣٢

حى مهم عنك ،وإدا أز عل موم همنلم علتهم نلم علبجم؛لأيا• رواه •' ١١۶ ^٧^١
وهذا محمول عل ما إدا 'كاف الحئع يرا.

الثى
ذم انزلق الرري؛؟^ ١٥ق كاه(راض الئالخئ); اث تث الئلأم،
ايه
بمي كيم ،يلم؟ ماذا يقول إذا نلم ،وما يمول إذا رد؟ ويكر الوثف
الثلأم ءاsJكم ورحمة اممه ،وإ0كان\ذنوئأ عليه واحاJا ،ثم انتدل
ينثم ،أف
بحديث عنراف بن حصن قتقؤظهئن قال• أف رجلا جاء إل اللي .ذقالأ الثلأم
عليكم ،فرد عليه ،ثم جلس ،فقال الثني ه; ا<عشئا> نم حاء آحئ فقالأ الثلأم
عليكم ورحمة اممه ،فزد عليه فجلس ،فقال! ارعئرول،ا ،نم جاء آخر فقالت الئلأم
،١
عليكم ورحمة اممب وبركاته ،فزد عليه فجلسل ،فقال! ا١دلأثولاا .فقال؛ للأول
يمي حسنات ،،وللثاف  ٠عشروذا' ،وللثالث رريلاثولءا؛ لأف كل واحد منهم زاد.

وهذه ننأله اخلف ،فيها الضاة :هل إذا نل؛ عل واحد يقول :الئلأم
 ،، illLpأوعبطم؟ والصحح أنه يقول؛ الثلأم علمنك .هكذا بش عن المل ه
كا ق خديث اليء ل ضلاته أنه فال؛ الشلأم ءلياكر  . ٠٢وأثا  Uانتدل به ^١
من حديث ،عنراذ فليس فيه دلالة؛ لأف الزجل يحل عل الئل ه ومعه حماعه،

ط؛ عل ابمع ،فإذا كانوا حماخه قل؛ الثلأم غليكم ،ؤإذا كاذ واحدا قل؛
(  ) ١أخرجه ١لبخارىت كتاب العلم ،باب من أعاد الحديث ثلائا لمهم عنه ،رقم ( • ) ٩٥
( )٢أخرجه اJخ^رىت كتاب الاسئدان ،باب من رد فقاوت عليلثج اللام ،رقم (  ،) ٦٢ ٥١ومساومت
كتاب الصلاة ،باب وجوب ،قراءة الفاتحة ق كل ركعة ،...رقم (  ) ٣٩٧من حديث أيي) هريرة
بجقئبمئ.

٣٣٤

فؤحئاضاسسز)*نقلأمسيد ا،رس1تي

ؤا(؛\ش' ثآنذمحأ أن ^ ١/ألامحت إق أهلمهاه لالما«:مه] ،وأث الأو محملث ،هذا ،أم!

إذا قاو)ت تلمم ل عل فلأن ،وتكث ،،أو قلت ،له مثلان إذ دلإت أو ما أنلبة ذك،
فهذا لالمزم إلا إذا دكنُت ،،وقد التزمت ،له اذ ئلإ عليه إذا إلإض زكن الأحنى
ألا يكك ،الأسان أحدا بزا؛ لأيه رثإ يشي عاليه ،ولكي يقو  I،Jتلم ل عل من
ّأَل عر؛ لأنه إذا قاَل :،تلي ق عف نن تأَل ،،ونأئه كبم ،ئلاذ؟ قاَلا :ئلأف
طيب ويلمر عليلقح ،هذا طيلم ،،أما أذ تحمله ،فال هذا لا ينبغي؛ لاثه قد ينتحي
منك فثمول• يعم أمل تلأملئج ،ثم يني ،أو ثطول المدة ،أو ما أسبة ذللث•،
ثم يكز حديت ،انس بن مالك (}هغنه' أف النئ ه كاف إذا ثكلم؛ لكلم

ثلاى ،ؤإذا L؛ طي ثلاثا ،زكثه ثتكلي ثلاثا ،إذا لم محم الكلمة عنه ،أثا إذا
فهمن فلا يكرر ،لكن لو لم مهم لكون المخاط— ،يقيل الثمع ،أو لكثرة الفجة
حوله ،أو ما أمتة ذك؛ مليعد  ،_^aفإذ لم ثكم ،فثلائا ،يعني وبعد الثلأُث،
لا يلزمه ،كإ اثه إذا انتادذ لللحوJا ل البيت يلأيثؤ مرات ولم يوذذ له انمزفج،
وكذك هنا إذا ثكلم ثلامثف ><١^٠؛ ،،ولم يكلمه أو لم يفهم يركه ،كذك إذا
تلمثؤ ،ولم ينغ المسلم عاليه أعد منة ثانيه ،ومرة ثالثه ،وهكذا إذا نلممتج ورد

ض ^  ١لا محزئ ،كا لو ئالث :،الئلأم جح ،قاَل :أهلا وتزطا أعد الثلأم،
قل :الئلأم عللته ،إذا قال :أهلا ونزجا ،أعد الثلأم قل :الئلأم _( ،،نلأيث،

مراُب ،،فإذ لم ينمع فائزكه ،ولكن ثث ه بأذ قول القائليفي الإحابةت أهلا ومرحبا
لاثكفي ،لا بد أذثقوو :عللته الثلأم ،إذا قل :الثلأم عليكه .وال،وهُالوئئ.
سوًمحةقعوس

٢٢٥

أأا-واسىفةاولأم

 " ٨٥٣وعن افداد غهبمنم ق حي<يثه التؤيل ،قال• كئا ري للئي ه

نصٍق من اقن ٤^٥ ،من الأم ،هنآ ص لاثوقظ مء ،زبمؤ الفظان،
هجاء الثي ه سئم ثإ كان بملم .رواه منالمُ
 " ٨٥ ٤وعن أسإء بمن يزيت•

أن رسول ،اممه ه مئ ق الحد يوما،

وعصمه مى النساء مئوي ،يألوى يده بالتنيم• رواه الرمذ"ير  ،٠وهال؛ ررحديث
حسن >,،

وهدا محموث ،عل ايه ه ،خمغ  )JUالأمظ والإثارة ،ويؤيده أن ق رواية
أبيداؤدر « : ٠٢مئمطنا>ا.
 " ٨٥ ٥وعن أي أمامه ; ،^٥٤^۶قال •،قال ،رسول افه

ارإل أول الأاس باق

س بدأهم ؛ ، ٨١٦^١رواه آبوداودر 'بإستاد جيد ،ورواه الارمدىر  ٠بنحوه وقالث
ارحدسث ،حسن ا.،وقد ذكر مده .٠ ٠

هال I،أنست ،رسول ،افث
 " ٨٠٦وعن ش جري الهجنض
فقلت :،عليك اللام ا رموَل اف .فقال« :لأئل عليك اللام ،فإن عليك اللام
( ،١أحرجه م لم ت كتاب الأتربة ،باب إكرام القيم ،وقفل إيثاره ،رقم( .) ٢٠٥٥
( )٢أحرجه أحمد (ا"َ/اهأ) ،والترمذي :محاب الأسثذان والأدابح ،باب ،ما جاء ل التلم عل
الما،،رقم( .) ٢٦٩٧

( )٣أحرجه أبوداود :كناي ،الأدب ،،باب ،ز اللام عل النساء ،رقم( .) ٥٢٠٤
( )٤أحرجه أحمد(ه ،)٢ ٥ ٤ /وأبوداود :كتاب ،الأدب ،،بابه غفل من  JU؟ اللام ،رقم( .) ٥١ ٩٧
( )٥أحرجه الترمذي :كتاب ،الأسثن.ان والأداب ،باب ما جاء ق فضل الذي يبدأ باللام ،رثم
( .) ٢٦٩٤

()٦انذلرالحديثج(،مهاا).

٣٣٩

^ا-بابأداباسلأ|،

۴
لإوٍممح قم

لا

 " ٨٥٧عن أي هريرة ننحؤئقبمثن؛ أل رموو افه ه ،قاو ؛ رايئم

y

عل

 ،^ ٧٠١ذض عل الماعي J_ij ،عل اهم» ،تفق عوه . ٠١٠
دو روايؤ لل4خاريت اروالصغتر عل ال^-٤راار .٠
 — ٨٥٨وعن أي أمامه صدي بن عجلأل الياهئ ^^؛_ ،قال! قال رّوو اممب

^^م)ا،نواْهمداثئرأاإسء.
ورواْ الرمدي عن أييرأمامه رظ^ءئق ،يل• يا رمول افي ،الرحلان يثتمان

أبجايدألأم؟ قاَل :ا(أولأمحالأفب ىتال» محال  !_«:^١حديئضن»رءر.
الثثخ
هد 0أحاديث ل ثيء من آداُسا الثلأم يكرها الئووي رحمه اف ثعال ق (يياض
الصالحين) ق آدانم ،الثلأم ،سبى الكلام عل يعضها ،ومنهات حديث أسياء خنقؤقبمها

الذي تقدم مرحه ،ثم يكر حل-ث أب هريرة غظنمحن من الذي ئنئز؟ فتقول!
( )١أخرجه الخاري :كاب الأسثدان ،باب نلم الراكب عل \ي رقم(  ،) ٦٢٣٢وسالم :محاب
اللام ،باب مب الم الراكب عل ص والقيل عل الكثم ،رنم(• .)٢ ١ ٦

( )٢أخرجه الخاوي :كاب الامتثذان ،باب تلم الصغر عل الك؛ير ،رثم( .) ٦٢٣٤
( )٣أخرجه أحد(م ،)٢ ٥ ٤ /وأبو داود :كاب الأدب ،باب شل من بدأ اللام ،رثم(م\بم .) ٥١
( )٤أخرجه الةرمن،ي :كاب الأمت؛؛ذ.ان والأداب ،باب ما جاء ل قفل الذي يبدأ باللام ،رقم
( .) ٢٦٩٤

،آا-واباتطبامادتاسممضنيمرثفءضمب

٢٤١

أعادة الألأم

عل مرب ياذ لحل ثم حرج م لحل ل الحال،

ت;ء

د:ح

أو حال بيثهإ ثجزة ونحوها
سوٍةقلآءف

 " ٨٥٩عن ش هريرة (?.ه ق حديث التيء صلأد4ت انه جاء فصل ،م

جاءَإلمحه،طأمح،
لرجع محل ،يم حاء مثئم عل الني ،.حى ئثز دلك ثلاث توي -مممؤ
^. ١٠

 ٨٦ ٠وعنه ،عن رسول افه

هال! ءرإذا لقل أحد^ أحاه

قإو حالت ،ينهها تجزه ،أو جدار ،أوحجر ،م لمه،

علته،

عانه <> ،زواه

ودلأ.
*MH

 - ١٣٥اب انتحباب الثلأم إذا يخزي
خوًمحقيقم

ئاو اف دنالت ^^ ١دئثر ثثءا  ١^٥هق آنمء محه نى عضد آثو
ثنرء=قه ثإه ه زالور.]٦ ١ :

 ٢١١أحرجه الخاوي• كتاب ،الأذان ،باب ،وحومط القراءة للإمام والمأموم ،رقم (  ،) ٧٥٧ومسلم ت
كتاب الصلاة ،باب ،وحوب ،قراءة الفاتحة ل كل ركعة ،رقم( .) ٣٩٧

()٢أحرجه أبوداود :كتاب الأدب ،باب ل الرجل؛فارق ،الرجل نم يلقاه اسلم عليه ،رقم(• .) ٥٢٠

قيح

٢٤٤

ثم ذم

اساسق *ن؛لأم سدالرس،م صإإذثنءكيئن

زح أنه س او؛ؤ إذا ذحل الاشاو بته أذ UJ؛ ،وانتدو

بقوله ثعال؛ ^^ ١دحنثرصأ ملمأ عق أمسكأ محه نى بمد آثي ثثره=قه
هة4لالور:اا'].

إذا ذحك ظ طر ،لكل ول  Uتدئل ابدأ بالئواك قل م ثيء،
ثم نلمم عل أنلك ،وقد أوصى الني و .أنس ئ مالك تيمحغبمه وهو خادمه قال!

را:اض،إذا

آمك ،مئإ؛:قذثزئمم ،ؤعلممما)وها قال

اممه ئعال! ءؤسنر؟طة ث —ته ه .فإذا يحك اليث ،،فتلمم عل من فيه ،مواء
أنلك ،أو رملاوك ،أو ما أمته ذلك ،إذا دحاك ،فنتز ،فهدا من الثك ،وافه
الموفق•
ّمةمسآبم

فهمح (ياش انمالعم،ز؟لأم سد الرس1؛ق

٣٤٦

الحديث .كقداُ

 " ٨٦٠وعى أساء بنت يزيد ئؤمحنبمتهأ ئالش؛ م عي الّ؛ي

ق

نسوة يسلم علينا• رواه آبوداود والرمذي ،وقال! راحديث حسن،ا وهدا ثمظ
شئاثدَرُ
ولفظ الرمديت أق رمحول اف وه مر ق المحي يوما ،وعصمه مى الشتاء

ئئوئ،هأفيىيدْ ُاشدمص.
الثثخ
قال المؤلف الحافظ النووي

ق كتايه (رياض الصائن) ق آدانم،

الثلأم! راباب ،الثلأم عل الصميان،؛,
الصبيان يعني الصغار من يس التمييز إل الئانيه عثرة وثحوها ،وقد حزت

عادة الم س الناس ألائم عل الئبيان؛ انتخفائا حم ،ولأنم لابجوف عله
لو يرك السلام ،ولكي هذا حلاف ،هدي الثني ه ،هدي الرسول ه أف يم
عل الصغير والكبم ،فهدا آنس بن مالك تتحؤ مبمثئ مؤ عل صبيان ملإ علميهم،
وقال• راءف الئى .كاذ يمعله،ا ،أي كاف يلم عل الصبيان.
(  ) ١أخرجه الخاريت كتاب الصلاة ،باب الصلاة ل الثوب الواحد ملتحقا به ،رقم (  ،) ٣٥٧ومسالمت
كتاب صلاة السافرين وقصرها ،باب استحباب صلاة الضحى ،رقم ( .) ٣٣٦

( ^ )٢أحمد ( ،)٤ ٥٢ /■،وأبو داود :كتاب الأدب ،باب ي اللام عل التاء ،رقم(،) ٥٢ ٠ ٤
وابن ماجه :كتاب الأدب ،باب اللام عل المسان والساء ،رقم(.) ٣٧ ٠ ١
( )٣أخرجه أحمد ( ،)٤ ٥٧ /■،والترض :كتاب الاثوان والأداب ،باب ما جاء ق اسم عل
الاء،رةم( .) ٢٦٩٧

ش يياض اساسي •_ ئلأم سدالرسل؛أا

٢٤٨

الناس اليوم أن الإنساو لاتسئلم عل المرأة إذا لاقاها ز الئوق ،وهذا هو الصواب،
ولكي لو دحلث ،بيتلث ،ووحدت فيه ن اء ص ^  ،، ll^jlوسئم فلا باس ،ولا حرج

بشزط أنن

وكذلك ا،رأة  ٣عل  ^١بثزط أس الفئة.

وذكر المؤلم،

حديث ،المرأة التي كانت ،تأخذ س (أصول الئلق)

والئنق نؤغ من الشجر ،وأصوله ؤلته مبمثح إيانا ،فتأخذ ص هذه الأصول وينقيها
ق ا لماء ،ويعليها عل النار ،ومحكركئ عليها حثامحن ،س ثعثر ،فإذا حرج الصحابة!

من ثاء منهم حاء إليها يسئم عليها ،ومحاكل س هذا الئلق ؤمحفزحوف به؛ لأف
الصحابه دْ؛هبمئ؛أ؛ز لم يكونوا أعنياء إلا بعد أف فتح اممة عليهم ،كإ قان ،ثعال؛
ؤ ومعاذرَىر؟ يآحدرنهاه تاكح;ا*ا] ،وقال ،محعال؛ ؤ وعدك؛ أس معاقر يًسثثره
أ غدونها سجل لتهم هذءء ١٤؛ [ ،]٢ • ;^١فكثزمحتخ الأموال ،بعد المتوج ،أما قيل ذللث،فإف غالبثه الصحابة فقراء ،واف الموفق.

قائده! إذ قال ئالل! ما حكم مماقحة النساء؟

فالخواب! المصافحه للنساء اثحارم لا باس -بما ،أما المصافحه لفر المحاوم
فلا محور ،سواء مياشرة ،أومن وراء حائل ،وسواء كانت ،امرأة كب،رة أوصغ،رة.
—وًًةقعمم —

ساضسطآشهوثاؤ

٣٥٨

 " ٨٧٣وعن كلية ينر الحبل ;محهبمئ ،ئال' اتتت الئي ه ،محيحلئ علته

م ف لإ ،ققاَل الض« '.mان-ئ م :الثلأم

آآذخز؟» ،نواْ محوداوذ

والرْذي  ،وقال! راحدث حسن)).

الشثخ
قال المؤلم ،الحافظ النووي وحمه اطه ثعال ل كتايه (وياض الصانيط) رباب

الأنسدان وآدابه) ،والامتئداو :بمي طلب الإذن من صاحب البنت أذ يأدذ

لك ،ق الدخول ،فإو أذو لك ،فادحل ،ؤإل لم ياذذ لك فلا ثدحل حتى لو قال
 ،£٧اصراحة! او•جع ،ءار-ئ؛ كإ ةال افه تعا<لت ؤ ،،يل ثكم أني*<أ هآثبمؤأ مر
آرة لآلإه [  ،] YA:_Iوأنت ،يا صاحت ،الييت ،لا ئنتحي أو تقول ت ازئ ،وأث

\اإ\ المستأذن لا ثغفسنج عليه إذا قال لك• اوجع؛ لأف الإن اف قد يكوف ق حاجة،
وقد يكوف غين متعد لاستقبال الناس ،فلا يمكن أف يلجئه ومحرجه ،ؤإذا رجعث

بعد أذ قال لك! ازحع ،فإف افه يقول ذللث ،أوكى ؤأذ?عوأ موأرة لكزه ارجعوا
هو أرش لكم ،أي أرش كلوب٤م وأطهر•
وذو المولفف 3حمئآممئ آقن س كتاك ،اطه.

 :^١ ^١بمن الكلام عليها ،وهي قوله ت\زقوثاق :ؤ كأ:؛ا أون:ا؛غأ ال
ئدحلؤأ أثوتا عر يوؤجكؤ <كف ستأذوأه [الورتي؛آ] .وقلنا؛ إف معنى الاستئناس
يعني أن ستاذنوا ،أو أن يعلموا علم اليمين أف صاحبكم متعد للدحول ،أي
لدخولكم ،ؤمن ذلا[ث،؛ إذا واعدك الإنسان فقال للئح مثلا؛ ابي بحد صلاة الظهر،
( )١أحرجه أحد رّآ ،) ٤١٤ /وأبو داود؛ كتايط الأدب ،،باب ،كيف الاستئذان ،رقم( ،) ٥١٧٦
والارمذىت كتاب الأستتدان ،باب ما حاء ق التسلم نل الأسثدان ،رقم ( .) ٢٧ ١ ٠

٣٥٩

•،ا-وابالأستالو|دابم

فإذا وجدت الباب مفتوحا فهو إذث ،فاث إذا أن لا حاحث لأذ ساذف؛ لأف
صاحن ،البيت نال  liluاُتتى ل ا1وعد الحيل ،ؤإذا وحدت الباب مفتوحا فهدا

إذن ،فالإذن لا قرى ذ أف يكوف ماما ،أو لاحقا ،ما دام فد علمثا أف \لثجز
ولكي لا باس
لم يفح بابه إلا من أجل أف ثدحو ،وبتنك وث موعد
بل الأول بلا شك -أذ سل؛ا عند الدخول لو لم خأ ق ذلك إلا أف محمل أجزالئلأم ،وثواب ،الثلأم ،والدعاء من أحيلئج؛ حيث ،يقول  ;، 111وعليك الثلأم.

أما ؛لأيه !^١^ ١؛ فهي قوله ثعال؛ ^^ ١بخ

آلعو ثشتثذمإ'

يتضا أستثث0ألمى من ملهزه [الور:هه].

قوله دعالت  ١^^٠تطع آمح«لنإا ذئأ ألمحاره إذا بلغوا ا-لثلم بمي ت بلغوا

؛الإنزال ،ص قى عه

لأف الغالث أو الآا Jلأ بجزع مه \.و؛ أئَل

ما ؤنرج إلا بالاحتلأم ،ؤإل كان بعص الئاس ياي بدون احتلام ،لكي الغالن ،اثه
كئثلي ،فإذا بلغ الطال افل ،٢فانه لا:دخل الين ،إلا بانتئدان ،أثا فبز ذلك
فامْ ثئ ،لكي هناك تلاث عورامتؤ لا بد من الأنتئدان فيها :ؤ<أك\ أدمكن

ت؛ءذظأأمح؛) مثكى ؤن3ةن وأئ;ى ^^ ٢٣أ-ئم منيو ممث y؛[ y4الور:هه].
الأولِ:سولٍثلأةامح.

والثانية :وحين ئفعوف ثيابكم مى الظها؛رة.
والثالثه :ؤمن بعد صلاة العشاء.

هدْ الأوقاُتؤ لا بد فيها من انتئدان ،حتى الئغاز لا بد أذ بمتأذنوا ،لأف

الإن اف ق هذه الأوقايت ،الثلاثف قد يكون متهسا للثوم ،وعليه ثياب لا تحب ،أف

بملع علية أحد؛ فلذللث ،لا بد من الاستئذان ل هده اثاعاُتؤ الثلاثه.

قؤح (ياض امادض ض كلام سيد الرس1تي

٢٦٢

 juأن الثق ^ ١قل ^تثئآَكي
أذ يقوو؛ قلأى ،فيس شثه بإ بمرق به من انم أو'كثة،
و'كراهة قؤيه! ررآنا)) ونحوها
جمةو:

 - ٨٧ ٤وعن أنى

مم

ق حديثه المشهور ق الإنزاء ،ئ1وت  JUرموو اممه

يد

ارم صعد ن جزيل إل الثإء الدسا هانتقتح ،فشل :من هدا؟ ئاو :جزيز،
 _jثنك؟ قاو :محني ،م ضعي إل اص اك فانقثخ ،محل ت ثذ هدا؟

داَل

جزيل ،مل :ومن منك؟ مال :محمد والثاكة والثابعة وماترهى ،ويماو (j

باب مكل نماء :مى هدا؟ يقول '.جنيوه متقى علمته
 - ٨٧٥وعى ش دؤ ئْنهبمنئ هاو :حزجت لتله مى القال ،هادا رّوو ،افه ه
بش،محاو :ررَسهدا؟»ئاوئ:،
ظئ،صوظلام،
أنو دؤ .متقى علتهُ

 — ٨٧٦وعى أم هانئ هقممفيثها قالت :أتت الثي

وهو يئثسل

( )١أحرحه البخاري :كتاب التوحد ،باب فوله :ؤ وكلن؛ أثن توس نحكلث ه ،رنم ( ،) ٧٥ ١٧
ومسلم؛ كتاب الإي،ان ،باب الإسراء برسول اش ه ،رنم( •) ١ ٦٢

وانفلر؛ التعليق عل صحح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رخمه اض تعال(.)٨ ١ ٥ / ١ ٦
( )٢أخرحه البخاري؛ كتاب الرناق ،باب المكثرون هم الملون ،رنم(  ،) ٦٤ ٤٣وم لم؛ كتاب الزكاة،
باب الترنمب ق الخدنة ،رنم( .) ٣٣ ; ٩٤

وانفلر؛ التعليق عل صحح البخاري لفخيلة شيخنا الشارح رحمه اف تعال  ١ ٤٦إ ■)٦ ٨٩

قيح رياس اساسذ•_؛لأم سدالرسهق صإإدث4هظ

٣٦٤

^١١^٩^٦^.
.إ

^َِ

 ،^u - ١ ٤٢اسبممسالماضإدا خمدافَم1ل،

ق=

و'كراهة ئشميته إذا لم محني افه ثعال،
وبيان آداب التشميت والعطاس والساوب

َمءةمسأن

 - ٨٧٨مر أي هزيرة نمحهبمئئ :أو الشتر ،.قاو :ررإو تحب العتلأس،
ونكزه القاوب ،ماذاعطس أحدثم وخمداف؛ ثنال ثان حماعل"كل منلم نمنه أل

; :٥^:زخمك

^لإاكاءبئئامحُثة

ما انظاغ ،قإو أ-ووم إدا تثاءب صحك 4أ 4ال 11طاواا ،زواه الثخاري . ٠
 - ٨٧٩وعنه;نحهبمن ،عنر النيره ،ئاو® :إدا عطس أحدثم محمل• الحمد
فه ،ولمل له أحوه أوصاحبه• يرحمك افه• فإدا قال له؛ يرحمك افه ،محمل• بمديئم
اف ؤيصئ بائكم>ا ،زواه الثخاري '.
 " ٨٨ ٠وعن أي مومى خ؛عثئبمق ،قال! سممت زمحوز افب <ءؤ&قوسؤ).

يقول ت ®إدا عطشر ]•خدكب هحمد اف ،ثئمتوْ ،هال لم؛نمد افن هلا تشئتوْاا ،زواه
ُ

 I ٠م"رآ)

م،اسعام

 — ٨٨١وعن انمتر ينحئيقئ ،هال ت ععنس زحلأن عند الثير ،.قثئئ
أحدمحا ونم يشمت الآحن ،ممال الذ"ي  ٢يشمته Iعطمؤ ر هلال هثئتت ،وعطنث
ر  ) ١أ-خر-جه اJخارىت كتاب الأدب ،باب إذا تثاءب فليضع يده عيِر ب ،رقم (.) ٦٢٢ ٦
( )٢أحرجه اJخارى; مماب الأدب ،باب إذا ءطمِا كيف ،ينمن ،رفم(أأآأ).
( )٣أحرجه ع الم ت كتاب الزهد والرقاتنر ،باب نثميت ،العاطس وكراهة التثاؤب ،رقم( .) ٢٩٩٢

ض ري1م اسسز) ،زهدم سد الور،،،ازا

٢٦٨

ومن آدامحسر العطاست اثه ينبض للامان إذا عطس أن يضع ثوبه ،أو غرثه
عل وجهه ،قال أهل العلم! وق ذلك حكمتان!
الخكمه الأول! أيه محي محئج مع هذا النطاس أمراض ثنتشز عل من حوله.

الخكمه  !^١^١أيه قد "محرج من أمه ثيء منقير ثتمزر النفوس منه ،فاذا
غش وجهه صار ق ذللئ ،ح؛ر ،ولكن لا ثفعل ما يمعله بعص الناس بأو ثصع

يدك عل أمك عند الثطاس ،محهذا حطا؛ لأل هذا ئ من خروج الريح التي نحئج
من المم عند النطاس ،وربإ يكون ق ذللث ،صرر عليكح.

وق هدْ الأحاديث ،^١ ،ذكزها  ،^^١دليل عل أف ض عطس ولم بمل•
ا-لثمد فه ،محاثه لا ماو له! أتخثلذ اممه؛ لأف النئ هعطمل ءند 0رجلان!
أحدهما! محال له الرسول!.

اطه• ١١

واش!لم:لكلهذلك.
فقال الثانر! يا نمول اطه ،عطمل فلاق _ J1vله!

اممص ،وءطنث ،هلم

ثقل ل ذللث،؟ محال رسول اطه ه^!  ١٠هدا خمداطه ،ؤإثك لم محني اطهاا.
وعل هذا ،فإذا عطس اث ان ،ولم عئمد اطه فلا مل له!

اممه ،ولكن

هل ُذكئه فنقول له ش! ا<قمد طه؟ لا ،ا-ثديث ،هذا يدل عل \  sl)uلا ودكئ0؛ لأف
الرسول لم يقل! إذا عطس ،ولم ثئمد اطه محدكروه ،بل محال! ءلأتثمتوْاا فنحن
لا ثقول! احمد اطه ،ولكن فيإ بعد علنا أف ينرْ بأف الإئ اف يسن له إذا عطس

أذ ءةمذ اطه ،ؤيكون هذا من بابح الئعليم ،واطه المومحق.
ولا يد أذ ئننته ،لأن ازكاف ق! «^^ ،iاطه؛ ،للخهلابح ،والخطاب ،لا بد

 - ١٤٢باب امياب امااإمتضد1رإقا»  ULwJjاثوجد وسل يد الرجل اسإلح

 - ١ ٤ ٣باب انتحباب الصاهحة عنن اللقاء وبماثة الوجه

٣٧١

(==^

ومثيل يد الرجل الصالإ ،وميل ولده ثممه،
ومعاثقة القادم من ثمر ،و'كرامة الإئحناء
نيًهمح

ه^-ءنشالخطاك ،قادة ،هاو :هلت ،لأر :أماكاطوأساك،
رموو اممه س؟ هاو :فب .زواه \ؤث<]ووأا .٠
 " ٨٨٦وعن انس;؛؛همحن ،قال :ؤا جاء أهل اليمن ،هال ،رسول افب

ارمي

جاء'كم أهل اليثن'ا وهم أول ثن جاء بالصاهحة .رواه أبوداودُ  ٠بإستاد صحح.
 "" ٨٨٧وعن الراء ^ ،^٥٤^۶هال :هال رسول ،اف ه ٠١ :ما من منلثين يلتمأن

هتصاهحا *،/| jغفز يهظ ؤة أو ثمره١اا ،رواه أبوداودُ .٠
 " ٨٨٨وعن انس ههمحن ،قال؛ قال رجل؛ يا رسول افب ،الرجل منا يلمى

أخاة ،أؤ ضيمه ،أيض لك؟ هاَل :ا(لأ» .هاَل :أهقزئئ زه؟ ها :Jالأ» هاَل :ثأخد
روا 0الرمديُ  ،٠وهال :،راحديث ،حسناا.
يدم وبماقمحه؟ هال:،
( )١أحرجه الخاري :محاب الأسدان ،باب الصافحة ،رقم( .) ٦٢ ٦٣
وانظر؛ التعليق عل صحيح البخاري لفضلة شيخنا الشارح رحمه اممه تعال ( .) ٦٦١ / ١٣

( )٢أحرجه أحمي ،)٢ ١ ٢ ;٣(.وأبو داود :محاب الأب ،باب ل المافحة ،رقم( .) ٠٢١٣
( )٣أحرجه أحمد(؛ ،) ٢٨٩ /وأبوداود :كاب الأدب ،باب و اكافحة ،رنم( ،) ٠٢ ١ ٢وم.نى:
كتاب الأسدان ،باب ها جاء ق الصافحة ،رقم (^ ،) ٢٧٢١وابن ماجه :كتاب الأدب ،باب
الصافحة،رنم(يمتمام).

( )٤أحرجه أحمد( ،) ١ ٩٨ /٣والترمذي :كتاب الأستلءان ،باب ما جاء ل الصافحة ،رنم( ،) ٢٧٢٨
وابن  :،^-Uكتاب الأدب ،باب الصافحة ،رقم(.) ٣٧ • ٢

قيح رياس اساسن *ز؛لأم سد ايرطص

٣٧٢

ادثى

هذا الباب عمده ا1ؤلم ،الروي ^ ٥١٥ق كاب(ياض المالخى) ز آداب
الئلأم والأنتئذان وما _* ^1بذلك ،فمنهات \.فذ<أ.
هل ين

إذا لش أحاة أذ نجايم،؟ والخواب :،م ،ين له ذلك؛

لأف هذا من آداب الصحاة

كإ ساو قتاذه اص بن مالك ننحهبمن :هل

كانت اداطوأسابامه؟ذاو:تم.
وثصافغه بالي  ،^١وإذا حفل ذك ،فانه مم لهإ قبل أذبمرقا ،وهذا
يدل عل يضيله الصائحة إذا لاقاه ،وهذا إذا كان لاقاه ليتحدث معه ،أوما أسته

ذك ،أما عتري الملاقاة ل الئوق ،فإ كان هذا من هدي الصحابة ،بمي لومرزت

بالثامحى ق السوق فيكفي أن تلم عليهم ،ؤإذا كنن تريد أن ^كلم ْع صاحيلث،
أوثثحدُثج إليه سيء فصافحه.

ثم إيه ينبغي أف يعرف أف بعص الناس إذا سلم مى الصلاة إذا كانت ترصا
اشا ،،أو راقبول...
صالح أخاه س صلاة المريضة يصافحه وأحيائا يقول له ت
دثولاا ،وهذا س البيع ،فإ كاف الصحابة يمعلول هذا ،بل يكفي أن يلم المصل
قائلا! ®الثلأم علميكم ورحمة اممه® عل يمينه ،وعل ن اره ت ءالثلأم عاليكم
وزحمه اف>ا.

وأثا الانحناءُ محي الملاقاة ،أوالمعانقة والالتزام؛ فإو  ^،^١تئل عن ذك

أننمي؟ ئاَل :ر<َلأ» .قال :أبمرئه و\4د؟ قاو :رالأ».
فإذا لاقاه فإثه لا يلتزمه -أي لا يصمه إليه -ولا بمنم-ه ،ولا ينحني له،

والأJحناء أسد وأعفلمم؛ لأن الأJحناء فيه نؤع حضؤع نمر  ،٧٥١عغجل بمثل م ،ثئصع
م

فؤح <إاس اساسق ض؛لأم سدالو|،،لتي صإأسهو1ؤ

٣٧٤

 " ٨٩١وعن عائثه خكمحنبمتهأ ،مالئ! هدم ريي بن حارثه المدينه ورسول افه
 Mو :ض ،مأتاة محئ اتاب ،محام إي الض ه ثم وئ  ^ ١٥زونث .نواْ
الرمدير ُ ،ومال! ررحديث حسن.>،

 - ٨٩٢وعن ر در ننحقمحنبمته ،هاو! ماو ل نمول افه ه' ®لا ثمقزل مى

\صص ؤَيآنهم1خاكمنيش،زواْ . ٠٢٠٣
ايثج
 ٠٥^٥أحاديث يكرها الثووي رحمه افه معال ل (رياض الصالخ؛ن) ق آدامح—،
الصائحة والعامة ،وما يتعلق

منها حديث صفواف بن عئال

أف

رجلا ثؤوديا قال لماحيه! ادهب بنا إل هدا الرجل ،بمي الئى ،.قدها إليه،

وأحزا ،٥ودم الثني ه سع آيات ،فمثلا يدم ورحأله ،وقالا! مشهد انك ثبي•
واليهود كانوا و المدينة ،وكال أصلهم من يخر ~س بمي إنرامحو~ ثم اقلوا

إل الشام إل الأرض القيمة ،التي قال لهم سثهم موسى ءثوائثْؤئم! ودحلوأ
آ/دبس أل1قومه أفيَكتب أس لم ه لالاتارْت  ،] ٢١وكانوا مرؤو ،Jق التوراة اJه منبعث
ض ق آحر الزمان ،وأئه نيكوو من نكه ،ومهاجن ٥المدينه ،مهاجر كشر منهم من
الشام إل المدينة يثظروف الئى ه لئحو0؛ لأيه قد دوْ عن محمله هت ق التوراة
والإيجيل عن ثمل الثني ه طي قال اممه تعال! ؤ ه بيوث آلرمدل ،ألبق

ألأبجى آوتم ،محدوثه' نكزبا بمنيهم ف ،وء وآلاغيل يأمرهم أتمرون،
ويلههم عي ألثنهم ومحل ثهل ألْلشا ومحزم عالهم آلي ،دبمح علهم
( )١أحرجه الترذي :كتاب الأسثذان ،باب ما حاء ق انمامة والخلة ،رقم( .) ٢٧٣٢
( )٢أحرجه م لم ت كتاب الر راكلة ،باب استحباب طلاقة الوجه عنلءاللهاء ،رقم( .) ٢٦٢٦

 - ١٤٢باب اسصاب اسست عند الأتاء ؤبشاقة الوجه وتقبيل يد الوجل

إصرهم

٣٧٥

ألفيَكانئ عثهتر ه [الأءراف:بها] ،وكانوا إذا حرى ينهم وبان

الشركبئ ثيء يسممتحوف عل الذين كثروا يقولوف• يبعث هذا السي وثبمه،
ؤبمح علنا به وثعلبكم كا قال تعال؛ ؤو)امأمن من ،مثئنحوى عق اكتيَةتتوأ
ثلثا جثاءئمثا ء-رذوأ حفروا يهءه [القره؛هخ] ،ثم إمم صاروا ثلاث قبائل —أي
اللمهود ق المدينة—ت بتو _L؛؛ ،وبنو النضر ،وبنو قزيهله.

وعاهن هم الثني ه ل ،هدم اثدينه ،وكلهم مضوا العهد ،فطردوا مى الهوية،

آخرهم بنو ئريظه ،يتل منهم ثخو(سع مئة م) ،لثا خانوا العهد ل يوم الأحزاب،
واصلوا إل (حير) ،وفتحها النئه وأبقاهم فيها؛ لأمم أصحاب ،مزارغOjSjjij ،

الحرث والريع ،والصحاث مئتغلمول عن ذللثح بكا هو أهم؛ فعاملهم الثى ه
قال• ر'دبمونِفي محلفم ق لحني عل أن محم نصص الثمر والرنع ،زهيخث
ضمه ،لجر'؛ ، fjدلك ما ثاء النبم"رأ' وبموا  ،3عهب• الرسول ه  ،3تحيز ،وفي ،عهب•

شم

ولثا توئ ،عمر فهمحن حصل منهم خيانة؛ لأن اليهود معروفون بالخيانة
والعير ،فلثا حصل منهم خياثه أجلاهم عم ره؛ؤلأبمن من حيز ق الشة الثادمه

عنزة إل راذرعات) ل الشام  ،هذا أصل وحوي اليهود ق الخزيرة العرث ،كانوا
ينتظرود ،الني ه ل؛سعوه ،ولكنهم —والعياد باه— لثا حاء وبعش ،ورأو 0عين اليمن
كثروا ،ولعلهم كانوا ق الأولي) يظنون اثه سيكون من بني إسرائيل ،هكذا قال
( )١أحرجه البخاري :كتاب الزارعة ،باب إذا ئال رب الأرض أقرك ما أثرك اش ،...رنم( ،) ٢٣٣٨
وملم ت كتاب المساتاة ،باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر وااررع ،رقم (  ) ١٥٥١من حديث
عمر بن الخطاب خئجين.

^م :اوووُةسدةلأينهم(،ا،'/ا).

قؤح رياس اسل|ض ض ؟لأم سيئالرسلم

٢٧٨

للمودة واشمة ،والدين الإسلامي دين المحبة والوفاء والأحوة كإ قاو ثعانرت

ست أثو عومحز إدَمحم تندآ؛ لأك
[ألءمران:مآ<  ،]١ن أل اممه أذ

 ٢^^٥ثلنتحم باان،ي %إحوَثا ه

ؤإياكم إل أحض الأحلاق والأعإو ،فلا ثنيي

إل أحننها إلا هو ،وأف بمرق عنا نئ الأحلاق ،والأعإل ،فلا بمرق عنا نكها
إلا هو.

فائدة ت بعض الأبناء ق بعض الدول قد يملوف رجل والديم ،مولت إيه ليس
لازئا أن بمل رخانه ،لكذ لو ولها ،فلا باز ،ولك؟ه إف كاف واقفا فلا بمل رخله،
أما إف كان جالنا ،أومادا رجلنه ،فلا باش بدلك ،ولكنه ليس بلازم.

 - ٨٩٣وعن ش ميرْ ن.عنئ ،قاو :مل النٍءب ه الخثن بن عئ ^^،١
ظاَل  ^١بن خاص(١ :؛ ؤ عشرة من  U ^١ولت مم أحJا ،ساَل نّول افِ
^«:ةنلأ:زتم،لأ<:تما»،محهم.
المحح
هدا الحن .ث يكنه النووي زحمه اممه ثعال في إ يتعلق بالعامة والتق بيل
وما أدته ذللئ.،

ومن ذلالئ cمبيل الصغار؛ رحمه ؟م وثمنه ؤإحائا وثوددا ،فإل الثني ه
مل الحس بى عئ بن أيير ءلاو_إ غهبمئمحا ،والحس هوابن فاطمه؛نج ،محمد ه،
( )١أحرجه اابخارىت كتاب الأدب ،باب رخمة الو Iljوتمله ومعامته ،رقم(  ،)٥ ٩٩٧وم لم ت كتاب
الفضائل ،باب رحمته ه بالصبيان والعيال ،رقم (.) ٢٣ ١ ٨

؟ -٤١باب اتهاب اساس ضد الهاءؤبقاقة الوجدوميل يد jjl؟( ،اسرح

٢٧٩

ثني أف الئي .جيم من نو أمه ،ولكن الني ه نحب الحس وامحث ،١^٠
يمول« :إمحا تئوا ثناب أهل الخق»رار لكن الخشن أمحل س امحي ،ولهذا قال
له الئي ه! اءإل ابي هدا نيد ،ونوف يضئ افه بؤ  )JUفةث؛ن من اثنلمبي>،٠ ُ،
ولذلك ل ،اشهد عئ بن ش ءلاو_ ،خ؛هبمئ ح؛ن قتله الخار<-ني ،كان الذي ثول
الخلافه بعدم الحثى ابنه الأكر والأففل رْ؛هبمتن ،ولكنه ل ،وأي أف متارعته،لعاؤيه

الخلافه تيحصل فيها نفك دماء ،وقتل وصرر عظيم؛ تناول تيؤجبمته عن الخلافة
لمعاؤيه بن أي نميال ; ٥^٥٤^٥ثتارلأ تاما؛ درءا للفتنة ،واتحلاثما للأمة ،فأصاح افه به
بين الأمة ،وصار له بيذا متقبة عظيمة ،حيث ثتازل عثا هو أحي به لمعاؤيه رْنءهثئ؛

درءا للبمنؤ ،فكان ذات يوم ءّن الثني ق^ ،وعنده الأمؤع بن حابس من سادات
ض مم يم،فلإلالثئه الخشن ،فكان هذا  - ^١الأقئ -الخاو اثرث:
إف ل عثرة من الأولاد ما قثلئ واحدا متهم؛
يعي كيمه مثل هذا الطمل!
محلأ؛زملأيرمحاأ»ضننوترخأ الئازلأ:رحمئاض
عئقجل""والعيال؛اش~ ولا يوممه لرحمة•

فدل ذللئ ،عل جواز مييل الأولاد الصغار رخمه ومثقة —مواء كانوا من

أولادك ،أومن أولاد أبنائلثؤ ،أومن أولاد بتاتك ،أومن الأحاست،؛ لأف هذا يوجب
 ،^"^١أف يكوف ق قلبك رحمه للصغار ،وكلمإ كاف الأم ان بعباد اممه ^j^-؛ كان
إل رحمة الثب أنب ،حتى إف اممه عيججل عقر لامرأة بص زانية ،حين زخمث ،كلتا يأكل
( )١أحرجه أحد ( ،)٣ /Tوالرمذي؛ كتاب التاقب ،باب مناب أبير محمد الحز ين عل بن أيٍر طالب
والحض بن عل ،...رقم (  ) ٣٧٦٨من حديث أن ذر

( )٢أحرجه الخارىت كتاب النافح ،باب علامات الموة ل الإسلام ،رقم (  ) ٣٦٢٩من <د.يث
أيٍر ؛كرةرء؛ؤخبمنئ.

٣٨٢

فلح  ، ١٠١٥اساسق * j؛لأم سد الرسلص

َ.

 -٦كتاب عثادة المريض وتشييع اثت والصلاة عاليه
وحضور دفنه والكث عند ئيمه ثعد دفنه

 ~ ١ ٤ ٤باب عيادة الرمي

 " ٨٩٤عن البواء بن عازلنا لج.بمئمحا ،قال! أقنيا رسوو افه ه ببثادة
المريض ،واتياع ابنازة ،ؤدشمست ،العاطس ،ؤإبراوالميم ،وثصر الظلوم ،ؤإجابه

 ،^ ١٥ثإهثاء الثلأم .هقق ^. ١٠
المحح
محبي لنا ق روو\ض الصالخس) لمؤلفه النووي مِمحهآث عدة أبواي— ،مفيدة ،وكلها

تتعلق بالأحياء ،ثم دم لآمة١ئث ق هذا البايب ،حكم عيادة ائريضن وئفيع ا-اقتادز.

عيادة المريض•' دمث ،بعض العلما؛ إل أما قرص كفاية ،فإذا لم -يا أحد،
فإل نجب عل من علم يحال المريض أذ يعوده؛ لأف ام  .خنل ذك من

حقوق المسل ،عل أخيه ،ولا يليق بالمسلمس أل يعلموا أل أخاهم فلائا مريض،
ولا يعوده أحد منهم؛ لأف هدْ مملعه ،وأي ه3ليعةا
 ١أ خرجه البخاريت كتاب النكاح ،باب حق إجابة الوليمة والدعوة ،ومن أول؛ سبعة أيام ونحو،0
رقم (  ،) ٥١٧٥وم لم ت كتاب اللا'س والزينة ،باب تحريم اصتعإل إناء الذهب والقفة عل
اارجال،ردم( .) ٢٠٦٦
بنا اكارحرحمهافتحال( .) ٤٣٣/١١

- ١٤٤باداءيادأا<،ياش

٣٨٣

وهذا القول هوالراُبمح• أف عيادة ^،٠^١؛ يرض كفاية ،ومي ادنلوم أف غالب
المرصى يعريهم أقارثم وأص*حاثرم ،ومحصل بذلك الكفايه ،لكن لو علمنا أف أحدا

أجثيا ق البلد مريض ليس تعروها ،وقد ثعنم ائه لم يعدم أحد؛ فال الواجن ،علكؤ
أل ثعوذه؛ لأل ذللن ،من حقوق البس بعضهم عل بعض.
والنتخب لمن عاد المريص أف يسال عن حاله؛ كيف أسث،؟ وعن أعإله:

كيفتا ثتوصأ؟ كيف تحل؟ وعن محاملاته ت هل لك حموى عل الثاس؟ أو هل
للناس حموى عليلمثا؟ ثم إذا ةاJات يعم ،ثقول له؛ أوص با عليك؛ لأف الئي.
قال• "ما حمح ،امرئ منيم له ميء يوصى فيه يب؛ئ لتلين إلا وؤصة 4مكنونه
عندْ،ا ولا يلمح عليه ق المسألة ،ولا مثإ إذا كان 'مخ ضه شديدا؛ لأته رثإ يضم
ويتعب ،ولا تحل اؤلوس عنده؛ لأيه ربا يكون يمل؛ لأف حال المريضن غثر حال
الشحيح ،فريممأ يمل ،وتجب أف يقوم عنه ليال إليه أهله ،وما أنته ذللث ،،ولكن

إذا رأيثٌ ،ى المريض اثه منتانس بك ،،وتمرح أذ ثبقى ،وأف تحيل ا-لإلوس عنده،
فهذا حثر ،ولا باس به ،وهذا ربا يكون سببا ق شفائه؛ لأف من أسباق ،الشفاء

إدخال الثروو عل المريض ،ومن أسباك ،دوام المرض ونيادته إذحال  ٣١عل
المريض ،فمثلا لوحشث ،المرمى ،وهلثؤ له^ وافه أنث ،اليوم أحنن س أمس ،حتى

ؤإف لم زكن أحنن س جهة الئث.،
لكن تقول،ت أحنس من أمس؛ لأثه زاد خثرا ،ما ؛تث ،أمس واليوم ،صل
خمض صلوامحتح ،انتغفز ،كن ،هلمو ،كذللن ،زاد أجزا بالمرض ،فتقول :أنن ،أحنن
ا ا حرجه البخاريت كتاب ،الوصايا ،باب ،الوصايا ،...رنم(  ،) ٢٧٣٨ومنم ت كتاب ،الوصية،
بابمه،رفم(لأآا•؛).

قؤح (ياض اس|،1تي •_ هدم سيد ائوسلم صإأئ4يوثؤ

٣٨٤

من أمي ،باعتبار اله كثب خثرا ل لقائه ما ؛؛ )Sأمس واليوم ،وذلك حتى يدخل
عليه السرور ،أما أن مول! وافه ،إيلث ،اليوم وجهك محهد ،أنث أْس أحسن من

اليوم ،فهذا خهلآ ،حش ولوكان الأمن كذلك؛ لأف هدا لا ينفع ،إذ لم بمر لئ ينفع،
لكن ادخل عليه الئرور ما انتهلمتج ،كذللئ ،إذا كان المريص ص محب القصص،

ويعص الثاس تحلما القصص —أنمي -بما ما يميها بعضهم الثواليف ،وهو حل
ليسمتؤ ي،كذب —،فإذا رايت ،أذ هذه القمص تدخل عليه السرور ،فلا باس أن ثقص
عليه منها ،فهذا أيما جثي طيب؛ لأف إدخال الثرور عل ائريض مهم ،ؤإذا أردت

أف ثقوم وانتاذسه فلممل! اادل ل؟ فإل - ١^٥أيصا ١^ -ينزه؛ لأثه رثإ يود أذ
ثبمى فيقول لك :لا ...ا:ق ،أو:مول :الخل محلك ،،فهو إذا فال :الخل محللث...،
^أذنلكه،مفدُ:كولتحئ،أذلإقيى.

ثم احرص غايه الخنص عل أل توجهة إل فنل الخم ،وقول ،ام ل هذا

الرص ،تقول؛ قد بمدر افه الرص عل الإنسان ويكوف جمرا له ،متهمغ للدكر،
والدعاء ،ؤقراءة القرآن ،وما أفته ذللئح ،تنبهه عل فعل هذا الخم ،لعله ينتبه ،لنكون
1يتإكنا،واضُالموش.
ماث_،تحنألافكمال

 " ٨٩٥وعن ر هريرة ؤهغن :أف رّوو اطه س ،محال« :حى النلم عل
النلم حمش :رد الئلأم ،وعياده لإ.س >-زائغ الخناتز ،ثإجاثه الدغنة ،وتشجستؤ
الناطس» ،متقى عالإهر . ٠١
( )١أخرجه اJخارىت كتاب الختام ،باب الأمر واسأع الخناثز ،رقم( ،) ١ ٢ ٤ ٠وم لم ت كتاب اللام،
باب من حق المسلم للمالم رد اللام ،رiم( .) ٢١٦٢

٢٨٥

-\،،واواءي1دةامي|ش

المحح
قال ا،لؤلفا النووي رَىئأاثث ق كتايه (وو\ض الصالخين) ق كناي— ،عيادة \,ؤ(2ووا1.

وسمح ا-بمتانة ،يقال! عيادة ،وزيارة ،وسيح ،الزيارة للصحح إذا زرت أحا

لائ> فيَاض ق بيته ل مكانه ،فهدم زيازة ،والعيادة للمريض؛ لألَالإد ال يعيدها
ويكررها ما دام أحو 0مريقا ،وثثيح ا-إمحازة ائاعها.

ثم يكز  ،^^١حديث ،الزاء بن عازيتج ;ء؛ءئيبمنق ،وقد سى الكلام عل أكثره،
والشاهد منه قوله! رروعيادة المربمى® ،ثمالة المريض أمر بيا ائي^^ ،وص مرض
؛فاية ~إذا قام بما من يكفي؛ ممط عن الامح> ،ؤإذا لم يمم بما أحد؛ وجب عل

من علم حال أحيه أف يعوده" نم إف المراد بالمريض الذي يعاد هو الذي اشي ق
محته ،ولا يهمج ،وأما المريص مرصا حفيئا لا يعومحه عن افروج ومماحة الناص،
فإثه لا يحاد لكن ينال عن حابه إذا به الإنساف.
وللعيادة آداب يره منها!

 - ١أل ينوي الإن ال حا انثال أم ام ،.فإل ائذه أم حا•
 "٢ومنها! أن ينوي الإحاف إل أحيه بعيادته ،قاف المريصن إذا عاده أحوه؛

وحد ق ذللث ،راحه عفليمه وانمراح صدر.

 —٣ؤمنها! أذ ينتعل الفرصه ق ثوحيه الريض إل ما ينقعه ،فيأمره بالتوبة
والإنتغفار ،والخروج من -محقوق الناص.
 " ٤ومنها! ائه ربإ يكون عل المريفن إمكالأت ق طهاننه ،أوصلأنه أوما

أنبه ذللث ،،فإذا كاف العائد طالب علم ،ايتفع به الريفي؛ لاثه لا بد أف بئثره عثإ
فغي أف يقوم به من طهارة وصلاة ،أوينأله المريص•

ضح ثمياض اساسق ض كلام سيدالرسلض هئ؛ةا£.يىولمكؤ

٣٨٦

ه~ ومنهات أو الأناو ينظئ للثميحة ل إطالة الثاء عد اآريذس أو عدمها،

وهذا القول هو القول الصحح ،ولهت ،بعض العاJإء إل اثه ينيغي نحفيمح العيادة،

وأب يثمل عر الريض ،لكن ٠٢٤^١

أف الإدسايى يئظؤ

إذا رأى أف

اLردفر ،منتاسن منط منسممح المدر ،وانه محمب ان يبقى عنده الذي يعوده،
فليتاو لنا ز ذلك من إدخال الئرور عل الريض ،ؤإذ رأى أو اريص مشم،

واثه يرقيه أن يقوم الناس عنه حنى يأتيه أهله ،ويصلحوا حاله؛ فإثه يقوم
ولأتام.
 —٦ومنها؛ أف يتذكز الإئ ان نعمة اممه عليه بالعافية ،قاف الأناف لا يعرف ه

قدر نصة اللب عليه إلا إذا رأى من ابتل بفميها ،كعا قيزت وبضدها سى الأفياء.

فتحمد اممه سح\ظؤئ\ل عل الحافية ،ويناله أف يديم عليلئؤ النعمه.
 -٧ومنها :ما يرجى من دعاء المريض للعائد ،ودعاء المريض حرى بالإجابة؛

لأف اممه ستحاثئؤد\ل عند المنكسرة قلو-م ص أجله ،واريفى س أمد الناس صنما
ق ا لنفس ،ولا ميا إذا طال به النص ،أو ثقل به المرض ،وجي إجابة دعوة هذا
المريض•

وهناك فوائد أكثر مما ذكزنا؛ لذللثؤ ينبغي للامان أل تحرص عل عيادة ا،زصى

وذلأ،سامهمواكواع،م.
أما ثشيح ا-بنازة ،فياق الكلام عليه ~إرا ثاء امم.~4

٢٨٧

،،ا-واواءيادأاميض

 " ٨٩٦وعنه ،قال؛ قال ومحول اف ئ .:ارإل اهه ءَوةل يقول؛و؛ الؤة\قؤ'.

:ا انن آم ،ثرصت،هللم ذش\ داَل: :ا زب ،محس أعودك زأئت زئ النافن؟ا
قاوت أما علمت ،أو عبدي ئلأثا مرض قلم  loJjijأما عبمش انلث ،لوعيثه ووجاوث؛ي

_!٠١:

انثشقك  ٣تلهض! داَل: :ا زب ،محس أئثش زآث رإ
كسمحامماك عدى محنقللمشه!كئك

لوأطعمته لوجدت دلك عنديإ يا  ٠^١آدم ،شمتنك

قاو :يازب،

النامح؟أقاَل^ :ئاكضىمحنهاممأمحس
أكبجيبجذ/كشيا» ،تواْمملأرُ
الثني
هذا الحديث ،الذي ذكز 0الحافظ النووي

ق (يياض الصالحين) ق

باب عيادة المريض ،وئثيح المت ،عن أي ميرْ ;ة.هننأل الئي .قال؛ اايقول
افه ثعال يوم الم١مةت يا ابن آدم ،مرصتؤ قلم يئدنرا قال; محمر أعودك وألت ،رثر
العالمذن؟! ~بميت وأنثؤ لست ،بحاجة إئ حش أعوذك -قالأ  ١٠٠١علنتؤ أو عدي
عنده!>ا هذا آلخديث
ملائا مرص قلم ثنية! أما علنت ،أئلث ،لو عيثه
ليس فيهإئكال ز قوله ثعال! ررمرصته قلم  ١ !^_Jلأن اممهثعال سشصل عليه
المرض؛ لأف المرص صفه مص ،وافه نبم١دهوةائاق منزه عل كل مص ،قال اممه
تازق-وثاكت ؤ نبمن ثه رُ ٠٧٢ ،1عثا ثيغؤزنث ه[الصا«ات*:خا] ،لكن المراد بالزض!

مرض عبي من عبادْ الصالحين ،وأولياء اطه سبt٠اةنحؤداق هم حاصتته ،ولهذا جاء
 ١أ حرجه م لم :كتاب البر والصالة والأداب ،باب غفل عيادة المريض ،رقم( .) ٢٥٦٩

٢٨٨

قؤح ري1ض اسسزا Ajعلام سد ائواط؛زا

ق ا  -لثديث الصحيح المدّى أمات ررس عادى ي ثث؛ ممد آذنته ^"^ ٠٠٧بمي
أن الذي يعادي أولياء افب محاوب لله ع،جل ح انه ؤإل كال لم يعاد اممه عل زعمه،
^ ،١إذا عادى أولياءه وحازغم ،فقد عاداه وحاوبه ،كيلك إذا مرص عبد من عباد
اممه الصالحين ،فإل الله س؛حاةثؤاناك يكون عنده ،ولهذا قاو 1ءأما إلك لو عدته

لوجدبي عندْإٌ ولم يقل؛ لوجدت ذلك عندي كإ فال ق الطعام والئرام—،،
بل قال :ارلوجدثتي ءندْاا ،وهذا يدو عل مزنما المريض من اممه عئفقل ،ولهذا قاو
العلإءت إف الريمى حري بإحابة الدعاء ،إذا دعا لئحص ،أودعا عل شحمن ،وق

هذا دليل عل انتحباب عيادة الريض ،وأف افه نبماةئؤث\ق عت انريض ،وعت من
عاده؛ لموله؛ ُرلوجدنى عئده® ،وقد نبق لنا كيم ،ثكون عياده المريض؟ وماذا
ينبغي أن يقوله له العائد ،ويوصيه به.

بمي طاإنت> منك طعاتا فلم ئطعمني،
رايا ابن ادم ،ا'سطنئتلث ،قلم
ومعلوم أف  ^٥١تحال لا_! ،الطعام شه؛ لموو  ^٥١تا3قوثاكت ^؛ ^٠بملمم لي
يكَه [الأنم1م:إ  ،]١لهوعنل عن كل مء ،لا قئتاغ إل الطعام ،ولا إل ال1راب،
تكن ج]غ عد من عباد افه ،فعل؛إ به محص ،فلم يطعمه ،قال اطه تعال؛ رُأما إلك
ثوابه عندي مدحتا لك) ،الحننه
لو أطعئته لوجديث ،دلك ءتدىإ  ٠بمي؛
بعثر أمثالها إل نع مئة صعق إل أصحاف ،كثيرة ،وق هذا دليل عل انتحباُس،

إطعام الحائع ،وأن الإنسال إذا أ٠ئعلم الحاع وجد ذلك ،عند اممه.
إ  ٠قال؛
 ١٥٠٠ابن ادم ،انتنمتلث~ ،أي طش ،مناف ،أذ ثنمني — قلم
كيم ،أشقيلئ ،وأنث ،رب ،الحالْيرن؟إ بمي لست ،ق حاجة إل طعام ولا ثراب،
( )١أحرجه اJخارىت كتاب ،الرقاق ،باب التواضع ،رنم(.) ٦٥ ٠ ٢

٣٨٩

- ١٤٤واو،ءياعأامياش

قال :ررك عينت آن همدي هلاظ انسماك  ٣ض! ك عبمت أك نز ك
لوجدت دلك عندي أ  ٠١ففيه ~أبما~ دليل عل قضيلة إنماء من طلن ،منلث ،الثما،

واق تجد ذللت ،هد افب تعال مدحزا للئ ،،امحنة بعئر أمثالها إل نع مئة صنم،
إل اصعافح كثيرة,

والشاهد من هدا الخدين ،إ ا-لثمله الأول منه ،وهي قوله:

هلم دئدبي!اا

ففيه دليل عل انتحيامح—> عيادة المرمى ،هدا ولا ثنى ما نبي من أف الإئ اف إذا

عاد المرمى ينبغي عليه أل يناله عن حاله ،وعن طهاؤته :ماذا يفعل بالطهارة؟

ماذا يفعل بالصلاة؟ ويعلمه كيف بطهر وكيف— ،صل؟ وأما يبغي له أذ يدكزْ
باذ يعمن أوقاثه بالدكر والإنتغمار وقراءة القرآن ،واته إذا كاف له وصيه يريد أف
يوصي فليكسها• وافه الموش •

 " ٨٩٧وعن ش موس قتهبمثه ،محازث محال رسول ،اطه

ررعودوا المرمى،

وأطعموا الخايع ،ومحآكوا المال،ا ،زواه اشحارير
«النال»; الأسئ.

 " ٨٩٨دعن؛وباذ ننحهبمثئ ،عن النبل ه ،قال ^ ٠١ :المنيم إدا عاد أغاة
المنيم ،لم يرل ق حرفة الخؤ حص ينخ ٠٠قيل :يا رسول افه ،وما حنقه الخؤ؟ قال:
ررجناها،؛ ،رواه منالمر ا.
ررحناها ،،أي ما اخش من الثمر.
( )١أحرجه الخارق •،كتاب الخهاد وال بر ،باب فكاك الأسر ،رنم(.)٣' ٤ ٦
( )٢أحرجه م لم! كتاب الثر والصالة والأداب ،باب فضل عيادة اريض ،رقم ( .)٢ ٠٦٨

٣٩١

،،ا-واب،ءيادةامياش

وقد مبى أف الحلوس عند المريفي ثئتلف باحتلأف الأحوال والأشخاصى،

فقد يكون الخلموس عند الريقس مطلوبا ،وقد كون غتر مطلوب ،فإذا علمنا أة

المريض يأنس 7اذا الرجل ،واله نحب أف يتأحز عند0؛ فالأصل أف يتأحز ،وإذا
علمنا أف الريص محب أذ نحمث العائد؛ فائه لا يناحر؛ فلكل مقام مقال ،وق هدا

الحدث اكازا يلين عر محضل عيادة المريض ،كلنا نحب أف بجي من ئإر ا-اثة'،وهلا
من أنبا-أا .واش المودق.

 " ٨٩٩وعن عئ هؤيقنن ،؛ !،!١سمعت رسول ،افم ج^ ،يقول!  ١١٠٠من

سم بمود ص ء؛ إلا ضل عيه شبمون أك _ ،ض بمي ،وئ
عشيه إلا صل علته نثعونى أك مانم ،حص بمسح ،وثاق ل 4حريف ق الختماا،
رواه الرمذيا  ،٠وئاو!

حس».

لأالخريض» :الثمن المخئوفح ،أي! المجني.

 - ٩ ٠ ٠وعن أنس زمحمحنمحن ،ئاو :ثاو علام بجودي محدم ^١؛؛ . ،ئثرص،
دأئاْ آلنى .يعودْ ،ممعد عند رأسه ،ممال لهأ ارأنللم» ،هئظز إل أيه وهوعئدة؟
محاو :أؤ أنا القاسم ،م يختخ الص .زم مول :ذ ف اJدى أنقدة
ك ا لءر" ،رواه البمارير•'٢
 )١/أحرجه أحمد ( ،) ١٢ ' /١وأبو داود; كتاب الخنائز ،باب ل فضل العادة عل وضوء ،رنم
(  ،)٣' ٩٨والرمن.يت كتاب الخناتز ،باب ما حاء ق عيادة الريص ،رقم( .} ٩٦٩

' ،٢أحرجه الخاريت كتاب الختام ،باب إذا أسلم الصي مات عل يصل علمه ،...رنم( .) ١٣٥٦

قؤح (؛اش اساسق ض هدم سيدالوس،ض 0لإإ؛س'غؤيوظا

٣٩٢

المحح
مل \ذؤوؤأ يخ،اهئث ق كتابه (رياض الصالحتن) ل رباب عيادة المريض،
عن عئ بن أي طاف ده.ءنن أيه ميع النئه يقوو ؛ رمامى منلم يئودمنيا
عدوه إلا صل عالتؤ نسعون ألفن مالك حص ينسي ،وكذلك إو عاده ق الم اء صل

طه شبمون ألخن ثلمك ض بمج ،زثان ل خزفه الحق)) .هدا الخديئ له شاهد
مما شتى أف الإساو إذا عاذ أحاْ المريص؛ فهو ل حرفة اطق ،بمي ق حناها،
ومصل اممه وايع.

وأما انتغفار ا1لأدكة له ،فهدا فيه ثظز؛ لأف من قواعد الخد ث المعيق

عند العياء! كثرة الثوايس ،ق عمل يسثر حدا ،ولكنتا مول! إثه ما دام قد يبث
أصل منروعثة عيادة ا،زيض؛ فإو ذكز المضايل -إذا لم يكن الصغفن ثدييا"
^ ١ساعد عل فنر ما زعأ ،فيه ،ؤينئط الأسان ،ؤيزحو الأسان ثواب ،ذللئ-،
إن كان هدا الحدين ،ثابتا عن الض

حصل للأسان ما دل عليه ،ؤإن

لم ينكى ثابتا؛ فائه لا يزيدْ إلا رغبه ل الخم ،وعل كل حال ،فهويدل عل ثقيلة
عيادة الريض ،وأنه إن كاو ق الصباح ،فله هدا الأجز ،ؤإن كان ق المساء فله هدا
الأم.

أما حديث ،اض بن ماللث ،د?.بمئ أن علاما تtوديا كان نجل م الّذ،.

فمرض هدا العلام فعالم الّ؛ي،ه ،فجاسل عند رأبه ،وءا ،Jله؛ ®  ٠٠١٠٢٠١فثظر إل

أبيه —يعنى كاثه ينتشزه — فقال له أبوه —وهو ثر_ودي—؛  ١أج آبا القائم®؛ لأف
اليهودي يملم أثه الثّسول ،ويدري اثه حى ،فقال ،لأبنه .أج أبا القاسم؛ فأنلم

هدا العلام ،فمج الثني ه وهويقول! راالحمد ف الذي آميه مى النار®.

،،ا-واو،ءه1دئامياش

٣٩٢

ففي هدا الحديث عدة فوائد منهات

 ~ ١جوار انتخدام اليهودي ،بمي أف ستخدب؛ الإنسان وثئعلهم حدما
عند ،0وهدا بثزط أل يامى من مكر0؛ لأل اليهود أصحاب مكر وحديعة وخيانة،

لا يكادوف يوفوف بعهي ،ولا يودوف أمانه ،لكذ إذا امثه فلا باس من أذ ستخدمه.

 -٢وفه -أبما -ذلل عل جواز محالة المريض التهويد؛ لأل افن M

عاذ هذا الغلام ،ولكن محمل أف يكوف محالة الثني .له كانت من أجل خدمته
إياه ،وأف هذا من داُت ،المكافأة عل المغروف ،وعل هدا فلا يكوف اغإ عاما لكل

تأودى أف ثعوده ،ومحتمل أة الثسو ،Jه عاده لتعرض عليه الإسلام ،فتكون
عنائه المريض اليهودي ~أوعمْ من الغمار— ثكون منثحثه إذا كان الإنسان يريد

أف يعرض عليهم الإسلام ،فينقيهم افه به من الثار ،وقد قال الثي.ت ءرلأل ثيدي

^ثاخ؛ثكسهماشا»لأل
بمي:إذا ندى اهبالئ،زبج واحداسالغهمخثلأ،سالإل الخمالتي
هي أعل أنولع الإبل محي الغرب.
 "٣دفته ذليل عل أل بجني عل من عاذ المربمى أف يرثيه إل الحمح ،وية
له الحي ،ؤيرمحه فيه ،فإذا كال —مثلا—بمم ائه -أي اريص— صاحب ،مصريموو له:
رريا فلأن ،انتغفر افه ،ب إليه؛ا ويعرض عليه الأشياء التي ينثعه ،فلا سقى محدْ

بمي ،قصص الأولن والأجرين يوف أف يفنه ل دينه ،فألحنن ما يدي للنريض
( )١أحرجه البخاري :ياب أصحاب الني ه ،باب ماف ،عل بن ش طالب ،...رنم(،) ٣٧ • ١
وم لم؛ كتاب فقاتل الصحابة ،باب من فقائل عل بن أيى طالب ،رقم(  ) ٢٤٠٦من حديث
سهل بن سد ظنمحد.

٣٩٤

فلح رداس انماسق ض؛لأم سيد الوّمى

هوأن ثنمعه ق دينه ،وأما القصص فهذه لها ومحت آحر ،لكن اعتنم الفنصة ،قل!
وت\ ئلاذا انتغفر افَ ،ى إليه ،إذا كاذ لأحد  siLUنظالمه لأئ إله ،ؤإذ كان
عندك يقمر ل واجب فا؛ه...؛؛ وهلم حرا.

 ~ ٤وفيه دليل ~أيصا~ عل أف الأب قد يوثر ايثه بالخير وهو لا يفعله ،فهدا

اليهودي أثاز عل ابنه أذيلح أبا القاسم ه ^ ، ٢٠٢ولكنه هولم^ ،فالأن،
قد بحب لولده شيئا يرى اله الخير وهومحروم منه —والعيال باق—.

 -٥وفيه دليل عل أو الئنر ه ص ،ؤيدل ،لدلك أو اليهودي قالط لأبنه!
أؤ أبا القاسم ،والحي ما جذيذ به الأعداء ،ومعلوم أف اليهود واشارى يعرفوف
الئي.ؤ كإ يحرفوف أبناءهم ،قال اممه تعال! ا؛ؤآكتي آادن؛نهلم أيكثب ىمذوده<'كث١
بمي؛وذ أناءهلم ه [اوقره:ا■ ،]١ ٤ؤإثإ كانوا يعرفونه كإ نمفو 0أبناءهم؛ لأن اممه ءالت
ؤآفيك ،محدوثة• ذكو ،هندهم ي آلزرينو والإنحيسفي ه معروف مذكور بانمه
العiم <!هإقوذ ؤمكؤبا هتيهم ن آلؤرثة وألإنحبمز يأمثئم إلممروف

ويثيئهم عي آلثتامحم ومحل لهم أشئت ومحزم عقهن الءنيث دبمح عنهم
إصتهم ؤأدعئل الفيَكاثئ ءثهتِ ه لالأءراف¥:ه ،]١هم يحرفوف هذا ،لكن الخسد
—والعياد باممه— والاستكبار منعهم من أل يؤمنوا ؛الثسوله ،ءؤ ود ءكث\إر بث

أهل آوكش ،ؤ ردوث٤م بئ بمد ٍاثدمحإ َةثائإ ثَدا تن عند أثسهر تئ
بمد ما ثيا لهم ألكئ ه تاوقرْ:بم •  ،] ١ن أل اممه الئلامه.
وعل هذا فإذا مرض إئسال كافز ،فلك أو ثحوده إذا نجوت من هذه العيادة

حيرا ،بأف يحرض عليه الإسلام لحله يسلم.

ش لئام اساسق ض؛لأم سد الرسااتي ءثإإذلثءفي4وثؤ

٢٩٦

تجuبمهمبهمضََكن
خوٍةوم

[ا

ا

 -٩ ٠ ١عن عاممه ذه :أن الض ،.كان إذا اشتكى الإننائ
أوجنح Jli ،الشؤإ .يأصثيه هكد! -ورصع نماو بن
منه ،أوكاثئ به
عسه الراوي نجابته بالأرض م رقنها" وئاو ؛ رربحم افه ،ربه أنصنا ،برمة تشينأ،
يشمى به تش»ثا،

ربن اا ،متقى عأJثهر .٠

 -٩ ٠ ٢وعنها ^؛^ :١^٤أو  . ،^١كاو ينوي بنص أهله ينتح يده

 ،،^١ويقوو< :االثهأ نث ،الثاس ،أذهب  ،^١ائف ك الئاو لا ثقاة إلا
ش٠اؤك ،شماءلأيثادرنؤا" ،متفق علته

 " ٩٠٣وعى آس هؤؤمقنئ ام يال ،لئابتؤ ^ ١٥؛ ألا أريك برقتؤ رسول اللب

.؟ ئاو :ثل ،ماو< :االنحلم زث الناس ،ئدهن اطس ،^١ ،أك الشاو ،لا ثاو
!لا أس ،ثماءلأيثادزيما>،رواهاشاريُ

المحح
و ذ كز  ،!،٥^١النووي ^ ^١و كابه(رياض الفالحى) ما ثدل عل
( )١أحرحه اليخاري؛ كتاب القلب ،باب رقية النيئ ،...رقم (  ،) ٥٧٤٥وملم ت كتاب السلام،
باب استحباب الرقية••• ،رقم ( • )٢ ١٩٤
( )٢أحرجه البخاري• كتاب اظلرصى ،باب دعاء العائد للمريفى ،رقم (  ،) ٥٦٧٥وملم؛ كتاب

اللام ،باب استحباب الرقية ،...رقم (.)٢ ١ ٩ ١
(مآ)بيالخارى :كتاب الخلب ،باب رقية الثيه،رقم( .) ٥٧٤٢

٢٩٧

ْ،ا-و1واءي1دءااووصبمصتو

انتحياب عيادة الريفي ،يكز ما يدعى له للمريض ،وما يفعل به ،فذكز حدقن
عن عائشة رْءؤئها.

أما الخدبث ،الأئل،ت فإيه إذا كال ل الإنسان المريض جرح ،أوهزحه ،أونحو

^حا الأرض،فاظساؤفمدا ،^□١
ثم يمسح به ا-اترح ،وبمول؛ رارثه أرصنا ،بربمؤ تغضنا ،يشمى -يا تشمنا ،بإدن

زبثا؛؛ ،وهدا يدل ،عل ايه ينبغي للإئ ان أف يداوي الجرح بمثل ذلك ،،بل ييل أصبعه
ثم يمتح به الأرض ذات الرائب ،ثم بمول ّْا ورذ ض الّ؛ي س ،ووجه ذلك أف

الناب طهووكا قال الني

رايعلت ،ربجا لنا طهوراارُاأ وريئ ،المؤمن طاهر

~أيقا~ فيجتيع الطهوران ْع قوة الموكل عل ال؛ه عغ؛ل ،والثقة به؛ فينفى -يا
المريص ،ولكذ لا بد من أٌرينت

الأمر الأول !،قوة الي٠ان ق هن.ا الداعي ،بأف اممه ئي\ةتوةئ\ق موفح يثني هدا
المريفن سهده ارنه •

والأمر الثال! ميول الريفي لهل-ا ،ؤإيإنه بائه <ستني.
أثا إذا كانم ،اشألة عل وخه  ،^١فإف ذللن ،لا تثئه ،يأل ه لا د س
اله؛ن من أف ما نتل الئي ه خثر ،ولا بد أف يكوف الحل قابلا ~وهو الريص-
يكول ئومنا بمائدة ذلك ،أئا إذا كاف غر ئؤس ،فإنه لزيبجغ؛ لأل الدين ؤ ،ثلوتم
مرض لاثزيدهم الآيات ،إلا رختا إل رجسهم— ،والعياد باق — .

أما الخدين ،اكال! فإيه كان إذا عاد بعض أهله بمودت <رالثهم زب ،الناس،
( )١أحرجه م لم؛ مماب ،المساحي ومواضع الصلاة ،باب ،منه ،رقم (  ،) ٥٢٢هن حديث حديقة بن
الي،انق؛ئنبمنمح.

ضح (i\»J

امارأهتي ض؛لأم سيئاأوس،ازا

ُ -٩ • ٦ءن اس ءقس  ،٠ض ام ه ص:

ءئ <؛ aإل

العظم ،أل
ءئصزْ أجله ،فقال ع1دْ سع ءز ي '.أنأل افت العفليم ،زب،
يشفيلث  ،إلاعاياه افه من دلك الرضاا ،رواه آبوداود والر٠ذير  ،٠وةاو،ت  ١٠حديثا
حنا> ،وهال الحاكم ت  ١٠حديث ،صحح عل ثرط الثخاريا>.

الثثنح
هده الأحايين ،محا يقال عند المريض إذا عاذ 0الإئاو إؤ<غو\ النووي ;َءهآدئئ
ق كتايت( ،رياض الصالحين).

حديث ّهد بن ،أبي ،وماص أل الثى ه عاده ق مرضه فةاو،ت رراللهم انف

تندا ،البجأ انم ،تندا ،الثهأ انم ،نئوا» نلأُث ،ه ففي هدا الخدين،
دليل عر أف مى أذ يعوذ الإنا Jا،لريص السلآإ ،وفيه أيصا حس حثق ام
 .ومعامأته لأصحابه ،فائه كان.يعود مرضاهم ؤيدعولهم ،وفيه اثه يسشحثؤ
أذ يعز  ١^-الدعاء :ررالل؛لم  ،^١محنا)> ونمه ^١ ،انم ،فلأنا ،إضأ ،^١
هلائا ،ثلاينؤ مثاُت ،،قاف هدا؛ثا يكون نستا لثناء الريض ،وفيه ~أيصا~ دليل عل

أف الإنسافتكنث الدعاة ،لقد كاف الئّول.إذا ذعا يدعوثلائارم ،ؤإذا طم طي
ثلاثارآر ،ونكران الدعاء ثلاثا من الأمور المشروعة ،كإ كاف ،j .الئلأة:فول:
( )١أحرجه أخمن( .ا  ،) ٢٣٩ /وأبو داود؛ كتاب الخنائز ،ياب ،الل.عاء للمريفى عند العيادة ،...رقم
( ،) ٣١ • ٦والترض :كاب الطب ،باب مه ،رنم( ،)٢ ٠ ٣٨والحاكم(ا.) ٣٤٢ /

( )٢أحرجه م لم؛ كتاب الحهاد والمر ،باب ٌا ض الك ،ه من أذى المثرين واياشن ،رقم
ر  ،) ١ ٧ ٩ ٤من حديث ،عبد اف بن م عود غأهته.

( )٣أحرجه البخاري؛ كاب الحالم ،باب من أعاد الحدين ،ثلائا ليفهم عنه ،رنم ر  ،) ٩ ٤من •حدبث،
أنس ئهئئ.

ْ،ا-دابءيادأماو0صبمدسمى

<رتباعفز،4ذباعفزي،زباعفزفي»رأ'ئكئئ،هكذا -أض\^-لوءاة
للمريض.

ثم ذكر  ١لمولف حديث عثاف بن أبا العاص أف الئي .مأله ^ ،jاله
يئكو من مرصى ق جند ،0فامزه الني أن يقول ،هذا الدعاء 1بم اممه ثلاثا،

ويضع يده عل موضع الألم ،يم يهول ٠ !،أعوذ بمرة افه وءدرJه من مؤ ما أجد
وأحاذراا ،يقولها تّع مئا'ت ،،فهذا من أنباين ،الئغاء —أيصا— شغي للإئ ان إذا
أحس بألم أل يضع يده عل هذا الألم ،ويقول،؛ راسم  ١٠٥٧٥١ثلاثا ،ارأعوذ بمرة افه
وقديتؤ مى ثؤ ما أجل وآحاذرار يقولها مع مرات ،إذا قاله موقنا  ،^. ijثومنا به،
وانه موف يستفيد من هذا؛ فإله يذهب ،الألم بإدن اممب عغتجل ،وهذا أبغ هس الدواء
الحلإ ،وأبلع مى الأقراص ،والشرانم ،،والأثر؛ لأيك ،ن أو أوئشن بمن سده
ملكوت الئنوامتج والأرض ،بالذي أنزل ،هذا المرض ،هوالذي تحرك منه.

كذللثؤ "أيقا— حديثج ابن عباس خ.بممحأل الأناف إذا زار مريقا لم تحئز

أجله ~يعز ،ليس الذي فيه مرض الويت —،ممال،؛ ررأنأل اطه المظيم ،رمحث ،العزش
العظتم ،أذ بنفيك ،ييمافيكف نع مرات ،إلا نفاه افه من دلا1ئخ \ؤ9نوافا هذا إذا ١٧
عئصر الأجل ،أما إذا حفز الأجل ،فلا يفع الدواء ،ولا القراءه؛ لأف افه ثعال قاله؛

لم لبه؛يا

لبملهم لأ متأجروة ناقه دلا منئدمك< ه [!!؟■مراق;؛"؛]،

واشُالموهق.
مسم

ا أ حرجه أحد (ْ  ،) ٣٩٨ /وأبو داويت كتاب ،الصلاة ،باب ،ما يقول الرحل ق ركوعي وسجوده،
رقم (  ،) ٨٧٤وابن ماجه ت كتاب إقامة الصلاة والتة فيها ،باب ما يقول بتن السجدص ،رقم
(  ) ٨٩٧من حديث حديقة

قؤح <u؛ Jاسسفيضئلأمسداإرس،تي

 - ٩٠٧يعنه؛ أة اقل .يحل عل أغرابث يئوده ،وكاذ إدا يحل عل مذ
مودة ،ئاَل« :لأثاش؛ طيوزانشاء افُ» ،زؤامالبماري . ٠١
الثنخ
ل كتايه(وياض الصالخذ) فيا يدعى به للمرضن ،عن
نمل المؤثث
ابن عثاس ;؛؛^^ ١أل الني ه لحل عل اعرابأ يعودْ ،ولكن إذا لحو عل مريض
يعوده يقول ت  ٠لا باس؛ طهور | )jثاء اف . ٠١

قوثه!  ٠لا باس؛ ١يخني؛ لا شدة عليلئ ،،ولا أذى ،راطهورا؛ بمي• هذا طهور
—إن ثاء اممه— ؤإثا قال الئى

®إن ثاء اف،ا؛ لأف هذه جلة حزية ،وليف

جله دعائة؛ لأف الدعاء بميمي للائ ان أذ يبرم به ،ولا يمز؛ إذ نث ،ولهذا ض

الني .أخ مول

رراللهم اعفزل إذ شئغ ،اللهم ارحمي إذ شئت ٠١ ،لأ مز

هذا؛ لأة افه لا مكرة له ،إذ ثاء غفز للئ ،ورحملثف ،ؤإذ شاء لم يمفر ،ولم يرحم،
فلا ماوت إذ شئث إلا لثن له منكره ،أولثن ينّتعظلم العهااء ،والiJه نبماةئوعاق
لا يتعاظمه ثيء ،فإذا مالت ،اممه فلا مل؛ إذ ثئن>.

أما قول! ررإذ ثاء اف® ل قول ائي.؛  ٠١لا بأس؛ طهور إذ ثاء اف؛' ،فهلءا
لأل حم ،وثقاوله ،فيقول * لا بأس ،يعني• ينفي أذ يكوذ به بأس ،ثم يقول ٠ •،إذ
ناء افُ))؛ لأذ الأم كله ضثة اف عثل.
(  ) ١أخرجه اJخارىت محاب

باب ما يقال للمريض وما

،• .رنم( ٠) ٥٦٦٢

( )٢أخرجه الخارىت كاب الدعوات ،باب ليعزم المسألة ،فإنه لا مكر 0له ،رقم (  ،) ٦٣٣٩وملم•
كاب الذكر والدعاء والتوبة والاسغفار ،باب العزم Jالدعاء ولا يقل إن ثثن ،،رقم ( )٢ ٦٧٩
من حديث أيا هريرة

Lu،- ١٤٠

صم

فيوحد من هدا الخديث!

يتبغي لثن عاذ مريقا إذا يحل عله أف موو)ت

ررلا بأس؛ طهور إذ ثاء اف®.

 - ٩٠٨وعن ش نعيد الخيري قهنن؛ أو جثديل أش النص ه ،ساوت
يا محمد ،ائكنت،؟ ةاو،ت ءينم® ئال،ت سم اف أرقياك ،من ثل مي ء يؤذيك ،من
فر ثل مس ،أوصن حاسد ،افه يشفيك ،بنم افي أرهيلث . ،رواه منالم' . ٠
الثمحح
ثم يكرحدث رئتؤ جميل

للثى س ،اثه حاءه ،فقال لهأ ااافة5إث،؟®

يناله بمي• هل أنث ،مريص؟ قال! ارثنم® ،فقال 1رابنم افه أرقك ،بن كل ٌتية

يؤذيك ،يى فر كل نقم ،أوعي حامد ،اغ يثميك ،،بنم اف أرقيلئح® ،هدا دعاء
س مجرل أفرمح الرسل للثمي iWأفرب ،الرسل ،لكي جمريل أشرف الرمل
الملكيذ ،وأما محمد فأفزف  ،الرمل البقريل ،يقول له! ااامة5ينا؟® قال! ائأنلم®،
ول هذا دلتل عل أل لا رأس أف يقول الرص للناس؛ إي مريص ،إذا نالوه ،وأو

هدا ليس من بامتؤ الشكوى ،الشكوى أذ ضعأ الخالي للمحلوق ،ثقول! أنا أصابني
اممه بكيا وكدا ،ثنكوالرب للحلؤ ،،هنءا لا نجوز ،ولهذا هال ،يعقوب ،ءثو١لثلأأ! ؤإئعا

أسك_ا بؤه ؤحرئ ءاث ،أممه ه ليوسفتا"خ] ،لكذ إذا أحبر الريفي بترصه عل تميل
الإنتحار يوف الئكوى؛ فلا باس ،ولهدا بعض العامة يقول ت إحبارا لا نكوى ،ل

كدا وكدا ،وهدا طيب ،وفته -أيما -ذليل عل أل ينغي ،أل يقرأ عل الريفي aJLj-
( )١أحرجه ملم :كتاب اللام ،باب الطب والرصى والرنى ،...رقم( .) ٢١٨٦

ثؤح يياض اسستي ض هدم سدالوس،؛ق صإ|شنهؤثاؤ

الرمة؛ *بنم اممب أنقيك® بمي أقرأ عليك *مذ كل ثي؛ يؤذيك*؛ عام ،كل ثيء
يؤذيه من مرض ،أوحزن ،أو هم ،أو عم• أو أي ثي؛ يكوف•
 ١٠مذ ثل ثل مس 1وصن حاسد ،اممه ينميك. ٠١

رامذ ثرثل مس* مذ الثموس البمرية ،أوموس ابن ،أوصر ذلك(،رأؤ صن
حاسد ١١أي! ما يميه الناس  ،_ Jljوذلك ،أن الحاسد —والعياد باق— الذي يكنه
ان ينعم الله عل عباده ينعمه ،نف ه حب ه ّررر ،0وهذه النفس الخب ه المريرة محي
دإطلق منها ما يتسبج ايحود ،ولهذا محال تعال .ؤ وِمن ثرحاسد اذا حده

لالفالق:ه] ،فمس_ا الحول ،فتزول منه النممه بسبب هذه العي ،ولهذا قد '.اءأوعم

حاسد ،اممه ينفيك؛؛ أي؛ يبرئه ،ويزيل سممه ١٠ ،بنم اهو 4أرماائ ،ا محتدأ بالثنملة ق

أزل الدعاء ولآخر الدعاء ،فإذا ذعا الإن اف با ج\ئ به الثج ،فهذا حتث ،لأو
كل ما جاءت به النتة ،فاو مراعاله أقفل ،ؤإذا لم يعرف هذا الدعاء فتيغ بإ
ينامنه ويفتح الل 4به عاليه :يقول مثلا :شفاك افه ،عافاك الأو ،4أسال اممه لك ،الشفاء،
أساءل افبمَلك ،العافيه ،وما أثب ذك.

وو هن"ا الحدبث ،دليل عل؛ أف الني .كعثره مذ البشر ،يصيبه المرض،
وفيه —أيقا— أل القراءْ عل المربمي لا ت-اؤ ،كال الثوكل ،بخلاف الذي يهللّث ،مذ
الثاس أف مرووا علميه؛ فالذي بمللمب مذ الناس أل مرووا عليه؛ فيه ثيء من مص

التوكل؛ لأنه سأل الخلق ،واغثئد عل ^ ،٠٠^١لكذ ^ ١ح١ء إنسال ثقزأ عليه ولم
ممثنه ،قاف ذلك لاثضإك ،ولايني ننما ق الثوم ،ولهذا مأالثئهءلصرْ،
ومحرئ

-أما -فدلك ،لا ينال كال التوكل إذا كاف بغم ثؤ\و >.وافه اأودق.

- ١٤٥واواهي1دأئهصبم [سمى

 ٩ ٠ ٩وعن آي نعيي الخيري وش هريرة ؤهبمتمحات أمانهداعل رم وو اف

^و :ر<سداو^لأبميافُثالهُني ه ه مماَلَ:لأإلثإلأمحنبما
أكو ،نإذاىَلَ:لأإلأبجافُؤخاوةَلأهق ،داَل:مووَ:لأبميمحؤض
َلأنريكلي،ؤإذا قاَل:لأإو4إلأاةو4س ؤو 4ا-ئ ،داَل;َلأإل4إلأمحقاهك

ئئةهاله3،اوَ:لأإقبجبمدا

ؤوسل،ؤإذا

ولالخول ولادوْ إلابي>ٌ ،وثا 0موو ت ارس مالهاق ترصه ئم مات  ٢طئ النار>،،
رواه الرميير آ ،وهاوت ررحدت حتن>ا.

هذا آخر حديث مله الثووي

ق كتابه (رياض الصالح؛ن) ل• ر'باب

ما يدعى به للمريفى'' ،وقد سمت الأحاديث فيعا يدعو به العائد للمريفى.

أما هدا فهو فيئا يدعو به افنيفي مسه ،إذا قال هدا الدي يكنه أبو هزيرة
وأبو نعد الخيري ^^ ١عن الثئ ه ل أل اممه نبمائةؤث\ق بمدى النيد

إذا

ص< :اإتملأبميمحثمحٌ)،زإذا قال:

رراممه أمحث ولا خول دلا موة إلا باق كيلك بمده اف'"؛ ص قال هذا ِأي ءال~ت

ي^مماتخ:ةامحفاتجالأمه

 ، ١١^١أي :أف ذلك يكون س أنبقَمحريم الإسان عل النار ،ماغي للأئسان أف
ئظ هذا الذكر ،وأف يكثر منه ق حال مزصه ،حش كنتم له بالختر إن ثاء اممه ثعال،
وافُالوني.
 )١.أحرجه ااارمدىت كتاب الدعوايتؤ ،باب ما يقول العد إذا مرض ،...رنم(' .) ٣٤٣

iU — ١٤٦؟» اتاب ^او اض اشض ض ئ!،

الذي مات فته ،وكال امحي

عندما مرصن كاف يعدل بين يائه ! ^٠^١١لا تؤدة

بث زمعه ;?؛^^ ،^٤قاما ومن ،يومها لعائشة ،فكاف ق مرصه يعدل J؛ )Jنسائه،

(رآنذك ^\ ،١وِ\ي غدا؟»را'ثرن يزم عائشة فأذو
له دءوؤنثبمة؛لا أن

ق يسن عاسة ،فكان عند عاسعه هؤؤثقهتمها ،حتى تول،

فشثذ عئ ويؤه£ألإ\ كيف أصخ الني ه؟ قال ،أصخ يحمد اف بارئا.
ففيه ذليل عل أيه إذا لم يمكن الومحوو إل ائريض ،فإثه ساو عنه من
يثابه من أقاربه أو غترهم ،ينال عن حاله لطمس الإئ ان ،وق وقتنا هذا حصل
ّوفه الخميس اتحال بغر الأقل ،بغر الأقارب ،وهواتصال الهاشا ،فإث الإئ اف
إذا لم يتمكذ مذ الدهايت ،إل المريفي ينميه ،فهذا الهاتف —والحمد ف~ حتر
نرمول للائ ان ،ولهدا ثةولت إذا لم يتمآكذ من عيادة الريفي يهليلذلأ فإثك
ثتمل به بالهاش ،،وثنال عن حاله ،ؤيكتبج للئ ،بدللث ،الأجر — إذ ناء اممه يعال—

واشُالوش.

ا أ حرحه البحاريت كتاب فضاتل الصحابة ،باب فضل عائشة•  ،• ٠رقم (  ،) ٣٧٧ ٤ومالم؛ كتاب
فضائل الصحابة ،باب فضائل عائشة••• ،رقم (  ) ٢٤ ٤٣من حديث أم الوبن عائشة

٤١٠

شؤح ري1ض اماسنرعن تلام سيدالر ١Lا|jا

وحنن أولئك رقيما ،هكذا كاف الرمحول يقول عند موته ،وكاف عنده هؤ إناء فته

ماء ،وقد أوق س ندة الويتح ونكراته ما لم يوثح أحد ،يعني ذلك أف أشد الناس
عند نكرايته المويت ،هو النيئ ه؛ لاثه ه يمرض مرض رجلين ،محمدي عليه

 ،^١شدد عيه  ،٤^١لأذا؟ من أخو أذ كال ص ذرجا<ت^١ ،؛ لأف ء
محتاج إل بمس عليه الإن او ،قكأو افه ءئقْل قد اخار لنيثه  .أذ يكوف
مرصه قديدا ،وثزعه شديدا حتى ينال ،أعل درجايتح الصابرين صلوامت ،اممه وسلامه

علميه ،فكاذ ه بمع يده ق الإناء الذي فيه الماء ،ويمسح بدللث ،وجهه ؤنقول•

م أعر عل عيان ارن -أز قال -:توات ،النُت ،»،أعر علميها حش
أمحثل ،وأصبذ وأتروى ،ولا ثزيغ عم ،حتى أعل ما أقول ،وحتى  ٣٥٤ل بنهاية
أو لا إله إلا افه ،وأف محمدا رسول اممه؛ لأف اآقام مقام عغليم ،مقام هزل وشدة،
إذا لم يعنك اممه عكتثل ،وبمملك ،ويثبمك ،فأنث ،عل حطر ،ولهذا كاف يقول:

ُراللهم أعر عل عئزاُتؤ اأورت،اا ،وق رواية أحرى يقول :ررلا إلأ إلا افه ،إي للموت
سحقزادت،اار  ،٠وصدق النئ ،ُ.إي يهول ،ثعال؛ ؤثءآ«ث سكتأآتؤبت ،نلي للمك ما
َقث ينه محي ه [؛ ،] ١ ٩:،سأل افه ثعال أذ يعيننا ؤإياكم عل عمرامحت ،اريتح ،وأف

تحمس لنا ولكم الخاتمه ،ويثوئانا عل الإيإن والتوحيد ،وأف يتوئانا وهوراض عنا؛
إل <_،<،؛ قيض-

ا أ خرجه البخاري :كاب المغازي ،باب سض الني.س ،.ر؛م( ٤ ٤ ٩؛X

ش

٤١٢

اسسى* j؛لأم  JUuاا<س،ا}،

وهمب حبل مى الزنا —يعني حامل مى الزنا— فهاثغ! يا وسول الفء ،إق اصت حدا
فاقنه عل .ثريد س اومول ه أف بميم عليها ا-لثد ،وحدها أذ وشألأ لأما محصنه،

فدعا الثئ و .نقها ،وقال له :ررأ-صى البجا ،مادا وصت مأتي  ٠٠٩مجيء ب إل
رمول اممه .بمد أف وضنت ا-اثمل ،ثم أنزها أف ينتظر حتى مطم الصبل ،فل،
مملمته جاءت ،فاقام عليها ا -لثد ،وأمر أف ئثد عليها محاببما ،بمي؛ نحرم وئربط؛
لئلا شنرب عذ زخمها كندو ثزءما -أي عززما -فشدلم ،عليها يناما ،ثم أمز
ب و بمإ ،وصل عليها

ففي هذا دليل عل؛ أيه يوصى أهل اثت ،،ومن يتولأْ بالإحسان إليه ،والزهق

به ،وغي ذلك مما بنابي حاله ،ما مء افئ ه ول هدا اؤلثدث ذلل عل أل
لأمحطو ،الإملإباونا بجزأزع<ا'ت،،وألمحإذاأهموتر<؟_؛،
وهو عاقل لا امتاه ق حاله؛ فاثه يوحد ياهرار ،0ويقام عليه الخد.
وفيه ~أبما~ دليل عل :ائه يشرط ق إقامة الحد ألا يتعد الصزر إل عي

الحدود؛ لأما لورجن ،لهاث ،الذي ي بطنها ،وهوليس مه جنايه ،ولهدا أمز ام
س أ ف ئتتظز حتى صع الولود ،وحتى مطمه وؤ ،هذا دليل عل أف الرأْ لا بممر لها
ل ا لرجم ،ولكن ربط عليها الئاب ،ثم مّجم بالحجارْ ،يغني تنمى بالحجاJ؛ حجاتة
لا صغثزة ،ولا كبيزة ،حش ممون ،ؤإثإ كان الحدهكذا؛ لأف الشهوة المحزمه ثملئ،

حمح التين ،فتامب أذ يذوى حمح البدن \ذب العقوبة ،وهذا من حكمة افه عغجل.

وق هدا ذليل عل أن الحدود إذا أث ،فاو محاجها ثن؛ مها ،وهش
منها ،ويظهز منها ،ولهذا أنن الثل و .ما ،مصل عليها ،وصل الناس عليها،
واشُالوهن.

ضح ثمياض اساثعم،ن كلام سيد

٤١٨

إ

 - ١ ٥باب شن انمضر :لا إلأ إلا افُ
سثحم

 - ٩ ١ ٧عن معاذ ننحقممقمحن ،هاو ت هاو زموو اش ه؛ راس'كاف آخز كلامه

لاإنه إلا اممه ذحل الحنة>ا ،زواه \أوداود والخا'كمُا' ،وئاوت ءصحح الائنادرا.
 - ٩ ١ ٨وعن أي نعيد الخيري ينحقمحنين ،هاو؛ ئاو زسول اممب ه•' ررلمنوا
نواْةناولمرأ'.

المحح

هال اأؤلم ٠النووي

ق كتالتا (وياض الصالحبن)؛ ررباب ثلق—ان

اكنرلأإلأيافُ».
 ;^^^١هوالذي حفزت الملأئكه لمض روحه ،واش سبمامحؤنال مذوكل
بالإئ ان ملاتثكه ثئمظوثه ق حال حياته ،وبعد مماته ،قال اض ثعال؛ ؤ(ق ,معثبنت

نن؛؛ن يدنه ومن ■_ ،كسلؤد ,مى أتم أقوه [ ،] ١ ١ :^١وهال اش ثاتقوق١ك• ؤ"ءءآ
^ ١جأء ثثدئأ ال1زت وقه وحئ) وتز لا يمئلود ه [الأنعام ،] ٦١ :والأن اف ^ ١حفز
أجله ثرل ،إليه ملائكة يمفوذ روحه من يد ململثح الموت ،فإف ململئح الوب يتول

همها من الدن ،والملاذكه معهم كس مى الخ ،وحنوط من الخنة إذا كاو مى
الومنتذ -جعني اشُ ؤإياكم منهم -وأثا إذا كان من الكافرين هنلائكه النذانم،
(  ) ١أحرجه أحمد (ه ،) ٢٣٣ /وأبو داويت كتاب الخناتز ،باب ل

(  ) ٢أحرجه سلم ت كتاب الخنائز ،باب

رقم ( ،)٣ ١ ١ ٦والحاكم

الوني لا إله إلا افه ،رقم (٠) ٩ ١ ٦

•ها-وابهقتياممم!لإإلأهالإاض

٤١٩

معهم كس مى ازر وحتوط هس الن1و —ثعوذ باق ،من ذلك —،فإذا احتضن الأسان،

وعلمنا اده ل الئنع واو 4ميت ،قاسا نلمته ررلأ إلأ إلا اف ١٠كإ جاء ق حديث ،أبير سعيد

اائنرذ،قاو :لإه:واَ<وامحالأيإلأاله/
قال الئل،اة :ملق برئق ،لأ:امْ ،لاثم :قز :لا٩٩

اشُ؛ لأتم ،رى إذا

قال ل ،قل :لا إله إلا اف— ،وهو ق تللئ ،الحال— قد محاى صلو ،0وقد صامت ،عال،

الدنيا ،ى إذا قل له :ز لا  ٩٩اشُ؛ مقول :لا؛ لاحمف لا

ضيق الئدر ق

هده الثاعة إلا إذا كنث ز هذه الحالة ،سال الفن أذ ينزح صدوزنا ؤإثاكم عث

لقائه ،فتدكر افه عنده مول :،لا  ٩ ٩الق/ ،؛غ صويالث ،حذا حتى ينئع؛ فربإ يمن
اشُ عيه ،ؤثنتمز أهث;،قته ،مقول :لا  ٩ ٩اف ،ُ،فاذا قا : Jلا  ٩ ٩اضُ،

وكاوت،آ<كلأمه من الدنيا ذخو الحة ،كا و حديث ،ئعاذ تمحمحةةئئأل الق ه
أيه قال :ارس كاذ آخر كلامه من الدئيا ي  ٩إلا اف ،يحل الحنة.٠٠
قال أهل العلم :فإذا قال :لأ ٩٩افُ ،ثكئث ،،زلأيقه ،زلامز ^؛،١
قإف عاد هوثئ ه وتحدث بثي؛ مثل قال :اسقوتي ،اعهلؤق ماء ،أو يكلم بثي ء آحز،

هلعد التلقين ،فنيمل :لا  ٩ ٩اممه حتى يتع لعله يكون آخر كلامه من الدئيا
لأإمحإلأاشُ،ولكذ إذا كان - ^١زالعياذ؛اه-كافتائرمما ،فهذا رثإ نقول

له بالأم :قل لا ٩٩افه؛ نآمزه؛ لأتم ،كافئ ،فإذ من اممه عليه وقال :لا ٩٩اممه،
فهذا الطلوُب ،،ؤإذ لم يقل فهوكافر ،لذللث ،لثا حصزيتؤ أبا ءلال_ ،الوفاة ،وهوعر
الض.وأغام الئ الذين اذزكوا النّ الة أزلة :انان حن وهما :م؛ زالثاز،
أحدهما أممل من الأم ،حمزه أممل من العثامن ،واسان ماتا عل الخر ،أحدهما

أقح محرا من الأم ،أبو ءلال ،Jوالد عئ بن أبير ءلال_ا ،وأبو لهسا —والعياد باممه—

٤٢١

•ها-وابممضاض!لإإمم1لأس

قال له• ُرياهمم ،محل؛ لاإله إلااف'؛ ،ولم يدكرالله عنده فقط ،بل قال؛ اياعم هز:
لا إله إلا افه؛؛• فهذا من أمحل ما يكوف ،ومن أجل ما يكوو هدية للمرء إذا ثمن
الإئ ان أخاه عند الموت ،محول :لاإله إلا اممه ،ساوي الدسا كلها ،فإذا حضنت إل

أحي• ~وقد حفر أجله  -فاحرص عل أل للمنه ت لا إله إلا افه؛ امتثالا لأمر افي و.
ؤإحائا لهذا الشخص ،ورثإ يلمنك اممه تبماةئوةئاك لا إله إلا اممه عند موتاف،؛ لأف

الئئهقاَلث«ؤافُوصناتاكانثومنَبي»راامحافُلاوم
بالشهادة.
مسم

) أحرجه مسلمت كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ،باب فضل الاجتتعلع عل تلاوة القرآن
وعل الذكر،. ٠ .رءم(؟؟ا"لإ) من حديث أتجا هريرة ف؛هيبمثن.

ضح يياض اسراهتيني ئلأم سدالدسلؤا

٤٢٢

-";..ء
م■ ~ ,:باب ما يقوله بعد ثنميض اليت
١٥
،محم؛

 — ٩ ١ ٩عن أم سلمه خكممزقها ،محالن؛ يحل رسول افب .عل أيير سلمه ومحي

سى يصزه ،محأعمصه ،يم دال،ت ارإو الرؤح إذا يننؤ بذلأ ال؛صز،ا ،محصج ناس من أفله،
ئم
يقال؛ اءلأ ثدعوا عل انسكم إلا بحم؛ محإل اللائكه يومتول عل ما
واحلمه ق عشهِفي النابرين،
قاو ؛ اراللهم اعفن لأن سلمه ،وانمع درجته ز
واعفر لنا وله يا ربر النالمس ،وامح له ل دمْ ،وثور له يه'ا ،رواه منلم .

الثثج
محال الحافظ النووي دَمهآدئئ ق كتابه(رياض الصالخيرثا)ث ررباب ما يقال عند

ثعميفن الإتا ،،يعنى أف الإئ اف إذا حصر الث ،،قاف اليث ،ق الغالب يشحقس

بصره —ينفخ بايع يثاهد الروح إذا حرجنن ،من البدن؛ لأف الروح إذا حرجمت؛،

من البدن لها -جنمٌ،لأه جنم لا يراه الناس ،يراه اجن فقط ،والملائكه كذلك ثراه
وثاخذها.

يحو الس .عل أي نلمة نمحهن ،وكان من عادة ام ه أنه تعود
المرضى ،فيحل عل أبير سلمه ،وقد ص تجزه -يعني اسع وامتح ،فعزف الئي و.
ائه مات ،فقال؛ ررإو الرؤح إذا محبص بته الصز» ،فصح ناس من أهله -يعني من
أفل البيت ،عندما نجعوا الث؛ي.يقول هذا الكلام" ُعرذوا أف الرجل قد مات؛
 ١أ حرحه م لم ت كتاب الخنائز ،يايِج ق إماض الست ،والدعاء له إذا حفر ،رقم('•) ٩ ٢

ضح |ياس اسهعتي ض ئلأم سيداأر،ط؛يا

٤٢٨

وصت؛ فإل اف ;٥١٠٧؛^^ يعوصه بذلك بئى كإ ق ا-ثدوثت أف اض ثعال إذا

مصت الملائكة مس ولدم؛ فإف افه يقول للملائكة ت لاهبضتم ولل ٠؟؛؟^،؟ يتقولول•

 ،و هو يعلم عئفجل أمم مضوا ولد عبدْ ،لكذ يقول

هذا ليظهر يفل

هذا العد ،واثه حمد اطه ،وامر-ض عند هده المصيبة العفليمة ،مقول ت اءيبضتم
يئره موائه؟ ييقولوذت ثعم• مقو :،Jمادا )Jli؟ قالوا! حمدك واسرج،ا بمي• قال!
الحمد فه ،إثا طه ،ؤإثا إليه راجعول ,والحمد عند اأصاس_ ،؛ثا يدل عل صز الإنسان

عل محقاء اطه وءدر ،0وائه صل؛ فاثتى عل اطب حلمءه المصيبة ،وكان الئي

إذا

أصابه ما يكزة قال!  ^^- ١٠١فه عل ثل حالااُ  ،٠ؤإذا أصابه ما يتؤْ قاو،ت ررالحند
اثالحاث»ر^' ،فإذا عقل للث< ،ثؤك ممل! اط طه الذي
ف^

ذاخملصئلي! اطلأهءللكحال.
وكذللث ،أنو تبماةئوث\ك فيإ نواْ محه الض ه أنه ررثا ثن إننان يمص

 ^١له ونية مضر وكئتسث ،إلا عوصه اطه به الحنةا> ،وكذللث- ،أيثبما — ما \-نن-يم
الثخارى أف الض .قال !،ءايمول اطه يعاض ما بمدي المؤمن عئد'ي جراء إدا مبفت

له صمه مى أمل ١لدسا ،م احتب إلا الحنة» صمه! يمي ما اصطفاه واحتارْ
من ولي• أوروحة أوعترهما إذا مص اطه ذلك الصص ،ثم احتسب ،فإذ له؛ذللث،
ه.

أما \-ذد<ث الأحير! فهو ي قصة إحدى بنات القي ه وكاذ لها ابن ق
متاق الموت ،فارمثث ،إل الثى و .دد<ءوه .مقال الئي ه للرمول الن،ى أرسثه
( )١انرجه ابن ماجه :كتاب الأدب ،باب قفل الخامدين ،رنم( ) ٣٨ ٠ ٣من حديث أم الوممحن ءاد~ة
(  ) ٢انظر الخدبث ،السابق.

ش; _bاساسق •_ هدم اا،؛دالر،،اتي صئ،ثنيوثؤ

٤٣٢

 - ٩ ٢ ٦عن أتامه بن ريي

أو رسول اف ه رؤغ إللأ ابى ابمثؤ دهر

ق ا لموت ،مماصغ عينا رسول اممه ه ،يمال له نعيت ثا هدا يا رسول افث؟أ ئاوث
ررهذه رخمت جنتلمها افٌ ينال ل قلوب عباده ،وإما

افه مذ عتاد؛ الزخما,ء))،

ثقءشرُ

 - ٩ ٢ ٧وعن أنس ق.بمن؛ أف رم وو النب .يحل عل ابنه إبراهيم ننحقممقبمته،
وهوتحوي ينميه»^ ،؛؛ ،^J^،عيثا رسول اممه س يدرمان• صال له عبد الر"ص بن عوف!

وأث يا رسوو اممب؟ أ ممال؛ ®يا ابذ عوقه ،أي رخمه" م أبمها بأحرى ،مماو ؛ ®إل
الع^ر ٠يدمع والمننؤ تحرف ،ولا مول ،إلا ما يرصى ربما ،محإيا ^ ^١با إبرامحم
لخزونوف" ،رواه البخاري وملم ،وروىتجهرُ
والأحاديث ل الباك ،محيره ل الصحح مشهوره ،واف أعلمم •
المحح
الماصة ام ذوها الئووي
عف الأحادث
شق ٧
(رياض اكثالج؛) ق(بايب ،جواز البكاء عل التا من غيرثدنم ،ولا نياحة) ،ثم

لكز حدبج ،عن رسول اف ه أيه بكى حم ،رأى طنلم ،ق الننع؛
أما الأول! فهوابن اقه ،رع إليه وهو ل مياق الموتا فدرنتا عينا رسول اش
ه ر حمه -آ_دا ااص»ل ،لاثه يراه ينازعه الموت ،٠^ ،له ورحمة ٥^٠^١^٤؟؛،
•يعيب البت ببعض يكاء أهله عليه* إذا
( )١أحرجه الهخارمح •،كتاب ابنائز ،باب قول الهي،
كان الرح من صته ،رنم(  ،) ١٢٨٤وم لم :كتاب ا-ي1ر ،باب البكاء عل الين ،رنم( .) ٩٢٣
( )٢أحرجه البخاري :كاب الخنائز ،باب قول الني ه :ارإنا؛لئ ،لحزونونا> ،رقم( ،) ١٣ * ٣ومسلم:
كاب القفاتل ،باب رخمته.الصبيان والعيال ،...رقم(.) ٢٣١ ٥

 - ١٥٢باب جوازاليكاءض الين د؛نسولإساط

٤٢٥

كاف أعفلم الناس جاها عد اف ،ولو انتطاغ أحد أو يديع ا.ومن لدينه الس
عن أبنائه وثنائه ولدقته عن مسه ،ولكن افه

كل ثيء ،ولن يوحز افه منا إذا جاء أجلها.

بتيه الأمر وله

ْ،ا-ب1و،اصصايرىنياسضشء

٤٢٧

خلقيا ،وليس حلما ،أو غر ذلك ئ يكرم الإساف أف يطلع عليه  ،٥^٤فهدا أيمحا
لا تحور له أف يبينه للثاس ،ويقول• رأيت فيه برصا ق بطنه ،أو ق ظهره ،أو ق
عضده ،وما أشبه ذلك• ولهن*ا قال العل،اء (بمة<وقتم'•' نجن ،عل الغاسل أف يسر ما راه

إف لم يكن حسنه ،أثا إذا وأي "جمرا باين ،ورأى استتاره ق وجهه ،أوراه يبميم،

أوما أشبه ذلك ،فهذا ■جمر ،ويجمز به الثاس ،يعني أف ذللث ،مما تجنل الناس يثنول
عليه حثرا ،ولا بأس به ،ولا يعد هل"ا من الرياء أوما أئبه ذللث،؛ بل هذه من عاجل
بئري المؤمن؛ لأف المؤمن قد يكون له مبشرات ،ومنها هذه النالة ايه يرى بعد
موته عل حال حسن ،وكذلكر يرى الرؤيا امحنه لنميه ،أويراها له عره ،كل هذه

من ايئرايتط التي بئر بالخثر•
ولهنءا قاو العلمإء زءهمآذه 1يكزة لغز ايص ل عنله أف محفز عنانه ،يعي
المبت ،إذا عثلناه لا يدحل عليه إلا غاسل ،أومن يعينه عل العنل ،أما غره
لايدحل ،حتى ولوكال مرييا له لايدحل؛ لأيه ربا يرى ما يكزة ،مكوف ق ذلك

إماءه إل البت ،،وافه الموئق •

 uU - ١٥٥الصلاة ض الين وتسه وحضورلهه وثراهة اضاع اصاءاسام

٤٢٩

الثثى
قال الولف

ق كتابه (رياض الصالح بن)! راباب الصلاة عل اثت

وينتيثؤ وحضور دفه وكراهة  ٤١٠٥١الثاء الحتائر.،،

ايازه ~دالمح~ انم للميت ،والجازم "بالكسر" اسم لشش الذي >\Jlp
الت.

ثم يكز المؤلم ،حدث أي هريرة الأول واكائ ،وحدث أم علأ ،وكر]ولم
أف سمح الجائز من حقوق المنلمى عل إحوانرم أذ يشثعوا لجائزهم وأن هرجوا
مع الجازة ،قال العناء• ثاذا حرج مع الجازة فيبني أف يكوف متحنعا ئتفكزا ق
ماله ،وايه كا هو الأف يبع جنارْ هذا الرجل فوف ياق اليوم الذي يتح الناس فيه
جنارهه ،فكا حمل هذا ،هو —أيما— مثحنل.

ثل ا؛ن أش وإن ^ ،^١نلاهثه

:زها ض آلة خن:اء محنوورأ؛

نمكر ل أمره ،واثه مها طالث ،به الدئيا فوف تجمل كا حمل هذا ،ويشرع
كا نح هذا ،ولهذا قالوا! لا يبغي لتابع الجازة أف يتحدث ،ل ثيء من أمور
الدئيا؛ بل يفكر ق مسه ،ؤإذا كان معه أحد يكلمه فكوكزْ بمال كل حل ،حتى

يكون سيع الحنانة سميعا وعزة ،أي قضاء لحى الملم ،وعزة للمشع.
نم يكز الولم ،دِمةآقئ حدش أبى هريرة ثيقمحممهنئ ،وفيها أن من ثح الجازة
من يها حتى يصل عليها ،ثم ثدمحن فله قراؤنان ،فثذ عن اضراطم قال!
ا د يوان كعب ن نصر(ص:هأل

قيح رياس اسل،هتي •_؛لأم سدالوس،ض صإآأ4يظ

٤٤٠

مثل ا-بملم

وق رواية ئسالم< 1اأصممحا بثل ج؛ل أحدا،ر وه حدث

ابن عمن ^^^^-١بمدا ا-لتدث قال! قد فنطنا ق قراؤيط كقوة — يعني ما كنا ثحئج
مع ا-لثتائز ،وقرطنا ق هذه القراريط الsكث٩رة ،ثم صار خغئبمن تزج بعد ذلك ْع
ا-اثتائز ;محؤينن؛ فإذا شهيتها حتى يصل عاليها sjjli ،قيراط ،ؤإن انتمزرت معها

محي تيقن ،فللث ،قيراطان ،لكن ل رواية البماري اشترط أف ؟كوو ذناك إيانا
واحتسابا ،يحني! إيائا باق وثمديما بوعده ،واحتسابا لثوابه ،وليس قصدك الجاملة

لأنل ،^١؛ لأف ابياناإه لأقر  ،^١^ ،^١ءاجل ل الدنيا فقط ،وقد ثؤ-م
الإناف عل محامالة إخوانه ،لكن الأم الذي هوقيراطان لذبنها إيانا واختاثا.
إياثا باش ؤثقه بوعده واحتسابا لثوايه.

أثا الئ اءُ فقالت أم ططثة ذهق\ :مينا عن  ٤^١ايائز ،ولم بمزم تجا،
رريا» إذا قاو ضحاذ أو قالئه نحايثة ،فاض أو الض.؛ ثهاهم؛ لأف الض
ه ه و الذي له الأم والم ،فإذا قال الصحايأ اامينا» أو قالت ،الصحابئه رامينا»
فالمعنى مانا رمحول افة ه منا عن ايع اجائزولم يعرم عليتا.
أحد بعص العالاء من هذا ا-لثدين ،أف ادباغ النساء االجنار مكروه؛ لأما
هنققبمها قالث• مينا ولم يعرم علينا .وقال بعض العلماع! بل اساع النساء للمجنار

محرم؛ لبون الثهي .وقنل أم عهليه! ولم يعرم علمتنا .هذا ممه منها رتحءؤهبمه،١
ولاثدري هل الرسول.هو الذي ماهن ولمثم؛ علميهن ،أوهي التي ئهنت أثه

لم ي*ُرم عل'؛لئاء برك  ٤^١اثقنائز.
(  ) ١أحرجه ملم ت كتاب الحائز ،باب ضل الصلاة عل الحنانة واتباعها ،رقم ( ٥إه ،) ٥٣ /من
حديث أف هريرة لهؤؤكقنه.

 - ١٥٥باب اسلأت ض ائت وتقسم وحضوردهدوكراهن اتياع اماءاسايو

٤٤١

أف ثتع ا-لنازة؛
والصحح أل ابلغ الرأة للحنانْ حرام ،واثه لا تحوز
لأي إذا يبعثها فاأرام لا شك أي صعيفه رثإ يصيح ،ويوزو ،ويضرب الخد،
وئتف الشم ،وممري الثوب ،لا ثصثر الرأْ ،وأبما وبإ تحصل احتلاط  tjy,اوجابا
والن اء ق ئثيح الحنانة؛ محمل ب<ا فتنة ،وثزول الحكمة من ادثاع الختائز بحيث

يكون الئحال أوالأرذاو مى الئحا )Jيكون ليس لهم هئ إلا ملاحمه هؤلاء النساء،

أوالتمع بالغئر إليهن ،فالواحم ،مغ النساء من ايبلغ الح-تائز ،وهو لا يوحد

والخئد ف -ل ُلادنا ،لكن الكلام عل امحم اليعنَ ،فالئحيخ أف اتباغ ارأ؛للمجنائر حرام ولا تحوو ،كإ أف زدارْ المرأة للمقابر حرام؛ لأل الئي .لس زائرات
القبور والمنخدين عليها المساحي والنئج .واف ا،لوئق.
صهلتحور^أةأنًزونماوّووه؟

فالحواب :أنه لا تحوز للمثرأة أذ تزور م ام ه لأنه لإ ،ؤإذا كاف منيها
الثلأم علميه؛ فانه تحفل ولن كانت ي أممي الأزض إذا قالت :الئلأم ئك أيا
الئي؛ فإف ادإه قد وكل ملائكه تحمالول ملأملئ ،إل نمول اممه ويبلمغويه ،واف
أم.

 uU - ١٥٦اسماب دلث؛إراسى هلي اسازةُ ،بمل همي؛،أاثلاثت قاهر

٤٤٢

وجعل صفوفهم ثلاثه فأكم» ،ثم ذكز \.ؤقزأ (؟أولأ\ام' ثلاة أحاديث :حدث عائثه،
وحديث عبد افه بن عثاس ،وحديث مالك بن هبزة لآءؤقبم؛ف ،وكلها تدل عل اثه

كلاكثزابمععلش؛كالذلك أقل ووض للمثفاعي.
ففي حديث عاسه ثة.بمها؛ اثه من صل عليه طايثة ْس الناس سالغول مئه
ينمعوف له إلا ثمعهم الله فيه ،ومعلوم أف الصالي عل ا-لينازة يأثمعول إل اممب
عغتجل لهدا الميت فهم ينالوف الله له المعفرة والثحمه .والدعام للمثت ق صلاة

ايانة من أويت ،ما ؟كوف ق الصلاة؛ بل هوركن من أزكان الصلاة لا مح صلاة
ايازةإلأ؛ه،إلأايوو
ز

ر َء

٠

ء

٠٧//

وحديثر ابن ءباس رْ؛ءمميعئمحا :يدل عل اثه من هام عل حنايته أربعوف رحلا
لا ينركوف باممه قيئا إلا قمعهم اممه فيه ~يعني :مبل ثقاعنهم فيه" وهذه بئري
للمؤمن ،إذا كثر الناس عل جنارته فثفعوا له عند الله أف اض ثعال يئمعهم فيه.
أما حديث ،ماللث ،بن مزة يممحق ،ففيه :أو الثّّول .قال ١ :من صل
علمته ثلاقه صفوف ،ممد أولج،1اا يعنى :ويمثج له اية .وهده الأحاديث ،كلمها )Jj،j

عل ايه كلما كؤ ابمع كان أتحل ،ولهذا يجد أف بعص الثامن إذا صل عل حنازة
ل م نجد نبه أهل المساحد الأحرى لتحضروا إليه حتى يكثز ابئع ،فتتبعي للأمام

إذا رأى الثامن الدين جاووا ليشهدوا صلاة ابمازة ،ورأى أمم قد فامم ثيء من
الصلاة -أي صلاة المريقة-ألا يتعجل ل الصلاة عل اثن ،حتى ينتهل الدين

ينموف صلامم لتثاركوا الحاصرين ق الصلاة عل اثت ،فيكوف ذللث ،أكثز
للجمع ،وربا ثكول دعوة واجد من هؤلاء الدين ينمون الصلاة هي المشجابه،

لا يدرى* وكوف بعض الئاس من حنن أف يلمم يقوم وبمل عل ايازة ~مع أيه

٤٤٤

قؤح رداس اسستي *ز؛لأم سد ا1رسل؛ز) ءتإإقنهؤغ

بمضي حلمه صما أو أكثر~ فهذا ؤإف كان حائزا لكن الأمحل أف ينتظز محي يم
الناس صلاتم ،ؤيصلوا عل ا-لخنازة ،وهذا لا يفوت شيئا كتثزا ،فغاية ما هنالك

بضع يقاس عل الأم ،واش الويق.

قيح ري1ض اسلعتي •_ تلام سدا1وسدتي

٤٤٦

ثسث ،التوب الأسض من الدثس ،وأبدله دارا •^ ١من دارْ ،وأهلا ■^ ١من أهله،
وروجا جمرا مذ روجه ،وأدحله الحتة ،وأعدم من ءدادس> المتر ،ومي عدامح ،النار،

ض حمت ،أذ أش ك ذلك .٠^١ ،نواْ ئنالمُ
المحح
قال ،المؤلف النووي 3حمئاممئل ممابه(رياض الث1لحين) :ررباب ما

و

ضلأةاهازة».

ٍنلأةاهازةصو عل قراءة الفاتحة ٢ ،النلأة عل ائذ ،.ثم الدض،

ؤةد\\ثوبالفاتحة؛ لأماثناء عل اممه عِق؛جل ،الصلاة عل الني ه وهوأحس الناس
؛راللهم اعفن لحسا وثستاه ،
أو يقدم حتى عل الممس ،ثم بعد ذللئ ،الدءاء
®اللهم اعفن له وارحمه ،،وهدا الرتيب كالرتس ،ق
ثم الدعاء الخاص

\ذثثئو حسن ،التشهد لإلأ ١٢١ :ث ،ض وهو  ^١عل اممه ،ثم الئلأم عل الس،
ثم الثلأم عل الإئ ان وعل عباد اممه الصالخيذ ،وهدا أيصا —الدعاع للثئت—،

كدللث ،مرب ،لكذ يبدأ بالعام مل الخاص بخلافه التشهد؛ فاثه يبدأ يا لخاص
مل العام؛ لأو \ذثثئو يدعو شلث«،الئلأم علنا ،والنمز مقدمه عل الغز إلا
الحاصل! أو صلاة الخثازة يكوالأسان اهبهرة الأول ،م يةوو)ت
() ١أحرجه سلم :محاب الخاتن ،باب الدعاء للمن ،ق الصلاة ،رقم( .) ٩٦٣
( )٢أحرجه أحمد (آ ،) ٣٦٨ /وأبوداود :كتاب الحاتر ،باب الدعاء للميت ،رنم( ،) ٣٢ ٠ ١والترمذي:
كتاب الحائز ،باب ما يقول ل الصلاة عل المن ،،رثم ر ،) ١ • ٢ ٤وابن ماجه :كتاب الخائر ،باب
ما جاء ل الدعاء ق الصلاة عل الخانة ،رقم( .) ١٤ ٩٨

٤٤٨

قؤح(ياضانماسقعنئلأم سد الرا،،لتي

لأثه انممل من دار الدنيا إل دار الترزخ ،ودار الدنيا "كإ ملم~ دار م وأدى وكدر،
فيقول• ١٠؛^"^ دارا حثرا من دارْ®؛ ليكوف منعإ ق هترْ ،رروأئلأحيث ا من

أهله!

دووه؛ كأمه وحاكه وبناته وأبيه ،وابنه وما أئبه ذلك ،،رروروجا حيثا من روجه،؛

يغني زوجه -محثرا من روجته ،وذلك بالحور الخن ،وكيلك بزوجته ل الدنيا؛ لأف
الإئ اف إذا يزوج امرأة ق الدئيا وماتش عل الإيإن؛ فإما ثكون زوجته ق الأجرة.
فإذ ئال ،قائل• كبمن ثكون ■^ ١من زوجتي ل الدئيا وهي واحدة؟ إ
منا :نحزا مها ي الضان والخال وغيذلك.

رروأذحله  ،٤^١وأعدة من ^اب المر ،وعداب النار* كز هذا دعاءثدعوبه
الإئان للتئت وضي أذ محيص الإدسان للمتت ق هذا اللءاء ،فإذ كانت امرأة
فإيه يقول! اراللهم اغفر لها وارحمها ،وعافها واعفت عثا •. ٠؛؛ ~يعي بفمم المويث،،

فإل كاذ لا درى هل هي ذكث أو أنثى ،فإو محن ،إذ شاة فال !،ال1هلم اعفز له
—بمي لهزا الثخص~ والمرأة ئش ثنتا ،أو إذ ثاء قال؛ اعقر لها ،أي؛ لهده
ابنازة ،وا-بمنازْ يطلن عل الرجل وعل المرأة ،فإذ كاذ يعلم أيه يكز يكنه ،وإذ

كاذ يعلم أما أش أثثها ،ؤإذ كاذ لا يدرى؛ جاز أذ يدكزه ،وجاز أذ يزمه ،فإذ
يكنه فالمنى «اعفن لة)ا أي! لهذا الشخص الذي و؛و؛ أندنا ،أوتقول! اا.ءفن لها)) أي!

لهذه الخانة ،وابنازة تحللن عل الزجل والمرأة ،وافه الموثق.
 - ٩٣٦وعن ش هريرْ وش نائم؛ وش إبراهيم الأئهئ ،عن أيه ~دأبوه
عن الني ه! أيه صل عل جنازة ،مماو ؛ ®اللهم اعقر لحثا
ضسمآ-
ومقنا ،وصغيرثا ؤ'يروا ،ودمJا وانثائا ،وثاهدئا وعايثا ،اللهم من أحييته منا

قيح(_Uاس1ا،هتيضئلأمسدالوا،دتي

٤٥٠

 ~ ٩٣٩وعى واثله بن الأني ههمحن مال؛ صل بما رسول اف ه عل رجل
من النلؤين ،سمش يقول ت  ٠١اللهم إث هلال ابن ملأن ق ذمتك ،وحبل جوارك،

ممه فتنه المم ،وعداب النار ،ؤأسث ٠أهل الوهاء والحمد؛ االهلم هاعفن آه ؤانحم،A
إنك أنث ،الغفوئ الثحم» رواْ أئوئاثئُ
 - ٩ ٤ ٠وعن عبد اممب بن أن أوو ^؛؛^^١؛ أمحه كم عل بمارة ابمه له أربع

؛ ،٠^١^٤هقام بند " ^١^١^١كمدر ما يهن ااك5بيَئم) ينتئفئ لها ويدعو ،ئم هال،؛
'كاذ رسول اممه ه يضع ^. ١٢٠

وق روايؤ؛ كم أربنا يمكث ،أثاعه حى ظنت ،اد 4سثكيمث ^! ، ٠١ثم تلمم عى
هثالةU :هدا؟ هقاو :إل لافيويءلئرأ:ت
نمهزعنثةاِلهّ .
رسول ،افي ه ينع ،أو! هكداصع رسول ،اف ه .روا 0الحاكم ،ويال،؛  ١٠حدبث،

صحخ»رى.
اوثنخ
هدا الحديث ،فيإ يدعى به ق الصلاة عل التتر ،وقد ص حديث ،عوف ،بن

مالك ،ققبمئ ق الدعاء الخاص  ،،:_Uiأنا هذا الدعائ الذي دكزْ ^ ، JjLنحمذاسئ
فهوالدعاء العام ،يقول الصل عل الميت ،؛ رراللهم اعقر لحسا ومقنا ،وصبثريا
وكبرمحا ،ودكرثا وانثايا ،وثاهدثا وعاينا> ،وهذه الحمل يعني عنها حملة واحدة،
(  ) ١أحرحه أحمد (" ،) ٤٩١ /Yوأبوداود! ياب ،الحتائز ،باب الدعاء للميت ، ،رنم ( ،) ٣٢ ٠ ٢وابن ماجه•
كتاب الجار ،باب ماحاءزالدعا ،ق الملأ ٥عل الخنازة ،رفم(آآأا).
(ما)أحرحهالحاكمفيالتدرك(ا/آهمذ

( )٣أحرجه اليهقي ق المحن الكرى ( أ.) ٤٣ /

عْا-واسالإ،ماعو1سنة
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٤٥٢

مها-ابالإنر|ع سزة
—مٍققخس

ََك.
ّ

 " ٩٤١عن أي ئريرْ ظ^بمغق ،ض الثني ه ،هاوت رءأنرعوا بالخنارة ،قإل
ثلث ،صالحه ،هحتر مدموثإ إلته ،ؤإو ثاك موى  ،،! ٧٥ئثؤ Jصعوده ض ردالأتملم>ا،

متقىعلتهُاا .وقووايهئنالم:

يثدموماعلته>*.

 " ٩٤٢دعن أي نعيي الخيري ة.بمئ ،قال■ ٌقال الثني ه ،موو،ت  ١إدا
وضنت ،الجازة ،محالحتثلها اوجاو عل أغثا^ ،١هإو'كائن ،صالحهJli ،؛ :،ليمول،

وإذ كانت عم ضالخؤ ،قالت لأخبجا :يا ويلها أين ص بما؟ بمج ء ثز
ثيءإلاالإئناو ،ولونسخ الإئناو لصمي ،٠١رواه الثخاJير .٠
الثثخ

قال الرلم ،دَمحهآقه ؤ ،كتابه(رياض الصالحين)؛ راباب الانرنع و\ثوت\وبم
الإنرل؛ ل اينانة يشمل الإنرلغ ل قبهثزها ،والإنرإغ ل محتبها ،دالإّرإغ ل
دمنها ،وذك أف المتث ،إذا مات قاما أف يكوف صالحا ،ؤإما أن يكوف سوى ذك،

فإف كان صالحا ،قاف حبسه حيلولة بينه وبين ما أعده له اممه مى النعيم ق ئبمره؛
لأيه ينتقل مى الدمحيا إل حثر منها ،ؤإل أقفل؛ لأيه حيذ احتضاره وحين منارعته

الموت محئر ،محقال لروحه؛ ررمحري بزحه مى افه ورصوان،؛ فبمتاى إل هذه البمرى،
ل  ١ا أحرجه المحاري؛ كتاب الجتاثز ،باب الرعة بالخنازة ،رمم(  ،) ١٣١٥ومسلم؛ كتاب الخنائز،
باب

بالختازة ،رمم ( .) ٩٤٤

( )٢أحرجه البخاري؛ كتاب الحنائز ،باب مول الين ،وهو عل الحنانة؛ ثدمونر ،رقم ( .) ١٣١٦

٤٠٦

قيح يياض اسار|،؛ز) ض هدم سدامسا؛ذ)

ثم يكز حديف أثى سمد اُلئدري بخقبمتن أف الرجل إذا مات وحملش جنازئه

ارقإل آكائف صالخه ،ةالت،ت محيمولا ،مول ذلك بصوت نشؤع يسمعه كل أحد
إلا الإئ اف ،لا ينعه؛ نعمه من اممه ءغ؛ْل لائنا لو نمنتا ما يقوله الأموات عل
يحوشهم لارعجنا ،لكن  ^١١أحفاه عن! ،لمر سمعه الدواب.

ثقول؛ ^^^ ١؛ ١٠،^^^ ،إل أي ثيء يةدموما؟ لنا أعد  ،٥١١لها من النعسم
الذي بئزت به عند الاحتضار ،ؤإف لم ثكن صالحة قالنت راثا ^^١؟ آين دله٠ونى

نو؟® ثعوذ باق يدعوبالويل؛ لأما سقيم سأل اممه الحافيه إل عذايت ،ق القبر يفتق
عليها الثبر حتى كئتلفن الأصلاغ ،ويفتح لها باب إل النار ،سال اممه العافيه،
ولاأحديعلم؛ ،،^-iنحن لاسعر 7ءذا ،ؤمن نعمة اض سحاةئؤئ\ل أذأحفاه علينا،

ولو علمنا ؛ذللث ،ما ثدافئا أيدا ،لكي اف ،عِإتْلمحقي عنا هذا ،وهدا يدل عل أة
من حى اليت علينا أل نبادز به إل ما أنعم اف ،؛ ٥عفع ،وللللث ،قال أهل العلمت

يس الانرخ ل تجهيز الميت ،إلا إذا مات نعته ،فائه ينتظز حتى يتيمن أيه مات؛
لاثه محتمل أذ يكوذ عشية ،واثه حي ،فينتظر حتى يتيمن انه مات ،ثم يبادر به،

٤٥٧

 - ١٥٩باب هصل صءايديى هذاس• وال،ادرأإي ،ذزهيزء  ji yiهوت _»

صَِكن^
دالمادرة إل ءمحزْ إلا أف بموت دجآْ؛ فيرك حى بميس قويه

ر_;_إ

خوٍمحقمقج

 " ٩٤٣عن ش ئريرْ وؤغه' ).ض الني ه ،قاو ت ارمس الؤمن معئثه يديه
حص يقصى عنت؛؛ ،رواه الرمدير ' ،وقال  ٠١حدث حسناا.
 - ٩ ٤ ٤وعن حصإن بن وحوح

هأداْ  ٠^١ه يئوده،

أثن طلحه بن اواء وؤقه مرض،

لاأزى طلحه إلاهد حدث فه  ،٠^^١هآذيون به

مأذمحسمحمحوأي'ندلمداثد*'•
الثثج
قال

(؛ئإهؤ ل كتابه(رياض الص-الخ؛يى)ت ارباب ئنجل محاء الدين

عن اليب ،واياذرة إل ثثهتزْ إلا أ 0يمومت ،هجاه؛  ^^٠٥حص يكس مزته)ا.
قوله؛ ُ'دتجل هماء الدين عن الست،؛؛•' بمي :أف الإئاو إذا مات ،فاثه نجب
عل أهله أفيادروا بقضاء دينه إذا كان عليه ذيى ،ولا نجور لهم أذ يوحروا ذلك،
لأف المال الذي ورثوه منه ماله ،وليس لهم فيه حن إلا إذا اسهى الدين بمي؛ الوزثه
لتس لهم حى  ،3درهم واحد من الركة حتى يمضى الدين  -ولهذا قاو اشُ تعال-
( )١أخرجه أحد (أ ،)٤ ٤ ٠ /والرمذىت كتاب الخناثز ،باب ما حاء عن النئ ه أنه تال« :ص
الومن معلقه بدسه ،،...رقم ( ،)١ • ٧٨وابن ماجه :كتاب الأحكام ،باب التنديد ز الدين،
رقم( .) ٢٤١٣

( )٢أحرجه أبوداوي؟؛ كتاب الخناتز ،باب التعجيل بالخنازة وكراهية حب ها ،رقم( .)٣ ١٥٩

٤٦١

•آا-واس امءظتسوالترر

يعني؛ حتم عليها ما كانوا يكسوف من الأعإل الثيئة حتى لا يشعروا بالمرآن كإ

يشعر به الممموف الدن ن اف ،عليهم "ثناو افن أف بمن علينا وعليكم" ولكي ْع
ذللث ،قد ياق إئ ان أعطاه الله ثعال ثيائا ويماحه وعلنا فيعظ الناس ،ويذكرهم،

ينلمح ،من ءاوب،م ب،ا لا ظإلأ به إذا فأ عليها القرآن وهدا ثيء مشاهد محرب•
ثم ذكز الولمر

حديث ،عئ بن ش حلال_ ،نمحهبمئئ قال!  ١^ ١ق جنارة

ل مبنع الثرقدرا ،بقيع العرقي هو البقح اثعروف ،الأف ق ايرينة ،والعرهد نؤغ مى

الئجر معروف ، ،وسمي بقح العرقي لكثرة هذا الئؤع س الشجر ق هدا المع،

وكاو تيقنأهل شُة،وقد

ماتيلآم:قحالغرمم،ام قاوها

ثلايا ،ئكانوا ل جنازة ،فجاء الثى .فمعد ،وقعد الناس حوله؛ لأ 0كل الناس
محبول أن يكونوا حلساء لرسول الله ،حلوا حوله ،وق يده خصرة ،يعني عود
محصرة( ،فكس) يعني ت ث،كس رأنه ،وجعل ينكت ،بالعود كالمهموم ه^ ،ثم قاو)ت
ررمامئآكم مى أحدإلاوقدمحن ،مقعده مى الخق ومقعده من النار ،،،كل إن ان من
بتي آدم مكتوب ،ممحده من اؤة إذ كاذ من أهل ا-إقنة ،ومقعده س النار ،إذ كان
من أهل النار ،كل إن ان مكتوب ،قبل أذ نحلى ،وذللث ،مل حلق الثموائت ،والأرض

بحمسى ألم ،منه "ن أل اممه أن ثبعلني ؤإياكم س الئعداء" ل ،قال هذا الكلام
قالوات يا رسول ،افب ،أفلاثيغ الحمل ،وقكل عل الكتام_،؟ا
يعني ما دمنا مكتوبثن ،إذ كنا ص أهل النار فمن أهل النار ،أوأهل  ٥٠١فمن

أهل اخ ،فا الخايه للنمل؟! فقال :لأممعوا الننل ،افة ^ ^، Ljثنل،
(  ) ١أخرجه مسلم؛ كتاب الخنائر ،ياب ما يقال عند دخول اكر والدعام لأهلها ،رنم (  ) ٩٧٤من
حديث عائشة

سنيةلأمسدامضطأسيظ

٤٦٢

والنار لا ثأق إلا بعمل ،فلا يدحل الناوإلا من عمل بعنل أهل الناو ،ولا يدحز
فغل مثر يإ حلى له؛،،
ابنة إلا من عجل بعمل أهل ابق ،ثم قال٠:
أما أهل الثعادة مسثروف لعمل أهل الثعادة ،وأما أهل الشقاؤة مثثروف لعمل

أهل الئقاؤة ،نم ثلأ قول

^ ٤تذ أي ه ج نثثق ا.كئ ٠^٥

بمرئ ه وأة س محل وآ-تمح  Wهدببمثئ ه سرت

لالدل;ه.]١ • -

قال ه« :اصإوا» لا تكلوا عل الياب ،امماب أم محهول ،كز واحد مق
لا يدرى ماذا بيا له ،لكن من عمل حثوا فهدم بئري أل من أهل الخثر ،ومن عمل
سوى ذك فهذا إندات ،قال« :اصإوا ،ةلسثئِينيق لئ)) ،فات يا أحي ،إذا
رأيث الاه قد يثر للس ،عمل أهل السعادة؛ فأبشر ايلئ ،من أهل الئعادة ،ؤإذا رأث
من ثفسك \ةلذ ثنقاد للصلاة ،وينقاد للزكاة ،ثئقاد لفعل الخم ،عندك ثقوى س
 ،٧٥١عثؤثل؛ فاعللم أو فانثشز أيلت ،من أهل الثعادة؛ لأو افه قال :ؤ«أق تى أعش
لالاول;ه'-ا] .وإل رأيث ،العك»ز ،رأيث،
وصدى آلتئ ? ١٥متينرءر
وش
شمك ينئرح لفعل الثقاُت— ،والعياد باق— ويضيق ذرعا بفعل الطاعامتؤ فاحدر،
أمد مثلأج ،وثم ،1إل  ^٥١عغيل محي تئن  ^٥١لك ،،واغقر أنك متى أتلمثؤ عل
اف أمل الله عاليلأج محي لوأذستج ،مها أذنت ،إذا أمنت ،عل اف أمل اف عليك،
قال افه تعال ت بجابئ امحذ آّممحأ عق آنمهم لا م-نثلوأ ين تني أثي ك أثث
يعفرألدُوب■ ،همعا ه لالزمر:مه].

وعل هذا ،فإذا حاة الإئان إل ائس ،وخم الثاز خول فننا كنثن

أل يعفلهم بعا ينامب ،يمثل هذا الحديث ،أو بمنل كديث عبد الرحمن بن نمرة
ختقيته ح-؛ن حاء الثس_ول،

اثتهى إل خنازة رحل مذ الأمار،

قيح يس اساسق،ق؛لأم سيدامس،؛ز) صإإذ4يوغ

٤٦٤

ومما لا ينبغي فنله ~أدصا~ أل يعص الثاس إذا كانوا بجظروف دس اجازة

تجدهم عئتمعول أوزاعا ،ويتحدثول حدث انحالس ،حتى أل بعضهم تنتع له
مهمهة ،وما أسه ذللث ،،وهذا

وليس هذا موصعه ،ولهذا قالوا؛ ينبغى للائ ان

المشع أف يكوف وقورا ،وأف يكوف مفغزا ق مآله ،واثه الأف ينتظر ذفى هذا الثت،
وغدا موف ينتظر الناس دقنه هو ،كإ دس عإئ 0يدس ،كإ قال ،كعس ،بن نهز!

 jkاس أش ثإن طالت ،ثلائته
ننأو اضَأل تجسن ن ولكر الخاتمه.

' ) ديوان كحب ش زم (ص! .) ٦ ٠

يرثاغلتةخنظءمموُلرن

 uU - ١٦١اساء ست بمد عهه وامود ضد هررء»،،ءاتسءاء له يالأ،،؛مماووار،را»أ

٤٦٥

للدعا؛ له والاستغفار والقراءة
— ا؛وًمحجنيجآ— ،

 "٩ ٤ ٦عن ش عنرو ~وملت أبو همد اف ،ومل؛ أبوثل -عثاذ بن عماو
ئهبمئ ،قاو ؛ "كاو الثي ه إذا مغ من دفن اثت وهف علته ،وقال ت ٠رانتغفئوا
وثنوا له امحت؛ فإنه الأو بمآل ،»،رداه أبوداودُ
 " ٩٤٧وعن عنرو بن العاص ;نحئتبمثئ ،ئاوت إدا ذلتئول ،قايئوا حول

قزي مدر ما ينحر جزور ،ومثم لحمها حر أستأنس بغم ،وأعلم مادا أراُى به
رمل زئر ,زوا٥

 .٠زقي سيق بطؤله.

محاو الشاذعءّر و؛ئثقئث '.ويتشمحب أن يمزأ عثدء ثيء مى المران ،ؤإو ^^١
المرآل عئدة ^ ^١حثتا.

الثنخ
قال المولث

ق كتابه (رياءس الصالح؛ر))ت ر'؛اب ،الدعاء للمثت بعد دفنه

والمعود عند محترم محاعه ،والدعاء له والاستغفار والقراءةاا ،وذلك أو اتق إذا دفن

فإيه يأتيه ملكان سالأنه عن ارربه ،ودينه ،وثبته® ،فكاو الس ه إذا مغ من ذقن
( )١أ-؛محه أبو داود :كتاب ،الخنائز ،باب الاسغفار محي الضر للمينح ز ونح الانصراف ،رغم
( .) ٣٢٢١

( )٢أحرجه م لم :كتاب ،الإيإن ،باب ،كون الإسلام تبمدم ما قبله وكذا الهجرة ،...رمم( .) ١٢١

٤٦٨

قيح رياس اسثعتي  jt؛لأم سد امساازا

الأمه ئلاثه أمحسامت مهاجروف ،وأمار ،ومن جاووا من ثنيهم ،وقد جع اممه ذلك
ق آيثتن ق المرآن منها قوله ثعال؛ ءؤواكهوث< ألأوزف من آكهنجون وآلاصاي
^[^ ،٢٠أثبعؤهم يؤحنن

آفه عمم ؤمحصؤإ عته ه

 ،] ١٠ ٠هؤلاء محلأي ة

للمتمإ ثن دي—ايبم
أصناة_ ،،وكيلك ،ق محورة ا-دشرت ءاؤ,للممتفي آلتهتء؛م؛ن
وميجن يبعؤن محلا ين آش ؤيبمؤثا ؤيمحميئ آك ثثوإد 7ؤجش هم آلثندزة ?ج؟
وقِ توثو ألدار ؤإلايكى ين ست محن س هاجر أيإ ه محيون  >4صدورم

•حا-كثه نما أمحبجإ وتيمييى عق أشهم ؤلزكاث بهم •حماْة ومن ئؤبم< ،لإ مسؤء
لأؤكلف ئم ألمنمميى أوأ يأقلختث ■اءو يف بمي هم دم_لور1ت< ربما آعمزلكأ
زِلإخميا أك تئة س

نومن١^١:

;أوي،

بيءه[الخشر;ح.-ا].

فإذا رأيش الرحو يرحم عل المحاة يتغفئ لهم ،ونحتهم ،فاع1لم أنه
عليهم،
منهم ~يعتي نحشر تعهم~ وإذا رأيث الرجو بمب الصحابه ،ولا
ولا يستغفر لهم؛ فإمم بريئول منه ،وهو بريء منهم ،وليس له حظ ق هذه الأمة؛
لأن الصحابة هم الوامهلة يثنا وبيرأ) رمحول افه الذين بلغوا ئريعه اممه عن

رمحول افب ،والرسول ،ه هو الواسهلة التي بينتا وبئ ربنا ،الذي بثعنا كلام ربنا،
فإذا طتئ أحد ق الواسهلة التي بيثنا وبئ نمحول افه؛ فهو طني ق الئريعة كلها،
الثريعه كلها لا نمه لها إذا كان الدين ملوئ إلينا محثقة أويرة ،أو Uك ذلك،،

وحاصه الئئ ق أب بكر وعمر ؤهبممحأ ،فإثه لا يثنهإ أحد ،وق يليه شال حثة

من إيان أبدا ،ولا سا أبو بكر وعتر;^^١؛ لأما أقفز أباع الرنل عل
الإطلاق ،ليس ق أباع نوح ،ولا إبراهيلم ،ولا موسى ،ولا عيثي ،ولا محمد أممل

ش رداس اسالعتي •_ ؟لأم سيداا<س،ء،

٤٧٠

آحانأ < ،الأدض س ندة ابدع"' ،دخ ذلك أكواكلمن الاذ لاثزددذإلا
رواينه ،فهومن أم الذين ملوا لنا أحادث رمول اش ه ،وهي صدقة جارية،
ايتوف بام عي كان بمصيى ل عهد ر هريرة ق؛ءقؤءنئ ،هل ميش صدقايه الأو؟
الجواب• لا• والإمام أخمد ونيح الإسلام ابنثميه ختهث\أثئ ،مثلا كل منهإ يدرسا،
وهو ل دأرْ؛ لأف نجه ب؛را أيدينا ،لو ثظرت إل أم حليفة ،وأم تاجر ،ز عهد

^ختيمإونا الآلاووم؟إداضلأ.
ادن العلم اني الثلاثة ،أشي س الصدقة ،فالصد-قة الجارية قن• ثتعثئ؛ عز

من صا-قة جارية يعطلئا وثلمش ،والعلم كل"للث ،أني مى الولي• الصالح؛ فالولد
الصالح قل| يمويتؤ خلال عثرين تنه وثلاثين تنه ،أربعين تنه ،ثم يمورتا ،لكي

العلم الثاؤع الذي بمتفعر به المنالموف يبقى إل ما ماء اش؟ الإمام أخمالس
منذ كم وهو متن ،،وسخ الإسلام ابن ينميه

مثلا،

كم له ميت)؟ وما زال الناس

ينتفعوف بعلمهإ؟! فاحرص أخي اللم عل العلم ،فائه لا يعل .له ميء كإ قال
الإمام أخمن•

ُلمن صحت ،يها'ر

فاحرص عل العلم الثرعل وعل

مسندات ،العلم الشرعل وم اعدايه؛ كاقحو وما أشبه ذللثؤ ،؛ ٧١هو ماعد عل
العلم النرعل حتى ينمعلئ ،اممه وينفع بك ،وافه الومحق.

(  ) ١احرحه البخاري؛ كتاب• المنانج ،،باب ،منان— ،جعفر بن ش طالب) الهاشمي رْءممنءتن ،رنم (،) ٣٧ ٠ ٨
ومسلم؛ كتاب الفضائل ،باب من غفائل أيير هريرة اليومي ههقنن ،رنم ( .)٢ ٤ ٩٢
(آ)الإماغ(،أ/ا • ؛).

ش

٤٧٤

 _|I_Iض؛لأم سيد  L،)^l؛)j

فكل ض شهت له الثني ه بالخ ،سهد لهم ،ومن ثهد له النار ،فإثتا سهد
له بالثاو ،وقل نهن الثني -إقإعة بالنار ،وكذلك ق القرآن ،قال اف ثعال ق
أي لهبا وهو عم اليي ه'' ؤ ثمل د١را داق ث_ ١٥ ،وأمرأتهُ كثالد
آلجملس ?جآ ؤر جيدها ك_ل تن ئد ه لالمد':آ-ه] .وأحر .أف عمه أبا طاو_،

ق صحضاح من ار ،وعليه تعلان يعل منهإ دماءهر — ،٠والعيال باق" وحاءه رحل

قات،ت يا رسول ،الله ،أين أي؟ ذق\ذ< '.ا\أوترفي النارا ، ١وأحن.؛ ررأل عنرو بذ

مائ3ائمحءثتجفياةلأ"'ل
والحاصل ت أف من فهل له الثك،

بالنار شهدا له بالنار.

قال شح الإنلأم ابن ئراا3ئآه :وكيلك ض أنحت الأثه عل الثاء
عليه؛ فإثنا تشهد له يا-لق ،فمثلا الأئمة أحمد ،والنافعل ،وأبو حنيفة ،وماللثح،
وسفيان الثوري ،وسفيان بن عتنه ،وغبمرهم من الأئمة خعهإيئم أحمعت ،الأمة عل

الثاء عليهم ،فنشهل■ لهم باثم من أهل ابق•

أجع الناس عل الئاء عليه إلا من سد،
وشخ الإسلام ابن تميه
ونن شد شد ل  ،^١^١يشهد له بالحق عف هذا ١^١؛ ،،ؤثزد ما دم ،آليه
( )١أحرحه اوخارىأ كتاب منام ،الأمار ،باب نمة أي طالب ،رقم(  ،) ٣٨٨٣وملم ت كتاب
الإمحان ،باب شفاعة الهي هؤ لأيير طالي ،والتخفيف ،عنه سه ،رقم(  ) ٢٠٩من حدث
العباس بن عبد الطليه غ.ءنن.

( )٢أحرجه أخمد ( ،) ١١٩ /Tوأبو داويت كتاب السنة ،باب ل ذراري المشركن ،رنم (  ) ٤٧١٨من
حدت أس بن مالك،
( )٣أحرجه الثخارىت كتاب العمل ل الصلاة ،باب إذا انفلتتح  ^١^١ق الصلاة ،رفم(أاآا) من

حدت أم المؤمن؛ن عائشة خ.بمها•
(  ) ٤محموع الفتاوى ( .) ٥ ١ ٨ / ١ ١

قؤح رياس الهط سق *_ كلام سيئ،"٠^١؛}،

٤٧٨

 " ١٦٥باب البكاء والحزن عئدالرورمبورالظاين ومصارعهم ت=^

ا1

ؤإظهار الافقار إل افِ ئنال واشدبر من الثملة عن ذلك

ا1

أن رموو افه ه قاو لأصحايه -بمي لئا
 - ٩٠٥عن ابن عئز
وصلوا الحجر ديار؛الوذ— ٠ '.لا ثدحلوا عل قولأء العدب؛ن إلا أن ئكونوا ثاكن،

دايممزا:أتيلأممنيا
وق رواية قال! لئا نر رسول افه .يالحجر ،قال;  ٠لائدحلوا متاكن الديى

ظلموا أمنهم؛ آل يصٍتكم ما أصاثم ،إلا أل يكونوا باين" ،ثم هع رسول اش
ه ،رأته وأن/غ الثي حص أجار الواؤيُ '*
الثثخ
قال الولفن رخمه افه ثعال ق كتاُه (رياض الصالخى)؛ راباب البكاء والحزن

عند الرور بمور الظائ وقصارعهم ؤإظهار الإصار إل اممه تنال واشذير من
العمالة عن ذلك» حقيه أن يصسب الإماو ما أصاثم ،ثم يكز حدث ابن عمن
بئرور الس بالحجر ديار نموي -وثمود هم قوم صائح الدين أنسو افه التهم
فيكنهم باممه ،ولكنهم كثروا به ممال; ممتعوا ل داركم ثلاثه
صالحا
ايام ،تم أحدتر-لم الصنحه والؤحفة فاصبحوا ل دارهم حاتم؛ن ،وكان افه ثعال قد
( )١مرجه اJخاري; كتاب الصلاة ،باب الصلاة ل مواصع الخض والعذاب ،رقم(  ،) ٤٣٣وع لم ت
كتاب الزهد والرقاتق ،باب لا تد-محلوا ساكن الدين فللموا أنف هم إلا ،...رقم(.)٢ ٩٨ ٠
( )٢أحرجه المخاري :محاب الخازى ،باب نزول الميهالم ،رنم(.)٤ ٤ ١ ٩

 - ١٦٦وإرأ،اثهبماساصجووماا؛سى ،واسمابم  Jjiالنهار

٤٨١

الثثخ
مال الولف رخمه اش ثعال؛ رركتاب آداب . ١١^^١

الثم :هو مفارقه الوطن ،أف تخرج الإئ اف من وطنه إل وطن آحر ،أو إل

 ، ٥١وثم نوا؛ لأنه من الأنفار ،وهو افروج واش ،كأ يمال :أني
الئح إذا برر وظهر وباق ،وقيل• سم الثز نوا؛ لأيه يسفر عن أحلاق
الرجال ،بمي j؛^؛ ،ويوصح أجلاي الئحال وأحوالهم ،فمحأ من إئسان لا ثومه
ولا ثعرف ميرثه إلا إذا مافزت معه؛ عزمت أحلامه ،وعزمت ،سبمزثه ،و•ممث،

إيثاره عل مسه ،إل غثر ذللمثج ،حتى كان أمثر المؤمنين عمر

إذا زكى أحد

شخصا عنده مال له :هل أ<]ؤتون معه ،هل عاملته؟ إذ ماو>؛ نعم ،قبل ثزلإته،
ؤإذ ماَل:لأ.فقال:لأعنلملأ،بهرأا.

ثم إف الثفز ثض للألأن أف بموى فيه الآنهات اض تكوذ أنهل،
وأويق ،وأننن ،،من ذلك أف يكوف ق آجر الألجؤع كا كاف الئي س ق أكثر
أنفاره تخئج يوم الخميس ،ورثا حزغ ق غتر خميس ،فقد حزخ .ق آحر تمرة

سامرها ~وهي حجه الود؛ع~ خزج يوم اليت ،لكذ يثا كال تخرج "ولاميا إذا
كاف ل غرو~ إلا ق يوم الخميس ،والخكمه مجن ذللث~ ،واش أعام~ اثه يوم يعزص
فيه الأعال عل اممه عيججل؛ فكاف تحب .أف يمزصى عل اش عنله ق ذلك اليوم،
وكان ه تجب أف تنرج من أول النهار؛ تا ق ذلك من انتقبال النهار؛ لأيه ردا
يفاجئ الإئ اف ز توه أنياء ل الليل وقد ثمهر مريبا؛ تصاب عاليه التخلص
منها ،وهدا ل الأسفار التي كانت ،ل علا الرسول ه عل الرواحل ،وعل الأرجل،
ل  ١ا أحرجه الدينوري ل ايجال ة وجوامر العلم رقم(.)٧ • ٨

قهمح رياس اسهض •_ كلام سدا،رطض

٤٨٢

أما اليوم ،فكإ تئاهدول الناس لا نجدوف صعوبه ق أول النهاو أو آخره ،ثم إي

الثم ل الومت ،الحاصر مرثبهل طائرات ومواعيد ،وعل كل حال؛ فإثه إذا حرج
ق أ ول النهار وق يوم الخميس ،فهو أفصل ،ؤإف لم يتيثز له ذللث ،،فالأمر وامع،
والحمد فه.

ثم يكز حدث صحر ضهمقنئ أف النص .ءال،ت اراللهم بارك لأمنيِق
تكورئ» أي :ق أم النهار ،فدئ الض ه أذيارك اطُ4ق أزل النهار لأنته؛ لأف
أول الثهار م تمبل العمل ،قاف النهار كإ هال ،اطه؛نعال معاش :ؤ وجننا اقل ياسا
 0ن.ثثوا او١ن نث١ئ١ه [_• ؛ ،]١ ١-فإذا انتمiJه الإئ ائ ق أثله؛ صان ق ذلك،
بنكه ،وهذا ثيء مشاهد؛ أو الأن ا 0إذا عمل من أول النهار وحد ق عنله بنكه،
لكن ْع الأنم ،أف أكثرنا اليوم ينامور ،ق أول النهار ،ولا تسثقفلول إلا ق الصحي،

فمولم ،علهم أم النهار الذي فيه ثزكئ ،وقد فاَل العائ :أج النقار  ،^١بمي
أف أول ،الثهار هوالذي يركز طيه العمل ،وكان صحر ناجزا ،وكاف يعثؤ نحارثه ق

أم النهار؛ قوى وكثز لاه من ألحل دُئء الم.لألتزكة لهذه الأثة قثكورئ،
واطهُاأوني.

٤٨٢

»؛٠رoاضاس^اواحماسرض

 ~ ١ ٦٧باب انتحيا ٧طلب النإ2ؤ ووأمإ<وهم

^^=3

عل أمسهم واحدا يطيعوو4
ض

و —

 - ٩٥٨عن ان عمن زْءمحؤصمح ،هاو  Iئاو رم وو الني

رالوأو الناس ينلموو

مى الوحدة ما أعلم ،ما نار راكب بلتل وحده ا ،٠،روا 0التاخ\ولإأا .٠

 " ٩٠٩وعن عمرو بن قعتست ،،عن أمه ،عن جده خنعيبمه ،هاو :هاو
رٌوو افي <ئؤب0ثيوغ 1ررالثاك ،1نتطاو ،والراكثان نتهناثان ،والثلأيه ركب،٠١

رواه آبوداود ،والرمدي ،والث اش؛أسانيد صححةر  ،٠وهال الرمديت <رحدسثج
حسناأ»

 - ٩٦ ٠وعن ش شمدُلإا ،وش

زصى اشُتنال محها ،هالا :هاَل

رسول اش ه• ررإدا حرغ ئلاثه ق تمر نلثومروا [■<ذئب ا حدسث ،حن ،زواه أبو
داود بامئاد حن.

 - ٩٦١وعن ابن عباس رْهبمبج ،عن الئرًر .هاو :ررحتر الصحابة أنمه،
( )١أحرجه الخارىت كتاب الخهاد والسم ،باب السم وحده ،رثم( .)٢ ٩٩٨
( )٢أحرجه أحمد ر ،) ١٨٦ /tوأبوداويت كتاب ابهاد ،باب ل الرجل يسافر وحالْ ،رقم( ،) ٢٦٠٧
والترمذي• كتاب اُبمهاد ،باب ما جاء ذكراب أن سافر الرجل وحدْ ،رنم( ،) ١ ٦٧ ٤والن اش
 ،3الكثرى• كتاب ال بد ،باب النهي عن سر الراكب وحده ،رقم( .) ٨٧٩٨

( )٣أحرجه أبوداود؛ كتاب الحهاد ،باب ؤ ،القوم ب اقرون يوترون أحدهم ،رنم(.)٢ ٦ • ٨
( )٤أحرجه أبوداود؛ كتاب ابهاد ،باب ل القوم ب اقرون يوترون أحوهم ،رقم( ) ٢٦٠٩؟

ش |ي1س اساسق *<اهدم سدالوس،ض

٤٨٤

مح،محبماثانيأكاينشا،

زؤام آيوداود ،والر٠ذير ' ،وقاو ت *حديث حسن®.
الثمحح
قال ا،لولف رحمه افه لعال ق كتابه (رياض المحالحيى)ت ررباب انتحياب

طف الرئة ،وتآمثرهم عل أمسهم واحدا بمليموثه® ،وقد يصمن مدا الباب
ما كن.

المسالة الأول• امه ينبغى للام ان أذ يكرف معه رئقة ق السفر ،وألا ي افز

وخدم ،ولهذا قال الئي ه رريوأن الناس

من الوحاJة ماَأءئم ١٠ ،سار

رائب بليل وخدْا  ١يحنى؛ معناه أف الإئ اف لا يثغى أف يسير وحده ق

لأمه رو،ا يصاب بمرض أوبإعإء ،أويتسلط عليه أحد ،أوغير ذلك ،مى الخاطر،

فلا يكون معه أحد يداني عنه ،أوعمير عنه ،أوما ائب ذللاج ،وه،وا ق الأنفار التي
ثتحص فيها الوحده ،وأما ما يكوف ق ا-محئوط العامرة التي لا كاد يممحي فيها
دقيقة واحدة ،إلاوقدمربلئ ،فيها سارة؛ فهذا ~وإن كان الإئ ان ق رسارJه وحده~

فليس من هذا الباب ،بمي ليس ْس الثمر وحده؛ لأو ا-لءهلوط الأف ،كأمإ ثثي
ق لنعل البلإ ،لهذا لايدح{ ،ل الثهي•

ثم بع ،الئي ه ق حديث ،عمروبن قعيسر أف الراكن ،شيهلمان ،والراكمحن
ثسطانان ،والثلأة ركب ،،يعني؛ من يسافر وحده س3لان ،والذي ي افز وليس معه

إلا واحد س1هلامان ،والثلاثة ركمح ،يحني؛ ليسوا ثن الئياطتن بل هو ركسإ منتقل،
( ) ١أحرجه أحد(؛ ،) ٢٩٤ /وأبوداويت كتاب ،الخهاد ،بابرذ،ايتحس ،عن الخيوش والرمماء والسرايا،
رنم (  ،) ٢٦١١وال،رطى؛ كتاب ،المر ،باب ،ما جاء ق المرايا ،رقم ( .) ١٥٥٥

لأ<منياّواسساسمىيامءطسياب

٤٨٧

قال ١٤^١ ،؛ إيإ ص ،1ذراعه؛ لقد ينتئرى ق الرم ،فتموت صلاه الصنح
صومحا،أنصأئونمح•

الثثج

ذم  ^١ذح ل هدا ب آلي كفرة تمملق الم والئواح،)J
وذلك ،أف المسافر ~إذا سام عل راجلؤ" ييمة س الإبل أوحمر أبويغال أوحيل—

فإف عليه أذ يراض مصلحتها؛ لأيه ملموول عنها ،ولهذا كان الثني ه ~في حجة
الوداع~ راكتا عل ناقته ،وكاف قد أحد بزمامها ،فإذا أتى حبلا مى الحبال ،بمي!
مزمنا مى \.ؤةو<و\ب أرحى لها قليلا حتى يصعدر .٠

فمن الأدامتخ أف الإئ اف إذا مافز ق أيام الخصست ،،فإو 4ينتعي أذ يتاش ق
الم "بمي ت لا سز ^را حثيثا ،ينعلي فيه الإبل من حقها من اوعي-؛ لأنه إذا
كان تنئي عليها ياء أنكن للإبل أذ تزض ذللث ،،فإذا كانت ،الأزص ئنمة

وحميا ،وأنش عل ،إبل فلا ئلمرغ ل الم ،خ الإبل يروح ثمينا ون ارا تنعى ل
نهل من أخل أذ نالها حفلها من الخف ،،اثا إذا كان الأنز بالعكس ،وكانت،

الشة جدبا ،فإف المهللون ،أن تسرغ لتثادر نما الإبل ،ؤنميها محها؛

إذا أمهالت،

ق ا لم ،والأرصى حدبت ،لا ثزض؛ ءلاJتا مده الم فدم ،محها ،فإذا أنزعت،،
فإيلئ ،ثصل إل البلد التي -بما الأعلاف ،،وفيها مثونة الدوايبؤ ،وهدا من حكمة

الثي ،.وأو اممه نحال قد اعهإاْ مصالح الرعاية لثتي آدم وللبهائم ،حسن ،أرمد
ه ا لمسافرين إل هدا الإرشاد ،ل الخف ،ناو ق الم ،3 ،ا-إقلدب ،أتيغ ق التي،
ر  ) ١أحرجه م لم؛ كتاب الحج ،باب حجة النم ،ه ،رقم (  ،) ١٢١٨من حديث ،جابر ;نحئنبمثن.

ءض

٤٨٨

كيلك م

إذا ونط ق اللل نزلط لة؛ لمحح ،وئام ،فإتما لا نط؛

 ،3الطريؤ ،،بمي؛  ،3الحادة؛ لأما طزى التهائم ،الناس ةثمو«و َ0هذا الطريق،

وربا يآق إن اف غافلا فتمع  ،3هذا الثائم ق الطريي ،وكذللثج —أيصا -ص مأوى
ائوام ،يأي حول هذه الطرقات لأجل إذا نشل من أحد ثيء من الطعام ائته،
ولهذا بجر وجود اثوام  ،3هذْ الطرقات ،فبهذا أم الئي .ألا يام ق \كإثق\ب؛
ل ئزتئ عنها ،حتى لا 4نخ الئائروذ عل الطريفي) ،وض لا قرض لأذى اقوام،
ومثل ذللثج ~بل من باُبح أول~ طرى الثثاراُت ،اليوم ،فإو الأن ا 0يتعد عنها؛
لأيه ربا يأق ماس ينس ولو لحفله ،فيقتجم ب ياؤته هولا؛ الذين يناموو تريا
من الطريؤئ ،ومحئل الكارثة ،خابعد عن هذه الطري الثريعة ،لا ثم حولها؛ لئلا

مع ق الخطر ،وهذا من إرشاد ام.

ولكف من هديه .أل إذا عرس  ،3أول الليل؛ اصهلجع عل بمثنه ،لءا
عرس ميل المم؛ امحأ عل يده الثنرى ،ثمحب ذراعه واثكا عليها؛ لأيه إذا كاو

من أول الليل ينام عل اص لبملل القز حظها من النوم ،ولهذا كان  ،3إتاتته
عثوآلألأ،ؤئمُ ل محته ،إذا نام ينام عل الجم ،الأيمن ،بل أمر بذلك) أف الإلماف
تام عل ^ ،^I ،أثاإذا

هاف م ،ذراةهستذام عل دْ؛

لئلا يستغري)  ،3الئوم فتقويه صلاة المجر ،وق هذا إثارة إل أة الإناف —أيما —
بمش منه حْلها مز الراحة ،ولا يني عباده ربه ،ففي أول اللنل يمكنه أذ ينام

ؤئشح مل المجر ،ثم يقوم ،أما  ،3آحر الئل لا ينام ثومه الطمس؛ بل ثومه الإسان
المستيقظ الذي لا يستغرق  ،3الثوم؛ لئلاثفوثه صلاة الشم ،وق هذا دليل عل أف
الإلساف محهم ،له أف يمتعمل المجة  ،3الثوم من أجل ألا ثفوثه الملام ،فإن ثصنت،

 ،jl^uU - ١٦٨اسررالئزوو واسوامم م اسر• واسنماب السري والرفق بالدواب

٤٨٩

الرمول ه وراهه ْن أجل أف ينتبه ،كذ<لك الإنسان ببض أف نجعل معه منبها

للصلاة ،فهل ْ،من آداُت ،الثمر التي دل عليها حيمث الثشر .وافه الموقق.

 " ٩٦٤عن أنس ؤهبمته I،J15 ،قال رمول اطه

®عالتكم بالد.لحة ،محإل

الأزض يطوى بالليل؛ا ،رواه أبوداودر  ٠باساد حنن.

«الئلخه»:ءلاش

 - ٩٦٥وعن ش ممه الخشنن زمحمحنمحق ،ئاَل :كان الثاز إذا نزلوا ثئزلأ
مرقوا ز الئعايت ،والأودية♦ محمال رسول اطه.ت ®إن مرقكم ِفي هذه الئعاص
هنيلأيلأ^:مإل
بمض .نواْ أبوداود  ٠بامناد حض.

 " ٩٦٦وعن نهل بن عمرو ~دةتلت نهل؛ن الربع بن عنرو الأنصاري

العروق ،بابن الخنفنليه ،وهو من أهل ببمة \و9نذازا تمحهبمن ،ط '.م رمول اطه

و .ببعم مذ لخق ظهره بش ،مماو® :اموا اممه ل هب•؛ اتهايم النجمة ،دانكثوها
صالحه ،وئوها صالحه؛ ،١رواه أبوداودر  ٠بإسناد صحح.
 - ٩ ٦٧وعن أي جعمر همب .افه بن جعمر ^^ ،١محاو :أزدئي رّولاطههت
( )١أحرجه أبوداود :كتاب الخهاد والمر ،اب> ق الولخة ،رغم( .)٢ ٥٧١
 ، ٢١أحرجه أخمد (؛ ،) ١ ٩٣ /وأبو داولت كتاب الخهاد ،باب ما يؤمر من انضام العكر ومحعته،
رنم( .) ٢٦٢٨

( )٣أحرجه أحمد(أ ،) ١٨ •/وأبوداود؛ كتاب الخهاد ،باب ما يؤمر من القيام عل الداب واJه١نم،
رنم( .) ٢٥٤٨

 — ١٦٨باب آداب السفرواينروو والبيت وائوم م السفر ،واست،هطب او،رى وامهق بالدواب

٤٩١

الثثخ
هذه أحاديث ق آداُم ،الشقر ،يمامها الئووي قمحذآقئ ق كتابه (رياضر

بجا :أة افن  Mأنشد أقه إل أذ يروا و اللل ،وأنم أف الأزض
تطوى ،أي تطوى للم افر إذا مامر ق الليل ،يعني ايه يقشر ل الدلحة ل اللتل
ما لا يقطعه ق النهار ،وذللث ،لأف الليل وقت ،براد ،فهو أنشط للثواحJر ،وأمنع
ل يرها ،ولهذا م النص ه عن ذللث ،بائه يطوى الأرض للمن افر إذا مثمر ق

الل•
ؤمنر الآداُم- ،أيقا ;-أثه يئغي للمجإب ألا يم قوا إذا ثزلوا مزلأ؛ فإو
الصحابه لآهعن؛أمكانوا إذا رلوا منزلا مزقوا ق الأودية والشعاب ،،فقال ،الص وه'.

«ة ذلمحآ ثن الئغلان» ،بمي ^^ ،فا نزلوا بعد ذللث ،ئرلأ لألأ امموا
جينا؛ لأف ذلل— ،أقوى لهم وأحمفل ،ولو سلط عليهم عدوق هذه الليلة ،وكانوا
جينا أمكنهم المدايعه ،لكن إذا مرقوا ثورعوا ومثلوا.

ومن ذللث~ ،أيصا~ت أف الئي  ^^٥^٥أمز بالزفق بالتهائم ،واثه نحن،
عل الأسان أف

معامله حسنه ،فلا يكلمها ما لا دهل؛ر ،ولا يقصر علميها ل

يمن ةللن~ ،أيصا— ث من الآدابؤ أف الإسال يركن ،الثاحله وحده ،ونه أذ

يردفن غترْ ،لكن بثزط أف ثكوف الثاحله مهليقه للإردافخ ،فإف لم ث،كن مهليقه

لصعقها ،أوثحؤ ذللثؤ؛ فإثه لا محل له أف يكلمها ما لا يهليى؛ لأف هذه التهائلم ثتيج

ش

٤٩٢

اساسق ض؛لأم سد ائرس1تي

كإ يتعب الإئاو ،هي مكونه مما كوو منه الإي اذت من-لئم وعظم ودم ،فإذا لكو
الأناف يتعب إذا حمل ما لا يطيى ،أو إذا حمل حملا يتعثه ،فكذلك هذه ،^ ١٠ ^١
ولهذا أمن الس ه أل قض افَ مقجل فتها ،وألا مئز ل حمها.

ثم ذكر حديث ،ابن الخئظليه أف الرسول ه كاف ئثا يمضى حاجته إلا إل
هدف ،أو حائش( ،حائش) أي• خائب' (ه-دذ )،بمي• مثل العثرة كاف ينكرها.
ؤمفي حاجته إليها س ،فيحل ذاخ ،يوم حائط رجل مى الأمار فإذا بجمل ،فل،

رأى الئي ه ~أي الجمل" جاء محرجر خافقا رثته وعيناه ثذرفال ،يشكوصاحته
إل الثن ،.فقال الئئ ه' ررس ه هدا الجنل؟» ،بمي :نن صاحي هزا
ايمل" فجاء رجل مى الأمار ،فقائ،أ هن• ا ل يا رسول الألب ،فالجرْ الثي ه أف
الجمل يشكو إليه صاحبه ،بأيه تجيعه' وتجمله ما لا يهليؤ ،،وأمرْ أل يممي ائه مال
مه ،وهذا من آياسم ،الثذ  Mأف الهام الثم تشكوإله ،إذا رأته .لأف هذا
من آيات اممب التي يؤيد افه تعال  ١٦-رمحوله >:فإف افه مال ما أرتل رسولا إلا

أعهلاْآياتر يدل عل نوئه؛ لئلا يكدبه الناس؛ لأف الناس إذا جاء إليهم رجل وقال:
أنا رسول اللب إليكم بدون آية لم يصدقوه ،لكن الله تعال يوق رسله آيايت ،تدل

علأن،م
وقد يكز ابن ممر

ماأبمثاممٌدصم،
ق (المداية والنهاة)ُ ُ وغ١ئ— ٥أينا— اثه ما من آية لمي

من الأئياء الثابة؛ن إلاكاف لرمحول افب ه مسثها ،أوأعفلم منها ،إما له هوشحصثا،
ؤإما لأناعه ،وذكر عل ذللث ،أمثله وشواهد ممره ،لكن لم يغط أحد من الأئياء مثل
ما اغهليه الني ه من هذا الوخي "المراق"' ولهذا نال؛ ررإمأ الذ'ى أؤمحته دخي
الداة واوهاة(\>/بم"-ا).

ض يياض اسسزا _،؟لأم سد الوسلم

٤٩٤

وءسم

ظ

ق

ل ا لباب أحاديث كثيره ممدمن ،كحديث ت راواف ل عون العئد قا كان العتد

ق عون أحيهءار  , ٠وحديث; ارثل تزووي صدده»ر  ٠وارساههءا.

 " ٩٦٩عن ش نعيد الخيري نبجممفيته ،قاو :يماثخن ق ثمرإيحاء زحل
عل راجلؤ له ،لجعل يصرف بمحرم يمينا وشهالأ ،هماو رسوو افي ئ .:ررمى ٌكاذ

معه محل ءمحر محعد بؤ عل مذ لا ش ق ،ومذ كاو ق محل راد محئد بؤ عل مذ

شزوا،جلأخقصثاوم.
ِ

ر

ُْ اير'آ)

رواه مسمم

 " ٩٧٠دعن جابر بجؤثنبمه ،عن رمحوو افب ه! أيه أراد أل ينزو ،ئذ\لأ'.

رابا معتر الهاجريذ والأئمحار ،إف ثذ إحوانغم لوما لثل م ثاو ،ولا عشره،

هينأ أم إي  ،،^■^١أو ،^١يا ِلأَخدنا مذ ظفر تنمق إلا عمه
( )١أحرجه سلم :كاب الذكر والدعاء ،باب فضل الأحتإع عل تلاوة القرآن وعل الدكر ،ريم
(  ،) ٢٦٩٩من حديث أي هريرة ريه.غنئ.

(  ، ٢أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب ،باب كل معروف صدقة ،رنم (  )٦ ٠٢١من حدث جابر ;؟؛؛^،_4
ومسلم؛ كتاب الزكاة ،باب بيان أن امم الصدقة يع عل كل مع من المعروف ،رقم ( ) ١٠ ٠٥
من حديثا حديقة خنؤمحفبمئه.

وانظر :التعليق عل صحح البخاري لفضيلة شحتا الشارح رخمه اش تعال ( .) ١٢١ / ١٣

( )٣أحرجه سلم :كتاب اللقطة ،باب استحباب الؤاساة بفضول المال ،رنم( ,) ١٧٢٨

٤٩٦

فهمح ري،ض اماسي) *ن هدم سد ائرس،؛تي <تإإسئيأثؤ

نمار بمثى كا ض اولكب؛ ل كاو مدم عليها ،فالحاصل أل:ض للأن ان
أل يكول مع رممائه ق الثمر محسا إليهم قاصيا لحاجتهم ،معينا لهم ،فإل هازا ْس
الآداُس ،الثوثة الي حاةث -ءا ثنه  . ،^١والأ(هأعللم.
ُْ

ٍ.. .

ّ.

ِ. .

خوٍةوجأبم

ْ

ء. .

. .ء

قؤح

٤٩٨

اسايض محن ؟لأم ا،،يد الرسا|تي

ركب دابته حاوجا ل تمر قال؛ كذا وكدا ،وذكر قبل ذلك  ، ٠٨١وهي قوله دعالت

ُاؤثبممل تؤِ من آلمقى مإ*لأ<عءِ ما ؤزة  .ائ1ؤإ\ عق محقء نز ئرؤوأ نته ردم

إدا أمسوم عثد وةف_رأ تكذ ءى محر تا هنذا وما حفن؛ لد' معئؤن أمحقا' مإُاالا
يصنه[همنمف;أا-أا].

قولهثعال؛

ل؛ؤهبمي؛ تممحم•

آلئإاى 4يمي :الثمن،

والسمن يلاثه ائو! •٤ثمن بحريه ،وتفن بريه ،وتمن جويه ،أما الثمن البمريه

فكاث معروفه من قديم الزمان من زمن نوح و .حثن أوحى افه إليه :ق أصغ

آلملك أسا وو-صناه لالومون:ي'آ] ،ثم قال ي أية أحرى :ؤ وش مع؛مآ  aXيهز من
ميزه [الخمر:ه .]١وأما الثمن الإية فظهزت متأجرة ،وهي الئثارات ،وأي
ابثويةفهي ~أيصا~بعلذلك ،وهير الهلائرات ،وكلهاداحلهققوله :ؤو؛بمعل لهو

من آلم،ث ،ه• فإما يلك؛ لأما نجمع ما ثاء اض من ا-قنق.
وقوله ثعال :ؤوالأ(عيه يعني بذلك الإبل ،والغال ،والخمين ،والختل
ونجزها مما ينكث ،وقد اختلث الئلمائ ل خوان زكوب الإنسان ما لم م العادة
بركوبه ،كا لووكب المر ،فمنهم من قال :إيه حائز ما لم يثىعليه ،ومنهم من قال:

إنه لا تحوز ،لم نحأثز ^ ،١والشتح أنه حائز ،وأئه لا بأتن أن:ركث ٧^١
ما لم نحر العادة بركوبه ،لكن بثرط ألا يثن عليها؛ فإن س عليها؛ فهوممنؤع•

وقوله معال :ؤ إستو<أ عق؛شيءه اللام إما

أو للعاقبة ،يعني اثه

حعل لما ما ثركب لثنتقث عل الظهور ،فلم تحعله صعتا ثزرا لا ينتوي الإن ان
عل ًلهر ولا يستقر ،بل هو يستقر عل ظهره ،وهذا م اهد ق الثيارامت ،والتمن

والطائرامت ،والإبل الدلول ،وما أفته ذلكا ،جث ئرؤوأ نعه ييحر ^ ١أسوم عثو ه

٤٩٩

• - ١ Vب1وا ،4يقو1ه إذارى دابة سفر

بعد الاستواء ثدكروو ،ينمه افب بإ يثر لكم مما حلى مى الأئعام ،و؛وا عثمكم مى
الملك ،ومولوات ُاؤسبمرث اك•ى سحر تا هنذا رما ًُف-ا أئُ ُّميبم أؤ؟

ؤنئا

لثشؤث ه [الزحرفتُاا"  ،] ١٤كان الذي نجاذر أف يقول الأن ان! ا-اثمد طه الذي تحز

ه
لما هذا ،ولكثُ أمر أف يقول؛ يجثلجئؤآ أئمح ،شئن ك١^٥ 1ه لماذا؟ لأف
تدل عل افريه؛ بمي ثتزية اطه ءغ؛ةل عن الحاجة ،وعن القص ،فكأف الأناف
ينعر إذا ركب عل هذا المللثج والأنعام اله محاج إليه بمتعين به عل حاجاته؛

فكال التسبيح ق هذا افام
فيسبح اطه عغبجل الذي هومستغن عى كل حلقه
أسنجخْ ،ع أيه جاء ل الئق اثه تجند اطه ،لكثا تكلم عن هدْ الأيؤ؛
أككا سحر ثا ئدا وما ًًئا لئ' ممؤن ه يمي• ما كنا مهلشن له لولا أف اطه نحزه

أتم ،ذلله ،ك،ا قال ،اطه ثعال ل آية أحرى؛

لم نئيا ؤؤليم نممأ خَكلونه

ل؛ستأماآ ،أرأيتم لوكاست ،هذْ البمر الكبيرة اتجنم ،اميه النشيطه ،لو ٧؛ سحن
هل ميز عليها؟ أ

الحواب؛ لا؛ لأف محاك من الئباع ما هو دوما م ولا سئليع أف ميز
عليه ،لكي اطه محن لنا هذا الذيئركبه ،حتىإفالشي الصغيرياخذبزمام الناقة،
ويقودها إل حسث ،ثاء ،هذا من ثنخيراطه عغتثل وJذليله،

^كى سئر Gj

ندا وما حقنا لد* ممذبم 4أتم •،مْمح ،،ؤ مإداإث> يثا لثنمليث  4هذه حمله عفليمه؛
كاف الإن اف و نكث ئاما عل هذْ الاJلو ،Jأوالفللئ ،،كأيه بموكز الئفز الأتم

من هذْ الدئيا ،وهوممن الأسان إل اطه عققجل إذا مات ،وحملته الناس عل أمحاقهم
فتتدكر ؤيقول،؛ ؤ ؤإئا إك مثا لثثذؤث ه جديعلأ ،فالنهLJث ،إل اطه ،واطة معال يقول

 ،3كتابه العزيز• ُؤيتأثا ألأنس إئكَ؛ايح إل ^^^ ١ملشد4

قان،ت

قيح(ياض اسا{|ءتي،ز؛لأم سدالوسلتي

كادح إل ربلث ،،ولم بمل؛ كادح لربك ،بل كادح اليه :بمي نيكوو مآلك ومآو
كدحك وعملك وكدك إل الثب

إك ^^ ٠أذن عامل وراجع إل ربك

ؤ'ةدحاه • كلنا سوف يلاقي اه ،ولكن عل أي ثيء وثان يلاقي اممه ءغتْل؟!
هدا هوالشأن؛ ق أي ثيء ثئملب إل اض وعل أي قيء ثئقلب إل اض.
بمي أف الإئاف لا بممه أين يموت ولا ييمه متى يموت ،ربإ ائه بحب أف
يْليل اطه عمزه ،وأف يموت ق بلد مقدس كإ احتار ذلك موسى عثوآقثم ،لكي

الئأف كل الئأن عل أي ثي؛ يموت؟ ننأل اممه أذ يتوقانا ؤإياكم عل الإيان
والتوحيد ~هذا هوالمهم ،المهم عل أي ثي؛ ممون آيا الأسان؟! فإل مت عل -تم؛
فائه لا قرى؛؛ن أف ءور-ث ،ق بلدك ،أو ق بلد أحرى ،أو ق بلد مقدس ،أو غتر

ئقدس ،ولاوهذا الشهر،

ضئ،ولأوالول،ضئةأولمانا؟

المهم أف ءوت ٠عل ■"ز ؤ مإذاإل يثا ذكئ 0ه ،شغي للامان إذا ركب رسارJه،
أو الطائرة أف يقول هدا الدكر الوارد عن الئى ه ق حديث ،ابن عمرت يكم؛لائا
ؤإيلواق ؤثأ لثثإ،ن ه،
ؤيقول! بتخنأآككا سمئر تاهندا وما <ءئنا لث<
ثم يدكر بمه هدا الدعاء الذي ذكزْ عبد اه بن عمت^.؛؛ ،١وامل ق هدا ااءديث،

كلمة تدل ،عل إحامحلة الله بكل ئيء يقول! ارأئث الصاحب^ الثمر ،والخلمةِفي
الأهل؛ ٠الصاحب ،ق الثض بمي؛ ثنلجنى ق سفري ،تيسره عل ،تنهله عل.
رروأنث ،الخيفهِو ،الأهل،ر؛ أي• حلبمي ي أهل) من بندي محوطهم يرعايتك وعنانك،،

فهو :ئههؤ ْع الإنسان ؤ ،تفرم ،وحليثته ن ،أهله؛ لأيه جرؤلأ يكل ثيء محيتل،
واضُاأوش.

قيح ثميإض اسستي ض؛لأم سيد اإرسلتي صإاثنه4ؤثار

٥٠٢

ررحنس صحح» .وهدا لفظ م داود.
الثثخ
هذان الحديثان ز الأذعة والأذكار ام محاو إذا ي الإن اف راث ي
الثمر ،ونبي ،لنا شرح  ^١ال٤ري٠ة أف افا،دعال قال ت ؤ ائنرأ\' عق يلهؤيقء ثذ تدئيأ

نمه ربلإ' إدا آستوم عثد ؤمرلؤأ سمكن أككا سمئر تا ^ ١وما «=تكنا لدر مفيخي
ؤا لمثغن ه لالزحرفُ:أا  .] ١ ٤-كيلك~ ،أيئا~ يتعوذ الإئ ان من وعثاء
أج؟
الثمر ،ومن لكبة ا1تظر ،ؤمن سوء المن ،ق ا،يال والأهل ،ؤيتعود —أيقا— من

دعوة المظلوم ،وبمال اطه المغفرة والثحمه ،وتجني افه ثلاثا ،ويك،ر ثلائا ،كل هزا تما

جاء ض ام ،ه ،فإذ

بلمهظه فهذا هو الأحتن والأمحل ،ؤإلأ فمل ما يثر،

وأهم ثيء ما يكنه اممه ثعال ق القرآن!

ألjكا سمئر لتا هندا رماحكنا لم«

ي0ؤلآالةاصه.

ول حديث ،عئ بن أف طامج ننحئنبمتن بيان نعة مغفرة افب ورخه ،واثه

ءَة؛جل بمرح من عبدْ إذا انتعمرْ ،وتاب إليه ،وقد؛؛ث هن الئى ه اثه ؛!، lJ

 ٠ف أثد ئرحا بثوبؤ عبده مذ أحدكم براحكؤ®؛ وذكر الخدين ،،وهواثه رحل نافت
أصل راحلته ،وفميها فطيها فلم بجدها ،وعليها طعامه وشرابه ،قايس منها ،ومذ
الحياة ،ونام نحت ،مجرة ينتظر الموت ،فبييا هو كذللئ ،،إذا براحآته قد يعلمن،

؛الئجرة ،فأحذ درمامها وقال،ث رراللهم أيث ،عبدي وانا ربك ، ®،يريد أذ يهون!،
رراللهم أنت ،ريي وأنا عبدك® لكثه أحطأمن شدة المنح ،فاض عكبجل بمرح بتوبة ■ءبد.ه،
ر  ١آ أحرجه الخارتم •،كتاب الدعوامت ،،باب التوبة ،رقم ( ،) ٦٣ ٠ ٨وم لم ت كتاب التوية ،باب ،ق
الخص عل التوبة والفرح ببا ،رنم (  ) ٢٧٤٤من حدين ،ابن م عود نتيهين.

 - ١٧١باب محراسوراذاسدالثناياُس4،ا• دننمس إذامط م الأزدأ1ت وسوها

 " ٩٧٨وعى أي ئريره

٥٠٥

أو رجلا ماو؛ يا رموو اف ،إي  •^١أ0

أناقرئأومض ،قاوت •غلتك بثئوى اف ،والتكبثي غل *قزشزف> ثؤانل اوجزي
قاو؛ اراللهم الموله الثتذ ،وهون غلتي الئقز *،رواة الريذي ،رقال:
ختن■"'■

اتتنح
هذا اياب عمده المولث الروي رحمه اض ثعال ل (وو\ض الصالخ؛ن) نحث
آداب الثمر ،وما ماو فيه ،محمن ذلك آئه من آداب الثمر أو 4إذا صعد الإئ او سيئا

مرتفعا كايل ،وكدللث ،الطاترة إذا صعدمت ،فإيه يكويقول؛  ،٥١٠أكمث،ا ،إما رة،

أومرس ،أوثلاثا ،ؤإذا رل تبح قال ت راسمحاذ اممه® مره أومرص أوثلاثا ،ووجه
ذللث ،أن الإئ اف إذا علا ،فإنه يرى ثمثه ق مكان عال ،فقد ستطم ثمنه فيمول!

افه أكو ،بمي يرد منه إل الانتصار ،أمام كأؤياء اممه عئقجل ،فيقول! اممه أكو،
بمي لوعلوي أبمها التمس؛ فإل فونم ،من هو أغل منلث ،،وهو افه عكجل ،فيقول:

الي ،بمي أنزة اخَ
اممه أكو ،أما إذا نزل فالنزول تمول ودنووذل ،مقول:
قوى كل ثيء ،ؤإذ كاف
سبماةثواك عن الثفول ،وعن القزول؛ لأثه
بث عن رسول اطب ه أثه يرل إل الثاء الدئيا حس يبقى يللم ،اللل الاخئ،
هذا رول يلتؤ بجلاله وعظ٠تهر ؛ ،ولا يلزم منه الثنول؛ لأف اف ،ثعال ليس كمثله
ر )١أخرجه احد( ،) ٣٣ ١ /Yوالزمدي :محاب \سم\ت رقم(.) ٣٤ ٤ ٥
( )٢أخرجه البخاري; مماب التهجاو ،باب الدعاء ل الصلاة من آخر الليل ،رغم(  ،) ١١٤٥ومنم:
كتاب صلاة السافرين وثصرعا ،؛اب ،الرغسيؤ ل الدعاء والذكر ل آخر الليل ،رقم(  ) ٧٥٨من
حدبث ،أي *ريرة خ.بمئ.

ش ري1ض اسسق ض؛لأم سيداأرسايز|

فالحاصل :أثه من الآدانم ،المنصة التي هي من هدي الثّوو و .وأصحايه
اثك إذا صعدت مول :اض أكز ،ؤإذا نرلث واديا مول :سحاذ اممب ،كذللئ ،الطائره

عند اوماعها ئكمث ،وعندئزؤلها ق اأهلار سح؛ لأيه لا هرى يئ الصعود ق اقواء
والزول منه ،أوعل الأزص ،واف الوقق.

 - ٩٧٩وعن أيى مرمى الأشعري هنمحئ ،ئاوت كنا خ الني .و نمر،

ه٤ئا ^ ١ي عل واد ها ث'كينا وار;س ،١^١^ ،محاو الض

«:ا محا

الناس ،اربمواعق أمستكلم ،يإثغم لأثدعوو أصم ولاعائتا ^١ ،تنغم ^١ ،نمح
هر.ت،ةققءرا

رااردعوااا يفع الباء الوحدْ أي :ارفقوا بأمسكم.

اثني
مدم ايه سغي للم افر إذا علا وارتفع أف يكم ،ؤإذا هبط ونزن ،أذ يبح،
ي ذلك ،ولكن نجغي للأن ان إذا قز هذا -بمي إذا كوعند الئلن
وقا

وسح عند النزول  -ألا نحهد منه ولا يثى عليها ،ولا يرقع صزثه زقنا بالعا ،كإ
 jح ديث ،أي موسى الأثنري قتهبمه أقم كانوا ْع الض .ق سمر ،هانوا

بجللوف ،ويكزوف ،ويزقعوذ أصواتم ،فقال ائق ه :ءمحا الناس ،ازبموا عق

انفسكمءا ارتعوا عليها — يمي هونوا عليها ،ولا سموا عل انمسكم— ق رقع الصوت،،
( )١أحرجه اوخأرىت كتاب ،الحهاد وال بر ،باب ،ما يكرم من رفع المرن ،ل التكبير ،رثم('آآ\ّآآ)،
وم لم ت كتاب ،الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ،؛اب> اتحباب ،حفض الهرلت ،بالذكر ،رقم
( .) ٢٧٠٤

 ' ١٧١باب م؛؛و'ماهر!ذامداثا؛اوقيهبما• وشببمع إذاسل ي الآيدأة ين،مها

٥٠٧

ررهإثكم لا دد"عونى أصم ولا عايا ،إئإ ددعونى نميتا هريا محس اا ،وهو اف عغيجل،
لا عئتاج أف قنهدوا انفنكم ق رغ الصوت عند التسح والتحميد وامحبثر؛ لأف
ادنه ثمال يمع ؤيبصر ،وهو قريب جزؤؤ مع امحه قوى نمواته ،لكنه محيط كل
مي؛؛ ^ ،^،3هال ،ابن عباس ئءؤفيءنمحا'ت  ١ما الثموات الئع والأرصوو الئع ق
كل الثموات والأرض صغارْ بالنسبة إل اممه عغيجل ،فهو

محيط بكل

_;،؛ ،وهو فوق كل ثيء ،ول هدا دليل عل أنه لا يئغي للأت ان أف ثثق عل

مسه ل العبادات ،،لا ق أدائها ،ولا ل المداومة عليها ،ولهذا و بالإ الثي ه أف
همد افب بى عمروبن العاص ههمحئ قال من ندة رعبته  ،jالخثر• رالأفوس اللمنل

ما عئئ ،ولأصومن الثهار ما عنق*ل بممح •،يريد أف يصوم كل الثهاو ،ويقوم كل

الأتل ،بلغ الئي .ذلك ،فدعاه ،وقالت ارانث ،الذي هلت ،هدا؟اا! لأصوس النهار
ما عنت ،،ولأفوس  ٢١؛ ما عشت،؟ هال :ئعم يا رسول اممه ،قال :ارإداك vلأ ئطيى
دلائ،ءا ،ثم أمنه أف يصوم س كل شهر يلاثه ايام ،وأف يقوم وينام ،فقال :إل أحليق

أكؤ من ذلك ،فا زال به حتى قال الثي و .له :ررصم يوما وأهطن يوما» هال :فإل
يصوم
اطيل أكثز س ذللثج ،هال :ررلأ أهصل من هدا ،هدا صوم داود
يوما ويمطر يومارا؛ لبموى بيوم الفطر عل يوم الصيام ،فل ،كثر فهمحن قمح ،عليه

ذللثج ،ثؤ ،أف يصوم يوما ويفطر يوما ،فقال؛ ليثي يلم ،رحمه الّ؛ي> و :ثم
صار يصوم خمنه عثر يوما منيا ،ؤيمطر خمسه عثر يوما مردا؛ لأثه عجز أن

يصوم يوما ،ويمطر يوما ،أما ل القيام فقال له :أغل ما يكوف أذ ينام نضم ،الليل،
أحرجه عبد اش بن أخمدل ال ة ،رقم( ٩٠

٥٠٩

^^تإ-بث ا،ساب الدئتثآِكن
ؤثوٍةغجم

و

١

 - ٩٨ ٠عن آي هننر 0رْ.بمة ،قاو ت قاو زمحوو اف ه< :رثلأث دعوات
منتجابات لا ثالث فيهن ت يعوم الظلوم ،ودعوه اكافر ،ودعوْ الوالي عل وودْ>ا،
رواه أبوداود والرميير ؛ ،وقاو :ررحدث حس •٠٠وليس ل وواية م) داود؛ راعل
ووي0اا.
MHM

 ~ ١ ٧٣باب ،ماين<ءويؤ إداحاقن ناتاأوغبمزهم

 " ٩٨١عن ر موصى الأئعري هظنمحن؛ أو رمول اف ه كاذ إدا حاذ
زواه أبوداود
هوما ،ةال 1،رراللهم إثا جعللئ ،قلحورهم ،ويعود بلئ ،مى
والشاتيإ بإسناد صحح.
الثثحح
قال الولفح رحمه اش ثعال ق كتايه (ؤياض الصالحهم))؛ ررباب ،استحياُت،

الثءاءفيالثمر،ا.
( )١أحرجه أخمد (أ ،) ٢٥٨ /وأبو دارين كتاب الصلاة ،باب الدكاء بفلهر الغب ،رقم ( ،) ١ ٥٣٦
والترمذي; كتاب الم والملة ،باب ما جاء ل دعوة الوالدين ،رنم( ،) ١ ٩ • ٥وابن عاجه ت كتاب
الدظء ،باب دعوة الوالد ودعوة اكللوم ،رنم( .) ٣٨٦٢
( )٢أحرجه أحمد ( ،) ٤ ١ ٤ / ٤وأبر داود؛ كتاب الصلاة ،باب ما يقول الرحل إذا حان ،ثوما ،رقم

(  ،) ١ ٥٣٧والماهي  jاصرى :ئاب المر ،باب الدئء إذا خ1ف ثوتا ،رقم( .) ٨٥٧٧

ما¥ا4-ساسماباسمءهمسم

٥١١

ثالثات دعوه الوالد ،ق بعض ألفاظ ا-لثديث :ارعل ؤودْاا وق بعض ألفاظه

مطلقه ،ارالوالد» ا يعني نواء لولده ،أوعليه ،وهذا هو الأصح ،دعوة الوالد لولده
أو عاليه منتجاث ،أما ذعويه لولدْ ،فلأيه يدعو لنلد 0عل وجه الشمقة واوحمة،
واواحموو يرحمهم اطه مقيل ،وأما عاليه؛ فإنه لا يمكن أف يعز الوالد عل ولده
إلا يانتحقاق للدعوق ،فإذا دعا عليه وهو مستحق للدعوة أنتجاب القه دعو؛ه،

هده ثلاث دعوات منتجابات ،دعوة المذألوم ،ودعوة السافر ،ودعوة الواك ،مواء
كاوت ،الأم،أوالآن.،
ثم يكز الولمؤ حديث ،ما بمس للامان إذا حافت ،قوما ،أوعتزهم ،ماذا يقول،

مثلا قابنلثف أناص عنثى منهم من نرهم ،قابللث ،نبح محنى من ثرة ،أي ئى؛
قابلك ،ءدثّى هن ثزه ،فقال! ررالثهم إيا ثجنلكؤ ق نحورهم ،وثعود بلثؤ مى

شرورهم" إذا قلث ،ذللا ،بصدق ؤإحلاصى ولحوء إل افه كفاك اف ثزهم ،ررالثهم
إثا جعللئ ،ق نحورهم"• يعني أمامهم ثدئعهم عنا ،وممثعنا منهم ،رروئعودبك مذ

شرورهم" ففي هده الحال يآ5فيالث ،اممه إياهم وكم ،عنكؤ ثزهم ،ررالثهم إثا جعلكؤ
ق ن حوريم ،ودمة بك ،من شزورهماا ،كلمتان ي جرنان إذا قالهإ الإنسان بصدق
ؤإحلاصى ،فإل الله ثعال يداير عنه ،والله الموفق.

شمح لباش اسادض ض هدم سد ايرطص

٥١٢

^^تزلأََه
نح

مءو

 ٩٨٢عن حوله ست ،حكيم ظ^بمها ،ق1لت 1،سمعت رسول افب س ،يقول؛

<(_ نزل ثنزلأئإ  : jl5أعوذبماُت ^١ ،افثماُت ،من ثز Uش م لهنة
حك،ينثمو مذ منزله دلك" ،وواْ  ١١٣؛•
ىنرسلافِهإذابخئماثل،
قاوت رريا أرض ،ري وربك اف ،أعود ثافث مذ نرلؤ دثر ما يك ،وثر ما حلق
محلي ،،وثر ما يي•''— ،علتالن ،،أعود باق مذ ثئ أتي وأسود ،ؤمن الحق والعمزب،،

يثذ ناكن البمد ،يمذ دالي وما ولدار ،رواْ أبوداودرآ؛•

وارالأنزدرا :الئخش ،قال الخطابث :دررشاكذ البمدرر؛ هم ابن الديذ هم

ئكاذ الأرض• قال؛ واتليمذالأرض؛ ما 'كاذمأوى الخيوان ،يإذلم يقذمحؤ بماء
وهثازل .ئاو :وعشل

رربالزانم)اإدش :راوئووو» :ثط؛ئ.
الثنبح

هذان الخديثان ق بيان ما ينوله الإنسان إذا كاف مسافزا ،ويزل منزلا،

كا ل خديؤؤ حوله بمي ،حكتم ة؛ئهبمثا أل الثني .ءالت ررمذ ثرل مئزلأ ممال!
( )١أحرجه م لم ت كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ،باب ق التعوذ من سوء القضاء ودرك
اكقاءوءثرْ،رنم(\'/ي'اء

()٢أخرجه أحد (آ ،) ١٣٢ /وأبو داود :كتاب الخهاد ،باب ما يقول الرجل إذا نزل الزل ،،رنم
( .) ٢٦٠٣

٥١٥

 - ١٧٥باب اسصاب سيل الساهرالرجؤع إش اس إذا يض ء1جص

^تأهل؛كن^
إدا هفى حاجته
مٍءقًجم

 - ٩٨٤عن \لي منرْ خ.بمة :أو رم وو افه .ئاو :ءالثمز قطعه من

العدامت ،،يمج أحدؤم طعامه وثزابه وثومه ،محادا محي \9-ؤوم ثتمته من ممر،0
هكعجز إل أهاه» ،متقى عأJثهر.'١
راتتهثه لإ\ ْشبجوده ٠

التح
قال المؤلف رحمه اطه ثحال ق كتابه (وأ\ض الصالخ؛ن) فيإ يتحلؤ ،بالثفر!

راباب ،انتحيامر سجيل المسافر

إل أخله ،إذا محي حاجته >ا ،وذك أو المسافز

إذا سامحن ،فإثه يرك أخله ،وربإ قمحناجوذ إليه ق الربية والتعاليم والرعاية وغز
ذلك ،وربا ءددُث ،لهم أفناء توجب أن يكوف راعيهم عندهم ،فلهذا أمر الئي
ه  -كا ق هذا الحديث الذي ذكزه الؤJم -٠أن الأن اذ إذا ممى نبمته من ثمره
إل أهله ،وقال ه ق هذا الحديث :ا<إل الثمز قطعه من العدام،اا ،ؤبمي
ق ذ لك عذاب الصمثر وعذانر الحم ،ولا ٌسءأ الذي كاف ق الرمن السابق ،حيث
دكوف الأنفار عل الإبل ،ؤيكوف فيها مشمان ،تجثرْ ،وخوف ،وبزي ق الشتاء،

وحر ل الصيمخ ،ولهذا قال ه :ءرإيه قطعه مى المدام ،،يمغ

طعامه

()١أحرجه الأحارىت كتاب العمرة ،باب الفر ثطعة من العذاب ،ريم(  ،) ١٨٠٤وعساومت كتاب
الإمارة ،باب السفر قطعة من انمواب واستحباب تعجيل المسافر ،...رنم( .)١ ٩٢٧

٥١٦

قيح اي1س اسل،ءإ} ،عد؟لأم سداارس،ءا

و'ثرابم وثومه*؛ لأن المسافز مشغول البال ،ولا يأكل ،وتثزب كطعامه وثراثه

المادي ق أئامه العاؤ ،وكيلك و ازم ،فإذا كان كيلك ض الإ؛او إل
الراحة إل أنله وبلده ،ليقوم عل أنله باوعاية والتأدب وغرذلك ،ول هذا دليل
عل أف إقامه الأسان ق أهله أنمل من نمرْ إلا أف يكوف هناك حاجه ،ووجهه

أل أنله بماجول إليه ،ولهذا لثا ئدم مالك ،بن ا-لآويراث ،،ومعه ثحوعو1ريوأ رجلا
من نومه إل الني ه ،وأقاموا عنده نحوجديذ ليله ،ورأى أنم فد اشتافوا إل

أنلهم ،تالت *اوجعواإل أنلتئم ،وأتموا فيهم ،وأدبرهم وعثئوئمءرا' فدل ذلك
عل أن الأن اف لا ينبغي أف يغينر عن أهله إلا بمدر الحاجة ،ؤإلأ فالمن حخ هذا هو
الأَفل،والأالوفق.

ا ا خرحه الخاري :محاب الأذان ،باب الأذان للمام ،إذا كانوا خماض ،والإقاُة ،وكذلك

؛عرفة ،...رقم( ،) ٦٣ ١وملم ت كتاب الم اجد ومواضع الصلاة ،باب من أحق بالإمامة ،رقم
( .) ٦٧٤

 - ١٧٦باب اسماب التدوم ض س نهاراُما،ص م اسل ص حاجت

٥١٧

 — ١ ٧٦باب انتحياب القدوم محل أخله ئهاوا

وصفي\ذولإّ
خجءٍسجم

 " ٩٨٥عن جابرو.ه' '.أو رموو افه ه ،تاوت ا<إدا أتناو أحدئم العته
جهاشأنبجيىلإبجممم».
كانرٌوواهِهلأ<:يىأهبموثان

محامحة،أنئ.محمحم.
ءرال<وق>):ضئِفيش.

( ،١أحرجه الخاريت كتاب النكاح ،باب لا بمرق أهله ليلا إذا أطال الضة ،...رقم( ،) ٥٢٤٤
وم لم ت كتاب الإمارة ،باب كراهة ايروق وعوالدخول ليلا ش ورد••• ،رنم( ١ ٥لا.) ١٨٤ /

 ) ٢١أخرجه الخاري• كتاب الخج ،باب الدخول يانمثي ،رنم(  ،) ١٨٠ ٠وم لم ت كتاب الإمارة،
باب كراهة العروق وهوالدخول ليلالن ورد ،...رقم( .)١ ٩٢٨

فلح ^ ،(٠اساسق«_ ؟لأم سيئاار''،ا؛؛تي

٥١٨

ن^حت-ابُ:ضوإذا رجغ رأىبمتََكي
 -جمتقيبم-

y

y

فه حديث ابن عمزُ  ٠الثابئرق باص ثكيم السافرإداصعدالثنايا.
 - ٩٨٧وعن انس ؤهبمثه ،قاو  Iأملتا ج افي ه حس إدا ئ بظهر •^١؛^،
هاو؛ ررآيوف ،ثاتبوذ ،عابدوف ،لربنا حامدوذار ،هلم برل يموو دلك حى هدمنا
الديته.نواْ تأالمرأ/

(\ا\م\ص(\ص.

( )٢أحرجه اJخارىت كتاب الخهاد والمر ،باب ما يقول إذا رجع عن الغزو؟ ،رقم( ،)٣ ٠ ٥٨وملم ت

كتاب الح^ ،باب  ١٠يقول إذاتفل من محمرايثآ وغثرْ ،رنم(ْأ'؟ا).
وانقلر; التعليق عل صحيح م لم لفضيلة شيخنا الشارح رحه اه تعال(أ.)٤ ٩٣ /

هؤح رداس انماسى أز؛لأم سد LkjIi؛؛،

كنمر يوم أو يومين ،أو ما أفبة ذلك ،فلا ■مج عاليه أف بميم إل أهله متى شاء.

بمأٍلاوايءلأ:ض؛ضأغلههإلأ لحأخه،أوإذالكو

قدآمحم بدلك ،فقالّ :أقو اقلإ الئلانج ،الشاعه الئلانثه .فلابام.
باشجد،
منالم،
أثااJاب،اش;فهوإذا قدم
قبل أذ يدحل عل أهله ،يبدأ بالمسجد ،وبمل فيه ركعتم،؛ لأف الثي ه نى ذلك
لأمته ل قوه وفعله ،فكال .إذا هدم أول ما يبدأبه هوالمسجد ،يمحل فيه ركني،،
ول ،حاءْ جابر نظ^بمق Jb"lJ ،يمن جله الدي ياعه عاليه قال له :ارأدحلت ،الملمحد
زئيتخ؟)) قاو :لا ،قال :رراذخل اشحأ :وضل تك،مح»ااا ،وهدم الثق قد عقل
عنها كثمٌ من الاس ،إما جهلا بدللث ،،ؤإما ماوثا ،ولكن ينغي للائاف أف نجي

هد 0الثنة ،ؤإذا وصل إل البلد

أول ما يبدأ به أي ،يدحل إل اثنحد ،ويصل

زكعتمر ،ثم بعد ذللث ،يدهن ،إل أهله ،وافه الموهق.

! )١أحرجه اJخارىت كتاب الخهاد والبر ،باب الصلاة إذا تدم من مفر ،رقم( ،)٣ ٠ ٧٨وملم ت
كتاب الرض؛ع ،باب اسحباب نكاح البكر ،ريم(• ) ٧١ ٥

٥٢١

بميا-وا|ا،همي«اضاماثومكى

 " ١٧٩باب همربم ننفر الرأة وحدها
مجهمحم

٧

[ا

®لا تحل
 " ٩٨٩عن ر ئريرْ ههيت هال؛ قاو رموو اف
بمِويالآممحمحةمم ثوقإلأثعذيمممحا»،
محقل!مرا>

أة نجع الني .مووت ®لأظوة ويل

 - ٩ ٩ ٠وعن ابن عثاس

بامرأة إلادمنهادومحرم ،دلايناثرالزاة إلاج ذي ءئرمُ لمال له ريل؛ يا رموو
اف ،إل ١^١؛؛ ،حرجث ،حاجه )JU ،اهت ل عرؤؤ ^ ١ؤ'كنا؟  Jiiail ® ^١٥يحج
؛عامأ;ك»،محهرى.

المحح

هال ،-٥^١ ،زحمة افه ثعال ل كتابه(ؤياض الصالحار)،ت ُريابر محريم ثمر
الرأة وحد<هااا ،بمي؛ بلا محرم ،وذس أن  ٥٧١ناقتنه العمل والدين ،هريه \ذشإو.أ

مإن انبمضا،وكلإش:زوحا،

ظالئجالَيئالمحه؛ <رإتما

قهنيإمايلِوصاارآ' ،وئاو® :ثاتنئبجيئهيعللإجاJ
ر )١أحرجه ا  ٠Jذ١رىت كتاب مصمّ الصلاة ،باب ل كم يقصرالصلاة ،رغم( ،) ١ ٠ ٨٨وم لم ت كتاب
الخج ،بابه ممرالرأة مع محرم إل حح وضره ،رقم( .) ١٣٣٩

( )٢أحرجه البخاري :كاب الحياد والمر ،باب من اكتب j ،جيش فخرجت امرأته حاجة ،...رقم
( ،)٣ * * ٦لم لم • كاب الحج ،باب مغر ارأة مع محرم إل حح وضره ،رقم( .) ١٣٤١

( )٣أحرجه م لم :كاب الذكر والدعاء والتوبة والامتغفار ،باب أكر أعل الخة الفقراء ،...رقم
( )٢ ١^ ٤ ٢من حدبث ،أي سعيد الخيري نقهبمتئ•

قؤح رياس اسلعتي •زكلام سيئالرسلتي ^^^٥^١^٥

٥٢٢

من النتاءارر '؛ فلهيا ممح  ٥٧١من الثمر بلا محرم ،واحتلث العياء محيإ إذا لكن
الثمئ محيرا ،هل كح منه أو لا؟ فمنهم من قاوت إي كح حتى من الثمر المصير،
ومنهم ض قاو :لا كثع إلا ش الم الطويل ،والئحح أي ممغ م؛ ث ^١
سفرا ،فكل ما يطلق عليه اسم تفر ،فائه لا يجوز للمرأة أف تسافر إلا ْع ذي محزم؛
خوفاءدهاساكةواتيص.
.ء

ء.ء

ثم ذكز المؤلمن حديث ،أب هزيره ،وحديث ،ابن عبامن زههءئ؛مح ،فيإ يدل

عل ذللث ،اثه عئرم أف ئ افز الرأْ بلا غرم ،وظاهئ ا-لثديثإ  >^١لا محنى يبن المرأة
الشابة والكبيرة ،والثناء والمنحة ،ومن معها ن اء ،ومن لا ن اء معها ،ومن

هيآمنة ،ومن هي غترآمنة ،فا-قديثإ عام ،ؤإذا قدن أل يوجد ل ّلم من الأنفار
الثلامحة يقيتا ،فإف ذللثؤ لا يوحد ق كل نمر ،ول ،لكنت ،النألة حطثرة منتت

اأزأ ٥منعا باJا من  ^٥^١؛  ٠٨محرم.

وقد تهاوف بعض الثاس اليوم ق الثمر بلا محرم ،ولا محيا ق نم الطائرة،
وكدللث ،الثمل ا-لثاعل ،وهذا حطأويؤل ق طاعة افه ورسوله ،فلا* يجل للترأة
أف سافز بلا محزم ،ولو ق الطائرة حتى لو لكف محرمها نيشثئها إل أف ثزكن ،ق
اطائرة ،ومحزئها الثاف بمابلها ق اله الأخر ،قاف ذللث ،لا يجوز ،لأتما ذها قدزظ
من الثلأمة فإنه :ش:ركي إل حش ،هدْ  ٥٧١؟ لأف الشاة  ^١ق الطارة لأ بمئj

بينهن و؛يرن  ،^^١يجد المرأْ إل حانس^-^١ ،؛ ،لهدا نقوو :إنه نحئ؛ عل الرأة
ا أ حرحه البخاري؛ كتاب النكاح ،باب ما يتقى من شوم الرأة ،رقم ( ،)٥ ٠ ٦٩وسالم؛ كتاب الدكر
والدعاء والتوبة والأستغفار ،باب أكثر أهل الحنة الفقراء ،رقم (  ) ٢٧٤٠من حديث أسامق بن ريي

٥٢٤

قيح دي،ض اساسق *ق كلام سد اءرسااء،

امرأء ،ثم جاء إئ ان وأمدها ،أو ثب حريق ق البيت فجاء إنسان
إذا
مأنمدها ،فإل بعص العوام يدعي ايه يصتر محرما لها ،وهدا ليس له أصل ،وغيُ
صحح ،فالمحارم سع يالنمنا ،وسع بالثصاءة ،وأوع با،لصاهرة ،أما الزوج

فمنلوم أل محرم؛ لأل زوج ،وارلآالموديى •
حجٍةققم

٥٢٥

.دا-داو،ه،لماءأالتواد

ح-كتاب :اكصائل

ئد

 — ١ ٨ ٠باب محل ؤراءة المران
ممحققم

اثنخ
قال \ؤقوإ زخمه اضُنمال ل كتابه(رياض ^-١^١؛« :)،كاب المضاءل».
الفضائل; جع ثضيلة ،ثم بدأ فضائل كتاب افه عغيثل فمالت باب ممل
قراءة المران ،والمراق الذي بئن أيدينا هو كلام افه صل ،تكج به نبماوةؤات\ث،
قتيل
حقتمته كلام نبنه جمئل ،ثم تلام جمل عل الثئه قال اطه تعال:
ديألنبير .،درل،بجارةحآمحث.
وقال؛ ءاؤةل> عناىه [^؛] ٩٧ :؛ لأف الملب هومحل الوغى والإدراك والفقه؛ لتكوف

من ^•^١؛ ،وقال افه ثا3قرعاكث ولا عمك م ٠^١^ ،كجئ دأ ه لالما«ة;ا■  •] ١وكاف
الئي و .من شدة حرصه عل المران كان بجائر جمّل -وجمل ثقزا عليه ثلمنه-
يادره القراءة ،فقال اممهتعال؛ ^؛ ^٠٤٠٠م ،لثانف قثزإعءه.ثعني :انكش حتى

يعني؛
يمرأ جمل؛ يى ١^٠ 0ءاد ُه وفياثم« ؛يا مأنتم آئع إن«ائمحه ناشا
همأْ جمّل الذي هورمول رب ،الحاين إل محئد^ .لإدامآثث آئ ئزثاثث,ه .بمي؛
اقزأه بعدم ^ثم إن عقنا تام ه لاشا'ة؛ة  ١أ• يعني لا ^ ^١ج^ريل ق قراءئه.
فهذا القرآن يكلم افه به ■؛^^3؛ ،هويتكلم به

إذا اراد أف ينزله،

كا قال لعالي؛ بقن سح أقه مد أي^■^۶ ،؛ ،1 ،رد؟هاه لالجادلة .1! ١ :وهذه الحماله

ش ^؛ jاسسزا*_كلام سد ال<سلتي

٥٢٦

حمله ماصويه ،يعني ت أما فعل ماض؛ ا؛ؤهت سيأاه .يدو عل مدم كلام هالْ الرأة
وعل) ناحر كلام اللب ثعال ل قصتها وتابجا ،سخ أثق مل أمح ،محيلك ف ،روجثا

وحه إل أش مآثث مخ ءماوئ>اإث آثت "نجع آمره تالجادلة؛  ١ء• وقال ثحال ■ ؤ ثإد
عدوث بل) أنJادئوئ ألموينيرا مقثعر للقتال ه ) jnعمران؛  •] ١٢١هدا ل أحد ،يقونا!

إذا عدوهمت ،من أهلك ،إد 0فالعدومابى عل كلام اللب ثعال ،هذا ،وافث جدوعلأ يتكلم
نش ثاء بإ ثاء ،كيفن ناء.

ولا تحل لنا أف ئقول،؛ إف كلام افب ثعال ككلامنا ،يعني أف صوثه ق القرآن

كانواتنا كلأ؛ لكت يمكج با<وذ ،ام مجأ ما ،فهذا المراق الذي ئ أيدينا

هو ا-لئروف ،التي ئكون منها كلامنا ،وهوكلام اللب ءَةجل ،المعنى واللفغل كئه كلام
اه ،هذا هو Uدل عله الكاب ،،والقة ،ؤإحماغ الثلم ،وأئثة م الثنة :أف المرآو
كلام اممه ،واثه منزل من عنده ،وأف افه ثكئم به حقيمه ،واثه ولماْ عنه -جميل ،ثم
يزل ،يه عل قن ،ام .قال الله ثعال؛ ويدء ثول رنون . ،ذك ،م ،عند ذك ،آلمبم،
مكن مشع ّم بم ه لااتكوير؛ه  ،]٢ ١^١فهو أمئن ،أعني جميل قهاكلأْؤئم ،نزل
به عل أمن الجسر جمريل أمن اللائكة ،ومحمد أمن الثثر ،وكلاهما أمن عل
وض اف؛ عص•
^ا القرآن له محضائل عفليمة ،محضائل عامة ،ومحقائل ن ،آيايت ،ومحور خاصة،

ه ا لفاتحه هي الئع ائثاف ،وهي أم الكتامف1 ،ث الكزّؤ هي أغفلب 1ة ل كتام،
اش ،وثلمأ ^ ،١محيناك آيات ،أو

لها مضائل خائ ،أثا المرآذ صوتا مله

— أيصا— هضائل عامه.
وهدا يوجم؛ ،لنا أن ثحرصس غايه الخرصن عل تلاؤة كتاي—ا الل؛ عغبجل لتلا ومارا؛

— ١٨٠

٥٢٧

لأة الإوا 0إذا ثلأ كلام اف صان ل  JLم م ضان\ ،لحتئ الواحد
من الكلمة له فيه عئز ضان ،فنثلأ ( )iJهذه فيها عئروو ضه؛ لأما

حزفان! القاف واللام( ،أعود) هذه أربعة أحرف فيها أربعوف تنه ،بمي ثوابا
هغلقا لأتصئثْ الإن اوإذا مرأهذا التاب الخزيزالخفيإ الذي <لأتفي؛آضن
ين بما يدنو رلأ بن ■حنغهء ئربل ين ذكي مف ه [ضلت.] ٤٢ :

وينبغي للإنسان إذا قزأ القرآن أن يرمل فيه ،وألا يتعجل عجاله توحم،
سقوط بعض الخروف ،فان بعص الناس يئدْ هدا حتى يسقط بعص ا-لثروف،

هذا ما ملأه كا أيزنا ،لا بد من بيان الحروف ،أما التجويد المعطي عليه ق كتت
الثجويد ،فليس بواحمتط ،لكثه من كإل تحسن الع،.ودتا ،فالواحم ،الأ تنعل حرفا

مى الخروف ،ولا شدة مى الشدايت ،،وأما قواعد التجويد الغروفه ،فهي من باُب،
التحسن والمحميل ،وليستْ ،ن باب الواجباييؤ ،ولهذا يضعمط القول بأن التجويد

واجب ،وأل من لم يجود القرآن آثم ،فان هذا القول صعيف حدا ،بل يقال!

القرآن أمره ~وله الخميس بى واضح ،لا نقط حرما من حروفه ،وأما مراعاة هواعي.
الئجويد فلمينثإ بواجبي ،لكئها من باب محن الصوت بالقرآن.
واعلم أن المران أول) ما ئزل تزل عل سبعة أحرفح ،ليس عل حرب واجد؛

لأن الناس عربه من مائل متعددة ،ولهجاُت ،محالمةJ ،عرفول أن الواحد إذا أراد
أن يتكلم بلهجة عمويصعم ،عليه ،ؤيشى عليه ،فكان من رحمة اممب عغتجل أن جعل

المراق عل سبمة أحرنج ،كل يقرأ بلهجته من العرب ،مذ عل هدا و عهد افن
و .كله ،وؤ ،عهد أي بكر ،ول عهد عمر ،وؤ ،عهد عثاف صار الثامن يمرزوف
عل لهجاتيم ،فصار ل هازا احتلافح.

شيح رياس اساسق عذ؛لأم سد ادرس،ء ،ص؛إإلثةيظ

٥٢٨

والثغه القرشية كانتر قد غلبث ،عل جيع اللهجات ،بعد أف ثطور اللسان
وصازُت ،الدوله كل حلفائها من مريش غلست ،آللغه المرثثه ،غلن ،حرف هزيش
عل حمح اللغات ،فل ،حاف ،أميرالمومن؛ر) عثإن رْ؛هقبمنئ أن عقتلم ،الناس ق كلام

هذه الأحرف الشعه إل شقاؤ) ؤنزلع ،أمر ظ^ةتةأف يوحد القرآن
اطب ،وأف
عل حرب ،واحد -ألا وهوحرفث مريم  -أي لغه مريم ،فخنع المراق عل حنق

واحد عل لغة هريش ،وهو الذي ثقزا به الأف ،ثم أمز ب ائر الصاحم ،فأحرهن،؛
فأحزقوها؛ لئلا سقى قفثن الناس -بما ،فكاف ق ذلك مصالحه عظيمه ،وهضيله
لأمير المؤمت_؛ر) عثإف خ.بمثق لا تنثى ،فننال اممه ثعال أف عبريه عن المسلميرز
خوا.

وأحث ،شي ؤإياكم عل تلاوة كتامب ،اطه ،لا ثركوا المراق ،ولو ق الشهر

مئ 0مرأْ كله ،أوبالئهرمرني ،أوبالئهرأرع مؤامت ،،أوبالشهرعشرمؤات ،وهذا
أدنى ما يكوف مى الكإل ،أف محمظه كل ثلاثة أيام ،هذا أفصل ما يكوف ،ؤإف
رأيت ،أو لم يتيئر لك إلا ق الأاسوع مْ ،أو ل عشرة ايام مث ،0أوي الأنسوتي)
مث ،0أوي ثلاثة أمحابح مرة ،أو ق السهر صء ،الخاصل ألا تبمجر المرآل؛ لأيه كلأم
افه ءغ؛ل ،ولا يزيدك إلا نورا ق المل ،-وبصيرة ي العلم ،وافه الوفق.

 — ٩٩١عن أي أمامه هقؤيقنئ ،دال،ت سممت ،رسول اطه ،.يقوون ®امرووا

المزآن؛ هإنه يأق:زم الماثة ثفناِلأءنخاده» ،نواْ . ٠١٠٣
( ) ١أحرجه م الم! كتاب صلاة الم افرين ونمرها ،باب فضل قراءة القرآن وسورة القرة ،رقم
( .) ٨٠٤

- ١٨٠بابهدلتراءأا1قوأذ

٥٢٩

 — ٩٩٢دعن التواس بن شنناو رْ.بمق I(ju ،نمعت رمول اش.يقول؛
كانوا ين٠الول به ق الدئيا ثمدكه نورة
ُُيؤنى يوم القياثة بالقرآن وأخله

المرة وش عنزاو ،محاجان عن صاحبيها ،٠٠زواه مناJمر . ٠١
الثنخ
قال المزلف محمئا؛ثق ل هذا الاُب •،قفل ثراءة القرآن ،ومنها عن \لي امامه

ةأ.ةتئ أف الئي س قال• ُاهرؤوا القرآوا؛ فأمر .بقراءة القرآن وأطلى ،فقراءة
المران نشأ  ،3كل وثت ،وعل كل حال ،إلا إذا كاو الإن اف:نفى حاجت

يعني يثول أو يتثوط -فلا بمرأ المراق؛ لأف المرآذ محمت؛ _ ،^iفلا يقرأل هذ0الخال ،وكذللث ،إذا كال الإئ اذ مع أنله حال ،جاعه ،فإثه لا يقرا المراق ،لكنه يقول
عندجايه• ®بتم افي ،اللهم جنينا اائسطال ،وجنميج الئتطال ماررةتتا»رآ'.

ئال ،الئئ .ءالأوا الئزآذ؛ هانه:اقيرم الماتة ضا لآساٍوإذا كان
يوم القيامة جعو افه عغقلثواب هن»ا المران مسا قاتما ينسه ،ثحئا يأق يوم
القيامة ثمينا لأصحايه يئش لهم عند افه سبماةئوةت\ل ،فإف القرآف إذا ثلاه الإئ ان
محنمبا فيه الأجر عند النب؛ فله زكل حزف ،عنزحشات.
ؤمثله حديث النواس بن ننعاف نيؤيحتنئ أل الئي .أحمت أف من زأالقرآف
وعيل به ،فإثه يأق يوم القيامة يتقدمه مورم القرة وآل عمراف محاجان عن صاحبهعا
يوم القيامة ،ولكن الرسوو> ه مد ل هدا الحديث نراءْ المران بالعمل به؛ لأ0
( )١أخرجه م لم ت كتاب صلاة السافرين ونمرها ،باب غفل ثراءة القرآن وسورة الثرة ،رنم

 ، ٢١أخرجه الخاريت كتاب الوضوء ،باب التسمية عل كل حالر وعد  ، ٠١٤^١رنم (  ،) ١٤١وم لم؛
كتاب النكاح ،باب ما يستحب أن يقوله مند الخ،اع ،رقم(إ'آأا)من حديث ابن عباس ق.بمعا•

ش ^  _ ljاسالعم *ى ؟لأم سد الرس،م

الذين إقزؤو 0القرآل تقسمول إل قسمين! فنم لا ياJتالول بالقرآن؛ فلا يومنول
بأحارْ ولا يعملول بآحكامه ،هؤلاء يكون القرآل حجه عليهم ،ؤقم آحر يومنول

ياحباوه ،ويمدقوف حا ،وينتالوف باحكامه ...فهؤلاء يكون القرآن حجة لهم محاج
عنهم يوم القيامة؛ لأف النئ و .قاو :رراكنآا 0حجه للث ،أو علثلث»،راُ ،وق هذا ذليل
ازثئه
عل أف أهم 'ئيء ق القرآن! العمل ئه ،ويؤيد  ١^٥هن له تازقوةن\قت
ه قنو وبقأ ص

[ iص:ا.]\،
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ينني :ويعنلوف ثيا ،ؤإنا أحز النمل عن التدبر؛ لأ?ه لا يمكن النمل بلاثدبر؛ إي
إف  ^٠^١محصل به العاJلم ،والنمل مغ عن العالم ،فالحاصل أف هدا هو الفائدة من
إيرال الموازن أل يتل ويحمل به ،يوس باحبارْ ،ويعتل بأحكامه ،ويمتثل أمنه،

ومحتنب منه ،فإذا كاف يوم القيامة فائه محاج عن أصحابه يوم القيامة ،وق هدا
ذليل عل أن الرتيب؛؛^ 1سورة المرة وآي ،عمراي) والنساء هوعل ما ق المصحم،

الأف ،يعني اليمره ،نم آل ،عمرال ،ثم النساء.

وأما حديث حديمه بن اليإن

ائه صل مع النيل و .فمزأ بالمرة ،ثم

يالساء ،ئم بآو> عمرال  ،فإل هذا نبح بالرتسس ،الأح؛ر حيث ،حعلث ،آل) عمرال
قبل النساء ،ولهدا امى الصحابة غهبمبجِ عل أف آن ،عمراي) بعد محورة المرة،
فهي سنها وبئر محورة النساء ،واممه الموهق.
ر  ) ١أحرجه م لم; كتاب الطهارة ،باب قفل الومحوء ،رهم(  )٢ ٢٣من حديث ش مالك الأشعرتم،
خئقبمنن.

( )٢أحرجه م الم؛ كتاب صلاة المسافرين وممرها ،باب استحباب تهلويل القراءة ق صلاة الليل،
رقم( .) ٧٧٢

٥٢١

١٨٠

 - ٩٩٣وعن عئ،او بن عماو غ.بمق ،هاو :هاو زموو اف ه:
ثنلم  ^^١وعيثه ،،،رواه البخاري' آ.

من

 " ٩٩٤وعن عائثه;٠؛^^ ،،هالث،ت هال ،رسول اطه ه :ءالذي يمأ^٢٦^١
وص ماير بؤ ح السمرة الكرام اورة ،والذي يم! المزال ويتتنثع فيه وهوعانته

ثاقلتأخزان،،،فقشمَ.
الثثج

هاو> ؤئنث> رحمه اممه ثعال فيإ مله ل كتاُب(،يياض الصالخ؛را) ق(يامسر ممل
قراءة المران) :عن عثال بن عماف ههنئ أف الثي و .ذال ^^" ٠ *،س يعلم
مننجعينسيناقش:نن
ثعلم المراق وعلم المرآو ،تعلنه من عمْ وعلنه غيرْ ،والتعلم واشليلم ثثشل

الئؤغ الأول :،القعليم اللفظي ،فنن حفظ المراق ،بمي صار يعلم الناس
التلاوة ونحمظهم إثاة ،فهو داخل ل التعليم ،وكيلك من ضؤ المراق عل هدا
الوجه ،فهو داحل ل التعلم ،وبه يعرف محيله الحلق النحوية الأل ل كم من

اللأي "وفه الحمد" ل الماجد حاني يتعلم الصبياف فيها كلام افؤ عغجل ،فنن

أسهم فيها بم؛ فله أجر ،ومن ذحو أنلأذْ مها فله أجز ،ونن لإغ وعم فيها
فلهأجر ،كلهمداخلوف  ،3قزله ^^ ١ :شئعلم ظأؤآ وعلمنه.،،
( )١أحرجه اJخارىت كتاب مماتل القرآن ،باب محركم من تعلم العالم وعلمه ،رقم( .) ٠٠٢٧
( )٢أحرجه الخاري؛ كتاب شم القرآن ،باب

نزث؛ه ،...رقم (  ،) ٤٩٣٧وم لم :كتاب

صلاة المسافرين وممرها ،باب ممل الماهر ل القرآن والذي يتعتع مه ،رقم( .) ٧٩٨

قيح ريأم اساسق 4زاهدم سدامسلءامإإلةتءفي4ظ

٥٣٢

ُاتيغ  ;^ ٥١اشايي ابموي ،بمي تلمي اشي ،أة 1^1؛ تحلز إل
الئاس يعلمهم متركلام افب عغهل ،كيف مثرالمران ،والقرآن ك،ا يعلم متثا؟،
نجد أحيايا أف بعص الأيات تكرر بلمظها مثل ت ^^؟ ٦١آلبذ حنهد \لءغمار
هدم ^;_،L
وآصق؛و ،واعقل عثإ رمأؤيلاعنم رثز
بلمظها ل نورس؛ ل سونة التوبة ،ول مورْ التحريم ،وكيلك كثثر مى الآيات

توث ،فالمرآذ ئشالأ ،فإذا ظأ الإن اف غيْ كيف بمئز الئرآذ ،وأغaلاة المواعد
ق م ثر القرآن ،فهدا من ثعليم القرآن.
ولعلم ال القران الكريم لى كعره من الكتب من حط الثمر ،يعنى انه
لا تجوز للإنسان أف مسر القرآذ تيواه وتجمل الايات عل ما يريده هو ،كإ يفعل

أهل الإلحاد ل آيايتج اللب عَفقل من أهل اشْلتل وعترهم ،نجملوف الأيه عل غثر
ما أراد اش ،مثلا يقول ل قول اشثعالت ؤ وجاء ربش وألذلك صما صماه لالمجر:أما]،

يقول" وجاء أمر ردل-ح هذا حرام ،لا تجور؛ لأو الذي يفئز المرآذ إى يشهد عل
اف أثه أراد كذا ،وهذه عظيمه وليث هيه ،لوكثث ثمئز كلام عالم من العاJإء
لعد ذلك جنايه ،إذا ئثزثه بإ تريد أث ،فكيفح بكلام رب العا1أث)ا ولهذا حاء ق

«_ قاَل ز  ^١بزأيه

من النار»ر ا غالواحن ،أة\ jLy

يتحرز من أف يقول محنى الأية كذا وكذا ،وهو لأثيري —لكذ إذا كان طالب علم،
وكلم بمعنى الأية عند من هوأعلم منه عل أماس اثه مثرثدْ إذا أحْلأفلا بأس،
ومن ذلك  Uمحي ل الاخشارات محي للطاف تثلأ :نر الأب كذا وكذا،
( )١أحرجه أخمد ( ،) ٣٢٣ ;١والش٠الى :كاب ضر القرآن ،باب ما حاء  jالذي متر القرأن

برأيه ،رنم (  ) ٢٩٥١من حديث عبد اش بن عباس غ؛هيبمثمحأ.

٥٢٢

- ١٨٠و1و|ه،لتراءأاُترازر

ركوئالطانضشفي"ساثئ ^ضاثص،نيلبمبجاش؟

ثقووت ثمم؛ لأو هدا عنتن ،ؤإذا أحطأ فعنده من سهه ،لكن يخزى الص_واب،
أثا الأفاق سيئثلأعلشز\ الزخه،وموسءندْ عالإ،
بميم عل هذا؛ لأل كلام افب عغئجل ليس كع؛ره.
أما حديث عاسه لآ.بمثا نفيه أل الثى .أحن أو ررالآهئ بالقرآن

الثمرة الكرام اونة® الماهر؛ الذي نحيد المرآذ ،صنه ،هال*ا مع الثمرة الكرام الإترْ،

وهؤلاء ^١
ثُلتم

تحال:محمءنِقمحمح
'*ززاأواة؛ثأممثه لءص":ا\-ا"ا] .فالماهر «ع

وأما الإئسان

الذي يتتنع ي القرآن ويتهجاْ ،وهو عليه ثاؤ فله أجران ،الأجئ الأوو أجئ
 ، ٧٠٥١واكانى أيئ  ،^١واثث ،ولهدا قاو ^١؛ . ،لعائثه« :أخئك  jpم
ثصبكا،را؛ __؛ عل يدر التم ،،غالن»ي يتممح ق القرآن ويشق علميه له أجران:
أجر اكنس ،،وأجر نراءة القرآن ،لكن الأول أفصل منه؛ لأف الأول ترسه عفليمه،
ومرق بين إئان له مريبة عاليه ؤإئسان يوف ذللئ ،،ولكن له أجر ،و<ينيمب مثلا
لهذا "والئواب ليس له دذلن~ لكن لو أف رجلا له ثرف وسيادة ومنزلة عاليه ق
امواله قل الة ،ؤإئ ان انم وؤضع بن التامن لمن له قمة ،لكذ عند0
الثامى،
أمالكثهة،الأئلأض.

فالحاصل :أة الا٠ن بالقرآن ،الجيد فيه مغ القفرة الكرام اوية ،وأثا الذي
يثلمو المراق ،ؤيتتضع فيه ،وهوعليه شاق ،فله أجران ،إدن الذي سلموالقراد ليس

بخامرمهإ كاذ ،إيه رابح عل كل حال؛ وافه الومحق.
' أ حرجه م لم :كتاب اُلج ،باب بتان وجوم الإحرام وأنه يبوز أزاد الخج• ،,.رنم( ١٢١١

فؤح يياض اسالعض *ن كلام س الرسيق '؛؛؛^^^^4

٥٢٤

 - ٩٩٥وض ش مونى الأئعري زْتهبمثن ،ئاوت ئاو رم وو الق ث.:

اأؤِس
امحِس <: ،^^١أ القرآن ثثز  :^-^١ربجا طي زضها يي،
^مآ0مامحةَ:لألخيثمحاظئ ،زتثل اقافق شى<:أ
القرآو كم  :^١دبجا طت وص م ،وط اقافق الدي َلأ بمزأ القرآن
مهرحثمحاي)،محهرُ
المحح
هدا الحديث محاهه ا1ؤلث

ق كتابه ارؤياض الصالحين  ، ٠ق(باب همل

قراءة القرآن) ق(رياض الصالحى) ل بيان أمام الناص يالئسمة للمرآن ،أف الني

 Mصزب أمثله

وانافق ،اأؤس إثا أذغوذ هارئا للقرآن ،أوغن قارئ،

فإو كاف قارئا للقرآن؛ همثله كمثل الأرجة —يعنى اشرم— رثمحها طيب وطعمها

طيب ،فهذا المؤمن  ،^<^١١يقرأ الترآل؛ لأف ننسه طئه وئنة طيب ،وفيه نم لغتره،
ابنه معه حيث ،وكا قال ،الض ه« :ةثو الحض الفالح ئل لحامل ابمك
إما أف يعك أو عيديلث ،أو يد منه رانخه طسهاار  ٠فالمومنَالدي يقرأ الترآل كثه
حم ق ذاته ،وق غإرْ ،فهوكالأرجة لها رائحه طثة ذكثه وطعمها طي.

أثا المؤس الذي لا بمرأ الئرآف فهوئثل اشرة ،واشرة شها حلئ ولكنها
ليس لها رائحه ذكيه كرائحة الأرجة ،وش الني

رتئها؛ لأيه ليس

( )١أحرحه البخاري; مماب فقائل القرآن ،باب نضل القرآن عل ائر الكلام ،رقم (' ،)٥ • ٢
وملم; كتاب صلاة السافرين ونصرها ،باب فضيلة حاظ القرآن ،رنم( .) ٧٩٧

( )٢أحرحه البخاري; كاب البٍوع ،باب ل العطار وبح الم اكح ،رنم(  ،)٢ ١٠ ١وملم; كتاب الر
والصلة والأداب ،باب استحباب محال ة انمالخ،ن ومتانية قرناء السوء ،رقم(  ) ٢٦٢٨من حديث
أي موسى الأشعري نمحقمميئل.

٥٣٥

' - ١٨ئسه،،لتراءةالقوآزر

بريح ظاهر بم ،ؤإن لكف كل ثيء له رائحة ،لكي لين رائحتها ذي محدب

الأ١ز لكنها خلوة ية ،هذا \ؤئ  ^١لا مرأ  ،0^1إذذ  UUالقارئ أنمل

بكثتر مذ المؤمن الذي لا يقرأ المراق ،بمي• لا يعرهه ،ولم يتعلمه ،ومثل اقافق
الذي:مرأ

ممر  ^41^1لها رائحه يه ،لخن شها و ،لأف ايافق ل ذاته

حسثح ،لا حي فيه ،والمنافي هوالذييظهئ اثه منلم ،ومذ ١٠^٥كافئ —والعيادباق—
وهوالذي هال) اممه فيه؛ ؤويىآلناتب ،ش مود ءاتئا إش وألإومِألآموما ئم دعو؛نابم
وما دثمح-ن ه ف ،هدبهم
ه.كئنيبموة آثم وقأ آ١ننوا دنا بمدعوى إلآ
ايثث دثا'؛امأ يكذؤدر ه تالقرة:م .]١ •-فهناك
 ١٣^ _،4أق ،مئ«ثّا ولهتر

منافقول يقروول القرآل قراءْ طيثه مرJله محودة ،لخنهم منافقوذ —والعياد وال؛ه —

كا قال امحى .ل الخوارج :اابمرؤول المزآف لا يتجاور حناجرهم  ٠ ٠ ٠هؤلاء

والياي باض -صزب الم ه لهم ئثلأ <  ،^ l4pLركئها طثب وذللث ،ئ معهموماد سهم ،والمنافق الذي لا يمرأ
مذ المران ،وطعمها مر؛ وذلك ■لإب
المرآل صرب الئي ه له مثلا بالحنفللة ،ظعمها مر ،وليس لها ريح ،هذا المنافق
الذي لا يمرأ المراق لا حي فيه ،طعمه مر ،وليس معه قرآن ينتؤع الناس به.
هذ 0أنمام الناس بالشبة لكتامح ،اض -مؤثل ،فاحرص يا أحي المناإلم عل أف
يكول مذ المؤمن؛ذ الن*ين يمرووف المراق وسلوثه حو تلاؤته ،حتى ثكوو كمثل

الأترجة رائحه طيه ،وطعم طيب ،واش الوهق.
مسج

عاد ئلتلحظوأ بكيج•*.ه،
 ١أ حرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء ،باب قرل الله غههذآ
رنم (  ،) ٣٣ ٤٤ومسلم؛ كتاب الزكاة ،باب ذكر الخوارج ،رنم (  ) ١٠٦٤من حديث أي ممد
الخيري تْ.محن.

قؤح |يام اساسى ض هدم سد الوسالازا

٥٣٦

أهه-وضمحنينشتيأنمح.قاو« :إنافَ<:ئع-بما
الكنائس) آقواما ونصع بؤ آحريناا ،رواه مناJمر {
المحح
قال ا،لؤلف> وخمه اض ثعال ل كتاُه (وياض الصالحين) ق (باك ،ممل قراءة

المران) في،ا مله عن أمثر اأومتذن عمن بن الخظاك ،لأ.تئ أن الثي .قال ت ارإل
 ^^^٥١تندا الكتاك ،أئواما ثيضع به آحريزا؛ ،يعني منناْ 1أف هذا المراق ياخدْ
أناس يتلوئه ومزووثه ،فمنهم من يرئعه افه به ق الدئيا والآخرة ،ؤمنهم من بمعه
افه به ق الدئيا والاحرْ ،فتن هدا؟ ومن هذا؟ من عمل ببمدا المران صدما بأحارْ،
وسفيدا لأوامره ،واجتنابا لثواهيه ،واهتداء بنديه ،وئقا بإ حاء فيه من الأحلاق،
وكلها أحلاق فاصلة —فإف افه ثعال

به ق الدئيا وق الأجرة؛ وذلك لأف هذا

القرآف هوأصل التلم ،ومنح البنم ،وكل العلم ،وفد فال افه ثمال؛ جه أث،
قذ ءامنإيحم ؤأئن رتوأ الملر دنبمت ه [الجادلة.] ١١ :

أما ل الأجرة بزخ افه به أئواما ق حنالتا اشتم ،يرئع فيها درحاتبمم ،ؤيقال
لالقارئت ءاهزأ ورئل واصعد٠٠ر ' إل متتهى قراءته صعودا ق الحق —إذ ثاء افه—
وأما الذين يضعهم اطه به ،فموم مرووثه ومحسنوذ قراءثه لكنهم ينكثروذ عنه
— و العياذ باق— لا يمدقوذ بأحباره ،ولا يعملوذ بأحكامه ،ستكثروذ عنه عملا
(  ) ١أحرحه م لم ت كتاب صلاه المسايرين ونمرها ،باب كل من يقوم بالقرآن ؤيعلمه وضل
من،...يقم( .) ٨١٧
( )٢أحرجه أحد ق منيه (؟ ،) ١ ٩٢ /وأبوداويت كتاب الصلاة ،باب استحباب الرسل ق القراءة،

رنم (  ،) ١٤٦٤والرماJىت مماب نمائل القرآن ،باب ضنه ،ر«م(؛ابم\)،مجن حديث ،ب .انثه بن
عمر صقبمنة•

٥٣٧

•عا-واباسلترا»أاهرآذ

وعبمحدوئه •حمثا ،إذا جاءهم ثيء من المران محص عن الأساء الثاشن ،أوغرهم،
أوعن اليوم الأحر ،أوما أسه ذلك صاروا —والعياذ افب— يشككو( )1ق ذلك،
ولايوثنوف؛ بل ؤ ؤ،

لإ،ص ه

 .] ١٠منتابوف -والعتادباش -وثث،اتصل

حم الخاو إل ايحدْ ،ع أمم منؤول المراق ،وق الأحكام سكثروو عن أحكامه،
لاياتبروف بأزْ ،ولأينتهول عن ميه ،هؤلاء — والعياد باق -يضعهم اش ق الدثيا،
وؤ ،الأحرة ،ولا بد أف يكوف أمرهم حارا ،حتى لوفرض أل الدنيا يزدان لهم،
وثرحرى ،فإل مالهم إل ام "والمحال باش~ ولكن وى يمهل لهم ،ؤبج،
من زهرة الدنيا ،فالمم
لهم ،ويممح عليهم الديا ،ولكنهم كلما انفتح عليهم
أذنتم ثمؤ
لا يزدادوف به إلا حارا -والعياد باش" ؤمبج-م ةممحأئم،كرإأ

ي■ ،تائؤت أليناوتتإتؤ حا ءأ بجنون عداب آلهوي بماَمحثت سلإيتي ؤاألآغداِدثمح
للي وبماَقم سوزاه [الأحماف •]٢ ٠ :بمي؛ ربإ يمل اه سبماةئوةت\ك للكافر الحاحد
انتم ،وئزدال له الدنيا ،لكنه لا يزيدْ ذلك إلا إمحإ وخارا ل الأجرة -والعياذ
باش— فالحد»ر الخدر أف كوف من المم الثاف الدين يضعهم اش تعال حدا المران،
كن من المم الأوو الدين ينسهم اه يالمرآن ،حننا اطه ؤإياكم مهم.

 ^- ٩٩٧اينمحني،ضضه،ةاو:
رجل اتاْ اش القرآذ ،لهويموم بؤ اناء الليل واناء النهار ،ورجل اتاه اش مالأ ،ههو
يممق آناة المحل و^ثا ٤النهار» ،تقق عقورآ؛.
أ-محرجه البخاري; كتاب التوحيد ،ياب ،J_^ ،الني.ت اارحلآتاه اش القرآن ،"...رقم( ،) ٧٥٢٩
وم لم; كتاب صلاة الساغرين ونمرعا ،باب قفل س يقوم بالقرآن ويعلمه ،ّ..رنم(.) ٨١ ٥

فلح يياض اسسق ض؛لأم سدا1وسلاذا

٥٢٨

رروالآناءُ» :الثاعات.

المحح
قال الولف زحمه الله يمال ي باب محل القرآن ق كتابه(وياض الصالخ؛ن)

فيها نمله عن ابن عمر

أل الئى.قالت ءلا حني إلا ق

الخد قال

العل،اء؛ إف معناه هنا هوالغبمله ،بمي لا قيء فيه غبمله إلا ق هاتثن الأسي ،وذلك

لأل الناس تجهل بعضهم يعقا ق أمور الدنا ،وق أمور الاحرأ ،فتجد —مثلا— بعص

الثاستجط هذا الرحل حن أ•ءهلا ٥اطه المال والأولاد والأهل والقصور والثثارات،
وما أسه ذلك ،يقول! هدا هوالمغتعل ،وما أس1ة ذلك ،تجد -أي! يمهل— يعص

النامي عل ما آتاه اش من الصحة وسلامة البنية وغير ذللث ،،يعبطه عل اثه له ثرف
وجاه ق قوبه' إن قال سح' ؤإن عمل ايع ،فيمول! هذا هو الذي يخط ،لكي

الثي ه ص أف الذي يغبط من حصل عل إحدى هاتين اأنأكتي؛
الأول• رجل آتاه افه ثعال القرآل —فهويقوم به آناء الليل ،وآناء النهار ،آتاه

اممه القرآي ،حفظ القرآف ،ويهم القرآف ،وعيل؛ بالفرآمحآ آناء الليل والثهار ،يقوم يه،
بمكرماذا قال اممه عةق؛ةلءن الصلاة ،فكول؛ إف اينه قال :هلج\' ألكثازآه مقيئها،
ماذا قال عن الزكاة ،قال :إل افَيقول _ :الهة 4فثوتيها ،زذا قال ،اشُءن
الوالدين ،قال ،افه ثعال :ؤوآعثثوا أنين ولا يئيمأ لادء <شبكا وألوإثىلتتن١ه

[الماء"!:؟] ،ماذا قال) عن صلة الأرحام:

تجؤن ثأ أنر آس يهء أن بجصل4

[الوعد؛  •]٢ ١فيمل رِمه ،ماذا قال عن الحيران ،قال ،ايثه ثعال :ؤوا.ثاريكا ألنزئ)

وألحار ألجنب ه [المناء؛!"؟ا .إل آحره ،فتحده يقوم بالقرآن آناء الليل والنهار ،هذه
هى الغلعلة ،وهى العنيمة ،وهى الحظ؛ لأف هذا سقى.

•دا-باسهت،لتراءةااقر؛زا

والئانيه :ظ

٥٣٩

ظلأ» ،بمي :ص الغنى («ءؤ يممق الأَل

الم

وأياء النهاوار محمه بمي• ل نسل افب ،فنا يرصي اطه -ميجل ،أي ثيء يزصى اشَ
يفق ماله فيه ،ق بناء المساجد ،ق الصدقامحت ،عل الهقراء ،إعاثة الجاهدين ،ق

إعايؤ الملهومن ،وغثر ذلك ،الهم* اثه لا يجد شيئا يمرب ،إل افه إلا  )Jjbماله فيه
ليلا ويجارا ،ليس تحيعآكا ،وليعي ممدرا ،ل من تحكا فيثخل ،ولا مدرا فيعلوؤيريد؛
بل هو سقمه طه ،وباممه ،وق اطه محلصا فه ،منتعينا به متمثنا عل ثزعه ،هذا هو

الذي يعبط ،أما الذي ءندْ ثيء مجن الدئيا سمع حا كا سمع التهيمة بالعلف ثم
يذهب عنها ،هذا ليس محسودا ولا يجند عل ذلك؛ لأف هذا المال تالف ،،أومتلوف

عنه ،لكي الذي يتقى ماله ق نبيل افه هذا هوالذي تحط ،وق هذا دليل عل أيه

شتي للإلهان أف:قوم بالمرآن آناة الليل والنهار ،داء يجثل أغاو كلها يه عل
القرآن ،يتمسى تيدي القران ،وايه ينبغي لمن آتاه اطه المال أن يودي حمه ،ئقوم
بواجبه ،ؤينفثه حيث كال إنفاقه •تما ،وافه الموفق.
وٍَمحهمحتجود

 " ٩٩٨وعن اواء بن عانيت،

محال؛ ثاف رجل يئزأثوره الكهمه،

وعتدْ ءرس من؛وط بثطتين ،فتعشته نثعحابه ،هجعنعتؤ ثدنو ،وجعل هنئه يممئ

^بمحشتيهدوقذبم،،محاَل،^^^ :صموثِ،سزآن»،
تتمآ مر،١

ررالشطن® بمنح الشن النجمة والطاء المهملة؛ الختل.
 ، ١١أحرجه الخاري• كتاب فضائل القرآن ،باب قفل سورة الكهف ،ريم(  ،) ٥٠١١وم لم ت كتاب
صلاة السافرين ونمرها ،نزول) الكنأ

القرآن ،رقم( .) ٧٩٥

شمح<1اضاس،1ض njئلأم  JUmاإرس،؛ز) صئق،قهؤثثز

٥٤٠

الشيع
ذكز

زخمه اض ثعال ق كتابه (ؤاض الصا-لص) ل (باب محل قراءة

القرآن) ما يدو عل محل تراءة المران من الأحاديث الئايمة واللاحقة ،فمن ذلك

حديث ،الراء بن عانيت ،د?.بمنن ،أل زجلا كان يقرأ ق مورة الكهف ،وصون؛
الكهف هي الثورة التي؛؛ذ موزي الإسراء ومريم ،ؤمن ثضائلها أف الإئ اف إذا
هرأها يوم ا-لآمعة أنحاء له مى النور ما مى ا-ادثعتم) ،وفيها نصص وعبث ثئها

الله غيجذ عل رسوله

وكال هذا الرجل يقزأ المرآل ،فمت ~بمى عطاْ~

ثيء مثل الظلة كأنه عامه ،كثا قرأ رل ،،ئا قرأ نرل من قوى ،وجعل الخرس
وهومربوط بشطني مميل ،ثممئ س هذا الذي رأئه ،فل ،أخثر الس س ذال،ت ارتلك
 ، Lj^j ٠٤^١لكزآن»؛ لأن الممه نزو عند قراءة  ^١إذا ءز ْأ الإنان
بمهل وثدبر؛ فإف الثكينه 5ترو حتى مل إل عو_ ،القارئ؛ فيترل ،اه الثكينه
وقه.

س كرامات الأولياء ،غالأوJاء لهم كرامات ،لكن ليس فل
وهذه
وئكرا٠ه ،وائ\ء'ني اضُتبماةثزنحاك بض الأزJاء الكرائةئ؛ثا له وضيما م كان

عليه من ا"وق ،وهي -بمي الكرامايتج -أمور حارثه للعادة "بمي لا يأق عل وئؤ،
العادة -نحربما افه عغ؛ل عل يدي بعضن أولياته محربجا له وسينا له ،وصدما لنا هو

عليه مى الخن ،وهي ق مى الومتإ معجرْ للرسول الذي بجعه هذا الوؤ ،دتد
يكز العلياء خلهإنثئ أف الخوارق ،ثلاثة أمام؛

مم؛ آيات للأسياء ،ومنم؛ كرامات لاsولياء ،ومنم! ل٠ازات من الشياطن
ءئرت ا اف ،عل حلاف ،العادة عل أيدي الشياشن —والعياد ياطه -وعلامه ذللث ،أن

٥٤١

•عا-ب1د،ه،لتوا«أا1تراز،

الذي محصل له ءذْ الخواوق إما أف كول ثث ،أوولئا ^■?_ ،أووث للشيطان،

ؤمى المعلوم أيه بعد وفاة ومولنا محمل . .لا يمكن أذ يكوذ كرامة معجزة أيا؛

لأف السوْ امطمث ،،وذاك ومول اطه ،وحائم الئتيتن ،بقيت الكرامات ،وتمست،
الأحوال الثيهلاسة ،والثعوذات ،واشم ،وما أقتة ذلك ،،الكرامات علاماما أذ

قوي اه عكبجل عل يد رجل صالح من أولياء ائب ،وأولياء اطب هم المزمتول اجلممول

كا تال اشُثعال< :لآ اف محق آش لا <ئ ظهر ;لا ام محززى0
تمس:أأم؛ا .فإذا جرى ثيء حاري للعادة عل
آلنمئء١مأ وًفاكأ
يد رجل صالح مزمن ص مغروف بالخير قيل :هده كرامه.

والشم الثالث :،اشم والأحوال ،الشيهلاق محري عل طواغيت وأولياء
الئياطتن الذين يعوق أمم أولياء ،ويلعبول بعقول القفهاء وعقول العامة ،تجد
الإئ اذ يكوعانته ،ويوئع كثه ،ؤيليل لخيته ،ويوح؛هته عل الأزض لظهز
عليه أثر الثجود ،وما أسبه ذللئ ،من اللمب ،بعقول الناس ،ثم ينتخد.م الشياطئ
لأعراضه الخاصة ،فتحل.مه فممئر» ،-له البعيد ،وربإ محمله ق اثواء ،ؤتطوق الخو،

ض حمل؛ إل بمهم شوهد ي محه مح ،أول يوم عزفه ،ثم حلمته الئياطع ،حتى
أذرك الناس ق عزفه .فهزلأء الشياضن) يuنيول بعقول الناس.

ؤإذكانوا معلول هد.ا الشء ،فإيه لاكرامه لهم ،والكرامات والإهانات ألم،
فيها العلكاءكثثدا ،ومن احسن ما الم ،كتاب(،المرتاد ي؛را أولياء الرحمن وأولياء
يكز فيه أسياء كثيرة س كرامادت،
الشيطان) لشيخ الإنلأم ابن تميه

الأولياء ،وأشياءأحرى من إهانارت ١الأعداء،

أة (متشه العياب )،الذي حرج

 ،3اليامؤ  ،3عارض الرياض ،وادعى أيه ئي ،امحه حاءه قوم فقالوا له :إل عندنا بتزا

ش ري1ضاساسقمحذكلام سدالوسلم <ءأ{م'قوظ

٥٤٢

غاز ماؤها ،ولم يؤ ،منه إلا قليل ،وطلوا منه أف يأي إليها ،لأجل أذ يهألاز عليها،

كا لكف الئّوُل  Mإذا تكزا إليه ه الماء:م اشُ عل:أنه أذ:و الماق س ض
أصابعه ،فجاووا إل(متنلمه الكدامح) ،وقالوات إف البتز غاز ماؤها ،ولم يبق فيه

إلا قليل ،؛ذهبه إل البثر يفولوف• إيه مج فيها محة من الماء ق هدا البتر ،ول ،مج

فيها الماء غار الماء الموجود فيها  ،وكانوا يتويعوف أن الماء بجيش ،ؤيكثؤ ،ويزتؤع،
فأراهم افه عَةةل ايه لكديس ،هذا الرجل ،هذا لا ثل~ ،1اده أمر خارق للعادة،
بمي ليس مى العادة أف الإئ اف يمح الماء ق ثئر ليس فيها إلا ماء قلل ثم يغار،
هدا خلاف العادة؛ لكن افه أجرى ذللث ،إهانه له.

فعل كل حال• إذا رأيث ،من فحص ما يكون خارقا للعادة ،فإف كان مؤمنا

ثما يعزف بالصلاح والأنتقامة ،فهده من كرامات ،الأنلياء ،ؤإذ لم يآكن ذللث،،

فهي أحوال يطاخ من الشياط؛ن ،أو بحر يسحر أعئ الناس؛ لأو الئحز قو
يحر الأعنز حتى ثرى المتءمك ساكنا ،والئاكن مت*مكا ،فهاهم سحرة فزعوف،

 ١^١حالا عاديه ،وعصيا ألموها ل الأرض ،يم تحروا أغئ الناس حتى جعو

الوادي كثه حماُي ،ود٠دابيرث ،حتى أوجس محومى

ق مسه خيفه،

فامزْ افه تعال أل يلقي عصاه؛ ؤفآذق صبماه؛يا عتر قلمان ئ\نه [الشعراء ،] ٣٢ :حثة
عفليمه فجحلتإ قثى عل هذه الحبال والعمي يلقمها ،فعرفوا انه صادق؛ اد?ه ^١؛؛
كل بخر ١^^ ،هم) ثالم ،نا تأذؤبمه[اضراء:هأا.

فالحاصل :أو هذه الظثه التي حصلث ،لهذا القارئ الذي كاف مزأ سوره
الكهف— ،هذه كرامة له ،وم ،سهادة س اممب ■هغيجلبالفعل عل أة هذا القرآيز حؤر،
(ا)انظر:تالخامى(م؛خآ-هحأ^

٥٤٣

•دا-و1سكلتراءثااتراث

ثنزل الثكينة لقراءته ؤتلاؤته .سأل اممه ثعال أف ينفعنا ؤإياكم به ،وأذ ؤبعله حجه
لما وقائدا لما إل حنان اشيم.
 — ٩ ٩ ٩وعن ابن من عود رهءمم4ةنئ ،قاثات قال رسول افب ( I.امن يزأحنها من

كثاك ،اف مله خط ،ثالحن ٤تشر أنئابجا ،لاأقول :الر خرف ،نلكن :ألفت خزف،
ولأمخزفث،ثممخزف>ا،زواهالر٠ذير ، ٠١وئاو Iارخديثخسصحح».
قال؛ ئال رسول افب و .:ررإ 0الذي لتس
 - ١ ٠ ٠ ٠وعن ابن عثاس
ل جوفؤ ثيءمن المران كالتيت ،الخري،،-؛ ،رواه الرمذيُآُ ،وئال! ا١شJيث ،خنن
صحيح . ٠٠

 ٠ ٠ ١ا-دعذسافينضينام

((؛قال

محمح؛لفياطمملإثنيكئبمم
آية مروهالأ رواْ آبو داود والرمني ،وقال،ت ارحداسث ،خس صحح» . ٠٢١
المحح
هذان الحديثان ل بيان ممل ثراءة القرآن وثوايه ،والخديث ،الأول عن

عبد افب بن من عود هؤممبمه أف الئي ه قال ،ت ااس قرأ المرآو داّئ بكل حرف خظ،
( )١أحرجه الرمذىت كتاب فقاتل القرآن ،باب ما جاء ممن نرأ حرئا من القرآن ما له عن الأحر،
رفم('اا،آ).

( )٢أحرجه أخمد( ،) ٢ ٢٣ / ١والرمذىت نحاب فقائل القرآن ،باب مه ،رقم( .) ٢٩١٣
( )٣أحرجه أحمل -رآ ،) ١٩٢ /وأبو داود؛ كتاب الصلاة ،باب اسماب الرتيل ق القراءء ،رقم
( ،) ١ ٤ ٦ ٤والترمذي؛ كتاب فقاتل القرآن ،رقم(.)٢ ٩ ١ ٤

فلح يياض اماهض * j؛لأم سيئايرسيذ

٥٤٤

والخثنه يخر أهثالها® ،ثم يئ؛ ذللئ ،ل قوله؛ ررلأ أةوو)ت الر حرف ،ولكن؛ أكث
حرف ،ولأم حرف ،لئيم حرف® فتكون ثلاثه فيها ثلاثول حثة ،وكذلك مة

م،ضكل<فسكوسثئزضات،
الكلمات،
وهذ 0ننمة عفلميمه ،وأجرممر ،فيسغي للإنسان أل يكثر ما انتهuغ من تلاؤة كتاك،
افب عيججل ،ولتس يلازم أف ثكوف قد حفنلث ،المراق كله ،امرأ ما ييثر ،حتى لو

فرض ايلث ،لم ثممظ إلا مورم الفاتحة وجرء عم وتبارك ،وما أنته ذللث ،،كل المران
حتر ،حتى إل الثّوو ه أخز بأف من هزأ :ظ هوآثت لمد ه أما تندو يلث،
المرآزرُ
كذلك ~أيذا~ الخديثف الذىبعدههئ؛ الثّولا.أن ا-؛ثوما الذي ليس

فيه ثيءٌ ْن القرآن كالثت ،ا<ك ،،بمي أف \ذو\ 0بمئز اض ،،وتحط ئئشزا
بالعلم وبور الكاس الخرير ،ؤإذا ثقي المراق من لم ،اص فإو:كوئ كاليت،
الخرمت" ،والعياذ باش~ ليس فيه حتر ،وهذا ~أيصا~ ق التحذير من عدم ثراءة

المراق والحرص عليه .ننأل افه أذ تحعلتا وإياك«إ ص تلوثه حى تلاؤته.
مسج

أ-محرجع المخاري :كتاب ضائل القرآن ،باب ،ضل
أي سعيد اخمرىخؤبمبمن.

دك ه ،رقم(  )٥ ٠ ١٣عن حديث

itj - ١٨١؛،

هرأنراسمضسمدراهسمإن

٥٤٥

=^=؛  " ١٨١باب الأمر بمنهد اكرآن والتحذير من ثنربميه للئسان د=^

 - ١ ٠ ٠ ٢عى ر موتى ت£.أضل ص الثءً .،ناو ١٠ :يعاهدوا هدا اكرآ،0
دواليي مس محمي بجدة لهوأند يملثا بن الإبو ق عملهااا ،متقى علتؤُ ا.

أو زسوو اش ،.هاو« :إتماقثل صاحّط
 - ١ ٠ ٠ ٣وعن ابن عمن
القرآن كتم الإي!_ ،إن عاهد محا أئتكها ،ئِن أطكها _» ،ئقق
,دٍ
ذكر المؤلف وحمه اف يعال ل كتابه زؤياصن الصالحيرتا) ل رباب الأم بتعهد

المران والتحذير من ثنريضه للنسيان) ،بمي أف كتاب اف عغ؛ولإذا من اف عيك

فحفظته شاهذْ ،وذلك لأيه -أي المراق الكريم -كإ نثهه النئ ^كالإبل ق
عملها ،بمي كالإبل النقولة إذا يعهدها الإئاف أمنكها ،ؤإف أطلمها يثبن
وصاعغ ،وقد أمم عل ذلك الثى .حان قال ك،ا ق حديث أي مس الأئعري
(ويجهينئ '.ااJعاهدوا المزآن ،يوالدى مي يد؛ لهوأند ملتا مى الإبلِز عملها))،

قيغي لك أف تجعل لك حزبا معينا ثعاهدْ كل يوم —مثلا— تمول :كل يوم أئرأ جزءا،
( )١أحرجه البخاري؛ كتاب نضاتل القرآن ،باب امتذلكر الانرآن وتعاهدْ ،رقم( ،) ٥ ٠ ٣٣وم لم ت
كتاب صلاة السافرين وقصرها ،باب الأمر بمعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية•• • ،رنم ( .) ٧٩ ١
( )٢أحرجه ا tJحارىت كتاب فضانل القرآن ،باب امتدكار القرآن وتعاهده ،رقم (  ،) ٥٠٣١ومنم:
كتاب صلاة السافرين وقصرها ،باب الأمر بمعهد القرآن ،وكراهة تول نسيتآة<  ، ٠٠رقم( .) ٧٨٩

ضح |ياس الماilJ؛ jA j؛لأم سيد الرسلم

٥٤٦

فتحمظ المراق ل نهر ،أو جزأين فثحمظه ي خمسه عثر يوما ،أو ثلاثه أجزاء،
شحمظه ق عثرة ايام إل سعة ايام إل ثلاثة ايام ،ماهل هدا حتى لا ثن اه ،وقد

وزدت أحادسث ،ق التحذير من ننيانه لمن أمحله ،أما من ثسته Jم٠تفى الئيعة،
فال ذللئ ،لا يصره ،لكي من أخل ،وثغادل عنه ~وعل أف اثضأ اممه عليه بحمظه —
فإثه علني عليه من العقوبة.
فأنش —يا أخي— إذا مى افه عيلذ بالقرآن فتعاظْ بالقراءة بتلاؤيه يكرار

التلاوة وكذللث— ،أيما— بالعمل به؛ لأف العمل بالثيء يودى إل حفظه ومائه،

ولهذا هال ،بعص العلء1ء• قيد العلم بالعمل به ،فإف العمل بالعلم يمض بقاءْ؛ لأنه
لا ثزاو عل قلبك وعل جوارحك ،،فإذا صان هكذا فائه سقى ولا يني ،أما إذا

أمحو ،فائه يضيع ،وينغي لمن وأ  ^^١أف بمرأْ بتدبر وتمهل ،ولا محل ل أف يئ
الثرعه التي توجن ،إنماط بعض ا-إءروذ،؛ لأمه إذا أنمط بعص ا-قروذ> فمد
غم كلام اممه عن موصعه وحزقه ،أما العجلمه التي لا ستوححبح مقوط اُقرونح،
فإيه لا باس  ،٦١-وافه الموئل.

 - ١٨٢باب ات؛طب __؛} ،اسوت

وس اهماءةس سمي

والإضاع س

٥٤٧

؟  ~ ١ ٨٢باب انممحباكه قنيبآ الصوت بالقرآن وطلب القراءة ^^=3
من حنن الصوت والأنتاع لها

وض

د

خوٍةيقأبم

 " ١٠ ٠٤عن أي هريره رْمممقبمثئ ،قال! سمعت رمول اف ،.يقول ت ررما أذل

افث لتيء ما أذ 0لنص حض الصوت بمي بالمزآن عئهئ بؤ* ،مممى علته ر •٠
مش لآؤنأ أي انثئغ ،وهوإثازةإل اوصا والقبول.
 - ١ ٠ ٠ ٥وعن \لي موصى الأنتري ذ.ت' '.أو رموو اف ،.محاو لهأ ارثمد
أؤتث مرمارا من مرامثرآل داوذاا ،مممى ءلتهر .٠

وق روايؤ لمنلم؛ أف رسول اطه ،.قال له؛ رالورأسي وأنا أنثح لقراءتك
اتارخة»للإ؛.

المحح
قال الزلم ،رحمة افه نعال ق كتايه (ؤياض الصالخ؛ن) ق آدايت ،القراءة! راباب
استحيات عئسين الصوت بالمرآن ،وطلب القراءة من حنن الصوت والإنتإع
لهاء ،هاتان منأكان:

( )١أحرحه المخادي :كاب التوحيد ،باب  ، Jyالني^ :ااالأهم ،»...رنم( ،) ٧٥ ٤ ٤وم لم :كاب
صلاة السافرين ونصرها ،باب اسحباب نحسين الصوت القرآن ،رقم ( ,) ٧٩٢

( )٢أحرجه البخاري! كتاب غضاتل القرآن ،باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن ،رقم ( ،) ٥٠٤٨
ومسلم! كتاب صلاة السافرين وقصرها ،باب اصتحباب نحسن الصوت بالقرآن ،رقم ( .) ٧٩٣
( )٣أحرجه م لم! كتاب صلاة المافرين وقصرها ،باب استحباب تحسن الصوت يالقرآن ،رنم
( .) ٧٩٣

قمح

٥٤٨

اساسق •زهدم  JUuاارسإ؛ز)

الناله الأول :انتحباب محمر الصوت ق قراءة المران ،وعسن الصوت
ق ق راءة القران ينقسم إل قسمهن •

أحدهما :محستذ : ١٨١؛ بمحيئ محئ ا-اءروف وبرجها من محاوجها حتى ندو
المراق واضحا ثثا ،فلا يدغم ،ولا محدق شيئا من الخروف؛ لئلا ينقص ثيء مما
أرل اممه عل رسوبه•.

والئان :محسان المحومتج ،يعني النغمه شة المحولت ،محسن صوثه بدلك،

وكلأهما لإ نطلوث ،ولكن الأنز الأى الذي هومحسن الأداء ،لاهي ايالغث
فيه ،والغلوفيه بحسث ،تجد الرجل يفزأ القرآذ يتكثم ،ومحثث وجهه ،ؤيكئف ق

الغنة ،وق الإدغام ،وفيإ أفته ذلك ،فإو هذا من إقامة الخروف\ ،ئكةب ).ولكن
لككن قراءئه طبيصه ،ويئ فيها الحروف! ،والحركات ،هذا هو اأطالوب ،،وأما العلو

والمبالغة ،قاف هذه ليتج بئطالوة ،ويه ئعلم أف يعلم التجويد ليس بواحمتؤ؛ لأيه
يعوذ إل كنن الصوت ،بدون علو ،ولا ئبالغة ،فهو من الأمور النثحثة التي
يتوصل 7آا الإناف إل ثيء منتحب لا إل ُثي؛ واجب•

واما الشم القان :وهومحن الصوت ،،فهدا قل" يقول ،قائل• حنن المرن،
ليس باحتيار الإنسان؛ لأف اممه ثعال هوالذي يمي عل من يشاء من حمائم ،فيعهليه

حنجرة واسعه ،وصوما طيا ،فيئال :،يعم ،الأمن كذ<للثج ،ولكن محئن الإئ اف

الصوت ،يالتعلم؛ لأ 0حنس المرن ،عريني وممحنمّث ،،فلا يزاو يقزأ بصرت،
ؤيودي صري ،ختن ،ثم ذكز الولم ١٥^٠ ،حدث أي محيرْ

د؛.ةنئأل الئي  ^^٥^٥تال* •،ما أذذ افّ بؤاث ما أذ 0لتجي حنن الصوت
عئهئ ده>ا ،أذف قال العناء :ننام انتمع ،يحني ما اشع افه لثيء
يثنى

 — ١٨٢باب اسمحياب سسمانمون

وهس

حسن انمونواءلآا،ضطع س

٥٤٩

مى الأشياء التي سمنها ■لأو^ مثل استإعه لتين حض الصوت يتص القرآن

ض؛ سا"وامحاء هم أفصل طمات ا-ش"-يص بالمزآن" يعني ت بمروْ
بصوت حنن ُرءدهر بؤ؛' يعني :يرثع صومه به ،فهدا هو الذي يآدل اض له -أي:
ينتح له جدثعلأ ،فهو ■؛ ^^3ينتؤع؛ لأيه محب الصوت الحس بالقرآن والأداء
الحتى ،يم يكر حديث أيإ موصى الأشعري ِبجقظبمه ،وهو عيد اض بن قيس أحد

حطاء النثر ه ،أو البث و .انتمع إل قراءته ذات لياتة ،فأغجثه ،فقال النثر
ه ألي محونمر :ررلثن أويّث برمارا مذ مرام آل داوذ'ا ،وآل داود يعني ،بذلك
داود عثيآدقلأهقمُ ،داود عنده صوت حتى حمتل رفيع حتهمر فال افه تعال :ؤثصائ
أزف ممهء وألهلاره نسأ. ] ١ • :

فكانت ،اُلحال ئرحع ®ع داود ،وهويئلوالربور لحننر صوته ،تجاوبه جبال
وهي أحجار حامدة ،وكذلك الطير تؤوب محته —مبحال اف— ثآق فإذا سمنت

فراءثه محممثإ ل جوالسإء ،وجعلث،ثرُح معه ؤش<ثال أئؤا ممه<ه يعتير رجعي
معه ،ؤءللْاته يعني كذللئ ،امزا الطير بذلك ،ءكانت ،الحبال والطيورإذا استمنغ
إل قراءة داود الربور ئامتط يرجع معه ،ولهذا قال  ^١ه لأي موسى :ر<لمد أؤيثؤ
بزمارا بن مرابم آل داود" يعني صوئا حننا كصوت ،آل داوذ ،يقول أبو موصى

زهقق و قال له اومول ١٠ :لن نأ:ش ن1ا أنتمع إل قراءتك الارخه».
قال :لو علمت ،أيلث ،ستح —أو قال ثنئغ— •لإله للئ ،محبيرا ،يعتير :كاف
يزينه أحنى ئ نمنتج ،قال العا؛إء :وق هذا ذليل عل ،أف الإن اف لوحثي صوثه

بالمرآل لأجل أف يتلدد الثاهع ويثر به فإف ذللثج لا بأس به ،ولا يعد مى ، ٤١۶^١

قؤحيياضاساسن •_هدم(_ الرس،ص

٥٥٠

بمي لا يق١لت هدا الرجل حس صوثه حتى يتلدد الناس بقراءته يكون رياء ،بل

هذا كثا يدعوإل الإست،إع لكلام اممه ءِةتةل حتى يسر الناس به؛ ولهدا يوجد بعض

الثاس إذا صاى صدره انتثع إل قراءة إنسان حسن القراءة حسن الصوت،
وهدم مثويره الأن ل أئرطة لبعض ١^١؛ الدين لا يتكثفوو القراءْ ،وأصواتم
حسنة وأداوهم حسن ،إذا انثتع الإنسان إليهم لا يكاد يمل؛ لأف كلام اض له
ئأثثر إذا حاء س إنسان حن الصوت ،وحنن الأداء لا يمل.

شمائ من هدئن الخده :أنه:نغي

أذ:قزأ المرآو عل أممل ما

يمكنه أف يقرأه عليه من حنن الصوت ،وحنن الأداء ،وسان اممه تعال أف يمر

ؤإياكم محن يقيم حرول وحدوية حش يكوف نجه لما لأ ءلينا ،واشُانودق.
 " ١٠ ٠٦دض الزا■؛ بن عازب ;?؛^ ،١^٤ئاوت شمنتؤ الئي

محرأ ق

العناءإ-ءؤوآلثتي وألزتززه ،قإسمنئ أحداأحس صوثامنه .متقى علثهُأا.

 " ١٠ ٠٧وعن ش لنابه تشيد بن همد النير نمقتن ت أف الستره ،قاو :ءمن
لم بمس(٦^١١؛ هأسر ،منا ،٠١رواه أبوداود ابإسنادجيد•
مض اربمش*ات نحس صوثه بالمزآن •

 - ١ • ٠ ٨وصر انر منعود ئهمحه ،هاو؛ ئاو ل افتره■«امأ عل المنآرا»،
( )١أحرحه البخاريرت كتاب ،الأذان ،باب ،القراءة نر العناء ،رنم( ،) ٧٦ ٩وم لم ت كتاب ،الصلاة،
 ١Jب ،القراءة ؤ ،العناء ،رنم( .) ٤٦٤

( )٢أحرجه أبوداود؛ كتاب الصلاة ،باب استحباب ،اارتيل ؤ ،القراءة ،رقم( .) ١٤٧١

 - ١٨٢باب اضياب س،اتي اثموت باتقرآن وطلب اثقراءة،تى حسن انمون والإست4طع مما

٥٥١

فقلت :يا رسول اش ،ولأ عمحك ،وعمحك أيو؟إ قاو :ررق أجئ أن آنتة من
عرى ١٠ممزأت عليه محورة  ، ١۶^ ١١حم جئت إل هذْ الآيؤ• ؤ قيسا  ١^ ١٠جثثا ين
َؤل 'م ئثهيد و-حئت\ يش عل هتولأ؛ قإِيارا ه ءالأ (احنتك الآنى» مالتمق!لته،
مادا ءثاةتلرقان.ثيىمحراا.

الثثج
هده الأحاديث ،ق ييان استحباب محسين الصوت والقراءة بالقرآن الكريم،

فحديث ،الزاء بن عازمحتج ;ه.بمنئ ايه صل ْع الثن ه صلاة العشاء if^AS
وآلييززه [اكن:ا] ،قاز،ث فإ سمعت ،قراءه أحس من قراءته ،أو قال! صوئا

أحس من صوته ،وكلاهما صحيح؛ فالني

أحشن الناس صوئا بالقرآن ،وهو

أول وأول من يدحل ي قوله فيإ محسى ق ا"لثديثا؛ ررما أذن اش لئيء ما أذن نيثر
حسن الصوت يتثى

كئهؤ به>،رآ' ،فزمحول  ^٥١ه أحس الناس ص_ووا

بالقرآن ،وأحثن الناس أداء ق القراءة؛ لأف القرآن عليه أئزل ،والقرآن هو حلمه
وق هدا الخدين !،دليل عل أن صلاة العشاء لا باس أن يقرأ فيها فحار

اقفل؛ لأن اقن من قصار امحل ،ولكن الأمحز أن بمرأفيها من أوساطه؛ لأن
( )١أحرجه البخاري :كتاب فقائل القرآن ،باب قول المقرئ للقارئ :حبك ،رقم ( ،) ٥٠٥٠
وم لم :كتاب صلاة المسافرين وقصرها ،باب قفل اسملع القرآن وءلاو_ا القراءة من حافظه،...
رقم(• .) ٨٠

( )٢أحرجه الخاري؛ كتاب التوحيد ،تاب قول الّكا

ااالاهريمّ ،،.رقم (  ،) ٧٥٤٤وم لم:

كتاب صلاة المافرين وقصرها ،؛اب ،استحباب نحسبن الصوت بالقرآن ،رقم(  )٧ ٩٢من حديحط
أف هريرة ئمح.بمئ.

سنيممساضسظإقهظ

٥٥٢

أنك
الأى .أمن معاد بى حمل أو يقرأ فيها د :ض أنت ته ،^، ٣٢
ندث ألتؤنق ه4^^ ،إدا بمش ه ،لحمى وممهاهر ' وما أفه ذلك؛ لكن لا حرج
أذ يقزأ بقصار المثصل ك(الئم) ،ؤإذا رئزك ومجا أفته ذلك) ،وكيلك —أينا—

حئ الثي .عل الئثك ،ثالمرآن فقال؛ اءمن لم ينثن بالمزآن هيز ْئا» قاJ
العلإءأ وهدم الكلمه لها معنيانI

المض الأول؛ لأمن لم ينثن بالمرآن" أي■ س لم ينض يه عن عنيْ بمحمئ
بمللب الهدى ق سواه ،فليس منا ،وهدا لا فك —أف من طاب الهدى من غتر

القرآن أصله اف —والعماد باض—.

والمض الثاف؛ لأس لم بمس بالمزآن" أي؛ من لم 4س صول بالمرآن فلتس ثنا،
فيدل عل اه ينغي للإئ ان أف محس صوو 4بالقرآن ،وأن ينتغى به عن عير.0
وأما الخدين ،الثالث ،ت نس ابن منعود فئقبمئئ أل الئي طلله ،منه أف
بمرأ عليه ،فقال شد افب بن مسعود؛ أهرا عليافه وعليك أنرل،؟ا فقال .؛ ®إل
أجب أف أننمه س عميُُ؛ لأف الإس-ال الذي بمتيع قد يكون أهرب؛ إل ثدم

الئرآن من القارئ ،فالقارئ تجده مركزا عل ألا محطئ ق القراءة ،والنتيع يتدبز
وبمأمل ولهدا قيل؛ ®القارئ حالب ،والمنتجع شارب ،®،بمي القارئ محلت ،الناقه،
اوالناة ،والمنتهع ماريه هوالذي ينتقد.

والمهم؛ أف النص ه طلن ،من عبد اممه بن منعود ينحهبمئ أذ يمرا عليه

فقال! أئزأ عليلثخ الترآف وعليكر انزل،؟ أ قال ،ه•' ®إل أجث ،أو أنمعه من ^^،®،
( )١أخرحه الخ١رىت كتاب الأذان ،ياب من شكا إمامه إذا طول ،،رقم( ،)٧ ٠ ٥وم لم :كتاب الصلاة،
باب القراءء  ،iالعشاء ،رقم(هاُ؛)س حديث ،جابر بن ب الله الأنماري خ؛ئيبمئ.

 - ١٨٢باب اسهبإب ذ|اسيا الصوت ^Jقرانوءس القواءة،ز حمس الصوتوا؛لآاثاع س

٥٥٢

فمرأب وؤة النساء حتى إذا جاء إل قول اطه ثعال؛ ؤ قكم» إدا أءئثا ينَؤو أمم
مهجي وحثنا دى عق ٥؛^^!؛!؛ ثأ_يدا ه تال_اء ،] ٤١ :يع؛يت كيف يكون الخال؟ فقال

و .:رءحنجك الآ Jا يقول؛ فالممئ فإذا عيناْ ثدوفان ييكمح ،ه أل يؤتى به يوم
القيامة ثهيدا عل أمته؛ لائه يؤتى يوم القيامة من كل أمة بشهيد ،الأيبياء شهداء،
العلياء ئهداء؛ لأف العلياء واسطه يتذ الرئل وبئن الخلق ،هم الذين تحملوف ثريعه
الرنل إل الخلق ،فهم شهدال فالعالم يشهد؛أٌرين•
لأض::ظدبا0هدامحااض ،والأمالأنفل:

يشهد بائه قد بلإ الناس؛ لأف العائم يني ،فمثلا يثرا آيه يقرا حديثا ،ويقول
طرف
للثاس معناه كدا وكدا ،اعملوا تبما ،فيشهد عليهم ،فهو شاهد من
أض وطرف ،أنفو:

الطرف الأعل• ايه يشهد باق هذا حكم افه بلعه إل العباد.

والطرف الأمثل؛ اله يشهد اثه بلإ الناس إياه ،فقامت عاليه.لم الخجة.
فنوم القيامة ثوز من كل أمة بشهيد ،أول من يشهد الرمل؛ سهد أئنا بلعنا
رماله ربتا إل حلقه ،ويؤتى من هذه الأمة ب( محمد) ه ينتشهده افه مشهد أثه

ثلإ خ أف ام ه انثشهد ي ق أم محي ،لسن ق ذك الزفت ق يزم
الخْلبه الطوثه  ^١اصنه  : Jliارألأهلقنث؟»َ،

هزفه ،لثا خطف،

قالوا :نعم ،قاو« :اللهلم اشهد» ،قاَل :ررألأ هلثكت،؟» قالوا :نتم ،فال :ارالث؛-أ
افيو» ،قال :ااألأهلظنث،؟» قالوا :نعم ،قال< :االيلم اشةد»ُا'.
أحرجه البخاري؛ كتاب الحج ،باب الخطبة أيام ض ،رنم (  ،) ١٧٤١ومسلم :كتاب القسامة
و١لحارين والقصاص رالديايتط ،باب تغليظ تحريم الوماء والأعراض والأموال ،رقم( )١ ٦٧٩
س ح ديث ،أي بكرة
.

.

ء

أ

م

•..'-أ.أ'ت•؛

ثؤح يياض اسسق •ن؛لأم سد الوسلم ءتإإ؛ئئههؤغ

٥٥٤

ل ،وصل هذه الأثه بكى ه؛ لأيه ثموو هذه الخاو ،نحممها ،حالا عظيمة،

ىاهلككهمضاؤفسشتة اقوو
وعظمته ،كل أمة تدعى إل كتا  ١٦٠ؤأز؛اوم U4؛• ،آكم سلود« ه [-i؛jU؛ .] XA !4ولهذا قال
ق ا لأية الكريمة التي ويم ،عليها عبد اممه بن منعودت ُرؤ بدئي َ ^^١ ٧ؤسوا
وعصوأ ألرسول ؤ مدى مم أاتفيرأ ولأ عؤتحو 0أش "ْديئا ه لالاء؛آآأ]• بمي" يودوف

أمم ما بعثوا ،ولا حلقوات ؤ ثين< إدا حثنا ينَؤو أمة شهيد وحثنا ف ،عق
كثروا وعصوأ ألرسول ،ؤ موى مم آئوض دلا
ملمإ-ي ٧
هتولأ؛ مء-يدا
بجموث أست حديثا ه تال-اءت  • ]٤ ٢~٤ ١يولول أمم بقوا ق الأرض ،أو أف كونوا ترابا،
حديثا ه.
ولكذ لابجنهم ،ولهذا قالث

فالمهم • اثه يجوز للإئ ان أف يطلن ،من محص قارئ يقرأ عليه ،ولو كاف
هذا القارئ أقل منه عيا ،لأئ بمص الناس بمليه افُىُال محن القوت وحنن
أداء ،ؤإذ كاو ئلل اسم ،قلا بأز أذ تقول :ا ملاذ ،خزاك افُ محنا -اقزأ عو،
إما أف ثتة؛ له ما يقرأ ،ؤإما أف ثنغ الأمن إليه ،فتنتمع.
وؤ ،هذا الحديث •،بركة القرآن انه ينضر به القارئ والنتمع ،ولا ثالئ ،أف
القرار) أعظم الكتس ،بركه ،وأمدها ،وأصلحها للمن ،،وأرضاها ^ ،،^>٠ثنأل افه
أف يبملني ؤإياكم من ،أهل القرآن الذين يمملوذ به ظاهزا و؛اطنا ،يموتوف عليه
وتجيوف علميه"

والإئ ان إذا كاف محتاجا للحدث) ،فلا يفح  ٤^^١عل المران) ولا الجل،
أثا إذا كاف فارعا وبمع فهذا ه

 ' ١٨٢باب اسساب نسيا اسوت ^مأر ١وهب ١٠٥^١

*_ حس اسوت وا لأس4طع س

٥٥٥

فإذا كاذ الإئساذ سحدث ،أوي شعل عن المران؛ فلا مثحه؛ لأف المرآو

أغفلم من أذ يتحدث الناس وتيجروه ،فإثا أف ثتكثم مع الن1س ،أو ستمع إل
القرآن ،أوتعلى ا1دياغ ،فالأمروامحع والحمد ف.
-صٍةيقيم

قيح (؛اض اسسفي ض هدم سيدا؛رسل؛ق ءتإإ'قيجؤ

٥٥٦

 ~ ١ ٨٣باب الحئ عل محور وآيات غصوصة
خوٍسثحم

٧

 ~ ١ ٠ * ٩عن ش نعيد زاؤع بن التل ذ.قنن >.ئاو :قاو ل رمحوو اف ه:

ارآلأ أشك أغفلم ز اكزان ملأوثمخس اذنم؟» مأخد يدي ،ص
أرذئا أذثخئغ ،ملغ؛ يا رثوو  ، ٠٥١إدك ،دكأ لأظنك أعفلم ثووة ق المران؟
قال،؛ راالحمد ف رمث ،العالم؛ى ،هى الثبع المثاف والمرآو العظم الذي أوو؛تهاا،
نواْابمريُ

الحج
قال الولف

ل كتايه (وؤو\ض الصالحقن)؛ لاياب ا-لحث ،عل محور وآيايثؤ

ةموصة» ،وفيإ نبق يكز ا -لثئ عل المران عموما ،أما هدا الباب ،ففيه ذكئ
آيات ومحور معينة لها قفل خاص ،فمن ذلك ،محورة الفاقة ،فهي أعظم محورة ل

كتاك ،اف ،ولهدا تش أم المران ،والأم :هي النىثنجع إليها الرئ ،فوزة الفاقة
ثزجع إليها نعاف المران كئها؛  ،^ jjأزخث اضُقراةتما ي كل ركعة من الئالوس

فقال افي

ررلا صلاة لئى لم مرأ بأم المران أوبثاقة الكتاب)) ' ١وهذه الثوره

لها حماممتن منها؛
( )١أحرجه اوخأرىت كتاب شر القرآن ،باب قوله• ؤ ولمز؛اثك صء تى آدثأيى رالئزأاك.. .ه ،رنم
( .) ٤٧٠٣

ق الصالواُتح ،...ريم( ،) ٧٥٦
( )٢أحرجه J١خارىت كتاب الأذان ،باب وجوب القراءة للإعام
وم لم ت كتاب الصلاة ،باب وجوب ،قراءة الفاتحة ق كل ركعة وأنه ،...رقم(  ) ٣٩٤من حدث
عبادة بن الصامت،

آعا-باباسقضصرولبمتسوس

٥٥٧

أف الإن اف إذا قرأها عل نرض ءاة،ثض بإذن اممب ،لكن

الشرط الأيل• أف يمرأها بإيان ،موس ~بمي يمرنها وهوموس" بأمحا رهنه
نافعة.

والسرط

أل مرأها عل مريض مؤمن —أيصا— مصدق بأما رمحية ونافعة،

محندل عل هذا أل الثي ه بث تريه ،فنزلوا عل قوم فانتفاقوم ،ولكن القوم
لم يضيفوهم ،فنلط افه عل نيدهم ~أي نثي .القوم— أف لدعته عقرب ،وتآدى

لعل فيهم قارثا
منها أدى ثدييا ،فقال ،بعضهم لبعضن  Iادهوا إل هؤلاء
يمرا ،فجاووا إل الثرية ،ومالوا لهم؛ إف ندهم لدعته عقرب ،فهل منكم أحد

يمرا؟ قالوا؛ ثعم ،لكن لاثقزأعليكم إلا ^ ١أعطشونا مكافأة عذإ ،فقالوا :ينطإؤم،
فتقدم أحد القوم من الصحابة ،فجعل يقزأ عل هدا الثحل موزه الفامحة -وهو
أفد ما يكوف من الألم س ليخ العمرمح ،،-فقرأ عله ،فقام الرحل اللديغ كاثإ نمل
ص عقال ،بمي،ث كأيه بعير ملث ،عقاله ،ليس فيه بأس ،فأءطنهم العم ،ثم قال

بعضهم لعض؛ ئنثى أف ثكول العم حراما ،لا ناكل منها حى ثمل إل الئي
ه ،فلثا وصلوا المدينه وأ-حروا النل ه قال لهم :وحدوها ،واصربوا ل تهم ' ١١١١

بمي ،اجعلوال سها منها ،دؤ مال ،ذلك محا لملوتبمم ،ؤإلأ فهوه و غز عن
أتبما رهية؟اا ،فإذا نزا
هذا ،وبتاثا لخل هدا السيء ،نم فال للذي يزأها :اروما
الإئسان عل مريقي مومسا بأما رمية ،والمريفس مؤس كذللث ،بأما نافعة باذل افء،
 ١ ١ا أ"م"بم الخارتم،ت كتاب الإجارة ،باب ما يعش ل الرنة عل أحياء العرب مانحة امماب ،رقم
(  ،) ٢٢٧٦ومسلم ت كتاب السلام ،باب جواز أخذ الأجرة عل الرتية بالقرآن والأذكار ،رنم
(  ) ٢٢٠١من حديث أف صعيد الخيري

ضح

٥٥٨

اساسق •_ ؟لأم سيد اإرّ،،تي

فإل افن تحال ينير ما معا عجيتا ،هدا من فقائل سورة الفاثثة ،وهي أعظم صورة
ق كتات افه؛ كإ و هزا الحدت ،وافه الومحق.

 " ١٠١٠وعن أي نعيد الخيري تيمحنمحذت أو رم وو افي ،.ئاو ق قراءة؛

ظ هوآثه يتكدو 4؛ ؛روالدي شي يده ،إمثا لتندو يك المنآن>اُ .٠
ول رواية؛ أو رّوو اممه و .ثاو لأصحابه® Iأبنحر أحدثم أ 0مرأ بثلث
وث ممق ذك  Uرسوَل اطِ4؟ محاَل:
ِ^١في ونة)) فشق ذِلك عيهب،
ار<ؤهوهمءأمحد

ظ ه; س ،٠١^^١ ،زوآه ٠^١^١

 - ١ ٠ ١ ١وعنه ذظقغنن•' أ 0رجلا سخ رجلا مرأ؛ 4ثو هو آثه -أ محتد 4

يرددثا مل ،أصح جاء إل رسوو افه ه يدكن دللث ،له ،وكأو الثجل يممائها ،مماو
رسوو اطه ه؛ ®والدي شي يده ،إيا لتندو ئك \ذ6ر\°زاٌ زواه اشمحاري .
الثمحح

قال النووي زحمة افه ثعال فيإ مله مى الأحايين ،ل (باُب ،الحلم ،عل سور
معية من كتااس )،٧٥١ ،ق مصل:

هن آلله أرتد ?ئ؟ أثة

جأ لم

ُئثإد ئذم' ينئي ه زللم  JCjدم ,ءئ1وا لمد ،4وهده الئوره ئثش
نوره الإحلأص؛ لأن آطه نبماةئؤث\ق أحلصها لشه ،فلم يدكن فيها شيئا إلا من
( )١أحرجه البخاري :مماب فضانل القرآن ،باب ،قفل 4ئزنوآثث ارتد ،4رغم( .) ٥٠١٣

( )٢أحرجه الخاري :كتاب ففانل القرآن ،باب قفل 4ئل هو اثن آحد  ،4رثم( .) ٥٠١٥
( )٣أحرجه البخاري :محاب فضائل القرآن ،باب قفل  ،^4نوآثه أمد  ،4رقم( .)٥ ٠ ١٣

- ١٨٢

٥٥٩

ا سه ض سورويوا ئسوصة

أنمام افه وصفائه ،وأثسا من قزأها مؤمنا  ١٠٢-منتقدا ثنا دلش عليه؛ فإثه محلئس فه

•ءِبمْل ،سالم من النزك ،هدْ القورْ كثه! أنإء ف وصفاو،4

هوآلثت

ه.

بمال :إف الئركن نا/ا الضهوقانيا :اس يا ز؛ك؟:ض ْاث1ي؟:ض:
لكتجم بمولول :نن هوابن له -والحياد بافب -أوأعم نالوه :من أي ثيء هو؟ أمن
هو آلله أرثد ه.
يهب أو قصة أو ما أئإة ذلك .فانزل افه هذه الثورة:
أحد بمي :،واحدا منفرذا عن كل محلوفاته جدزعلأ ،لا يشهه ثئء من محلو^،، lc

و(أحد) انم خص باخ ئبماة،ؤد\ك لايهللؤ ،عل غزْ ؤ آثت ألمتثتده.
نوله:

احتأست ،عبارات اكئرين ي مغناه ،لكن اشى

الخائع لها أل الصمد هو الكامل ق صفاته الذي افممزت إليه خمع محلوفاته ،فهو
الكامل ق علمه ،وق ^ ،،،٧وق رخمته ،وق حلمه ،وق غز ذلك من صماته،
وكذلك هوالذي افتمزتإليه حمح محلوفاته ،كل ا-قلائق ممد إليه ق حاجتها،

ويناله حتى الشركوف إذا كانوا ق البحر وماحث ،حم الأمواج ،فاثإ يدعوف اة
وخدم ،فهو

مرجع الخلائق كلها ،فالصمي إذن :الكامل ق صفاته الذي

 ،^^١إليه حميخ محلوقاته :ؤء كثلد ويأ يوئذ ه وثم يثئ لث يًفئوا
لكد

وهوله :ؤء توه ليس له أولاد عغتئل؛ لأنه غى عن كل أخد ،قال اشُ
تعال :ؤؤإ مجن له< ةُول<و مر لت متحن ه [الأنعام .]١ • ١ :وق ط؛ رد ؤإبهنال لنا

ادعته اللهوي والنصارى واثشركوف ،اتهود قالوا :عزيئ ابن اف ،يمي ،قالوا :إو افَ
يلد واسه عزيت ،والنصارى قالو :اليح ابن اممه ،والشركوف قالوا :اللائكه بماثج اض،

فأ;طل اهُذلككله< :للم ثتلننلإيثن .4وذللئ ،لأ؟ده ئث،ؤبجهو الأئل الذي

قؤحرداساسسذ)،تىئلأمسدايرسلم ءثئسيومح

ليس قبمّ ئيء ،فهوالأول ،وما بعدم كائن بعد أف لمبجن ،أثا الرب •ثدؤلأ ،فإثه

أحثي ه.

أول ،أرؤ ،أبدي ،ؤ ولتر بكفي ،ك

تم؛يت لا أحد يكافئه ،ؤيكون يدا له لا ذ علمه ،ولا ق  ،،GjJiiولا ق غير
أشد ما ئوه ،قال اضُ عيججل :ء(أه
ذللث ،،وو  ،^^١عاد محا وقالوا:

هر أتي ينبم ئثأ ؤانمحإ بماقتثا قنحدوى وا ة1تظنا &!؛؛؛؛

يقإ ١؛^١ -سآليى

لبجا صربمّة محا أباك محات ه

د ٠] ١ ٦" ١

هواء من ألم المنلوقايتج دمرهم يدمثرا وهم يقولوف• من أند

ا م ة؟إ واشُ ظ لأثكوئ له  ١^٤أحو ،واعJلم أف ^ ١فيها

قراءات:

ه بصم الفاء والواو ،يعني أما بالواو وصم الفاء١^٥^٠^ ،هُ '،

ولا بملح أذ كوف رلكموا،ا بسكون الفاء ~وفيها قراءتان أحزيازت بالهمز ْع مكون
الفاءر  ،٠وبالهمز ْع صؤ الفاءُ ا ^^ ،^1وءاؤكموا؟بم ~وأما خ الواوقاما مضمومة،
وسمئغ كثتوا من المراع يمرووما بالئكون مع الواو ،وهدا  -لس ،فانث إذا قزأما
بالواو صم الفاء ،وهده السورة أمم النص.ؤ أما ثعدل ثيذ القرآن ،وقال

لأنحابه :ررصز

أن:مأتك القزآن و ووة؟ا> فشق عليهم ذلك ،فقاو:

ك ط وا أنتي ه :سو ثك اكزآن».

بمي :ق الأجركأجر يلن ،القرآن ،لكنها لا محزئ عن القرآن ،ولهدا لوقزأها
( )١وهي قراءة حفص عن عاصم .انظر :البعة لابن محاهد(ص.)٧ • ٢ :
( )٢دهي قراءة حنة• انظر :ال ٍعة لابن باهد(ص.)٧ ٠ ٢ :

( )٣وهي قراءة ابن ممر وابن عامر والكاتي ،وأي بكر عن عاصم .انظر :السعة لأبن محاهد
)_.(U«Y-U«>:

آعا-باو،اسثاضصزسمت|سوس

٥٦١

الأن ائ تثلأ ثلاث ران دو قراءة الفامحة  jالئلأة لم محزئة؛ لأو uك رما
يننمفيامحمحفيالإنيي،دبجن انيئسلأشءفيمْ،
ولكنه لا يعادله ق اجزانه ،أرأيتم مثلا الأن اف إذا قاو® :لا إثة إلا اش وحدة

لكم%لأ»رُني<اتكانص
أعتق أوئعه أمس من ولد إناعل ،بمي يعادو عتق أزبعة رئاس ،لكذ لو لكن
عل الإنسان عس رثة ،وقال هذا الدكز عثر مرامت ،ما أجزأت ،فتجب أل  lj؛؛

المرق بير1ا المعادلة ل الثوايت ،،والمعادلة ق الإجراء ،فهي يعدل ثلغ المران ل
 ،،-:-'١^١١ولكنها لا يعدل ثلغ المران ق الإجراء ،ولهذا لورأها الأناف ق صلاته
ثلاث مراير لم نجنيه عن المامحة ،وافه المومق.

 " ١٠١٢وعن ش ئريرْ محيفيتن؛ أو رسول ،افي .قال ل•

ئو آلله

محئ « iإبامميل نك اكزآنا> ،تواْ تنئزرى.
 " ١٠١٣وعن أنس محهمحئ؛ أل رجلا ئال •،يا رنول ،افه ،إل أحث ،هذه

المورم؛ ^ ^،٠هوآثه أرثي ه مال ث ا؛إل حتها أذحللئ ،الخنة'ا ،زواه الرملي ،وهاو ت

راحديئ حى؛ا .ورواه اشمحاري ل صححه ساليئارآا.
( )١أحرجه م لم ت كتاب الذكر والدعاء دالتوبة والاستغفار ،قفل التهليل والتسيح والدعاء ،رنم
(  )٢ ٦٩٣من حديث ،أي أيوب الأنصاري ذظققنن.

( )٢أحرجه م لم ت كتاب صلاة المسافرين ونمرها ،باب قفل نراءة ظ هن اثن آحتثد ه ،رنم
( .) ٨١٢

( )٣أحرجه ^١^١١؛ كتاب الأذان ،باب الحمع من السورتن ي الركعة(،تعليقا) ،والترمذي; ياب
نماثل  ،٧^١باب نحل ما جاء ق سورة الإخلاص ،رقم(.)٢ ٩ ٠ ١

قؤح

٥٦٢

اساسق •_؛لأم سد الوسإتي

 " ١٠١٤وعن عقبه بن عامر ختعبمئ؛ أو رموو اممه ه ،قاوت ارألم ر آيات
أعري يرب
أنزلغ هذه اللتله لم ير متلهى مط؟ ظ أعود يرب  ،^-^٢ه
'آثابج>4 ،ا ،رواه مناومُ
 - ١ ٠ ١ ٥وعن أي نعيد الخيري

هاو ت كاو رسوو افي ه ينتوي من

jii .1؟ ،ذم  ،^١م نزلت انتئذ؛ان ،ص نزقا ،أغئ خ! ذط  Uسزامحا.
روا 0الرمدي ،وهال 1ررحديث حن١١ر .٠

 " ١٠ ١٦وعن ش ميرْ ههبمته؛ أف رسول اش ه ،هال؛ ررمن المران سوره
آيه شمنت ،لنحو حص ئفز له ،وهمز :وبزك أرى نوء؛ئك ه•؛ ،رواه أبوداود
والرهذيُ ' ،وقال :ارحلسث،حناا.
وق رواية أي داود :ااسلإ».

 " ١ ٠ ١٧وعن ر منعود البدري

عن ،الئي .قال؛ ررس قرأ

بالآيت؛ن مىآحر سورة البقرة ق ليلة'كثتا٥اا ،متمؤ عل؛ؤر '•
( )١أحرجه م لم :كتاب صلاة السافرين ونمرها ،باب ضل نراءة العوذس ،رنم( .) ٨١٤
( )٢أحرجه الرمدى; كتاب الطب ،باب ما جاء ل الرنة بالعوذت؛ن ،رقم(  ،)٢ ٠ ٥٨والن ار؛ كتاب
الاصتعاذة ،باب الاستعاذة من عض الخان ،رقم(إ\'إه)،وا؛ن ماجه :كتاب اليح ،باب العن،
( )٣أحرجه أحمد( ،)٢ ٩٩ /Yوأبوداود :كتاب الخلأة ،باب  jعدد الأي ،رقم(•  ،) ١ ٤ ٠والترمذي:

كتاب نماتل القرآن ،باب ما جاء ل نمل صورة اللك ،،رقم( ،) ٢٨٩ ١وابن ماجه :كتاب الأدب،
باب ثواب القرآن ،رقم( .) ٣٧٨٦
( )٤أحرجه البخاري :كتاب نمانل القرآن ،باب ضل محورة البقرة ،رقم(ه' *ْ) ،وملم :كتاب
صلاة السافرين ونمرها ،باب ضل المانحة وخواتيم صورة البقرة ،...رقم(.)٨ ٠ ٧

وانظر :التعليق عل صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه اف تعال(١)٥ ٦ /١ ١

٥٦٢

 - ١٨٢باب المش ض سورو؛و1ت *؛صوهد

الم.
اقثى
ذكر الولف وحمه افه ثعال ل (باب ا-اثئ عل قراءة سوو وآيات معينة من
محور القرآن) ما نبي ق محورة الفاثثة ومحورة الاحلاصى ،وقد ثئدم الكلام عليهإ،
أعود يرن ،^^٢ه وء؛ؤءل آعوذ يرن
ومن ذللثا العودتان ،قاف العوذص ~وهما
آلثاى ه ما ثعود مس معوذ عن إيإن وصدق إلا أعائم اض ءغتْل ،أما محورة الملق

فثبمول افه هؤأ•' ؤءز أعود يرن آلماي ٥؟ ين ثرما حاى ه
قل أؤ٦ا الإسان مأنتعينا بربك! أعوذ برب الملق من شئ م ،حلى.

يعني!

إولأ '.يجنزؤا ه ملى الصبح ،وقلى الحب والنوى ،قال اممه تعالت ؤءا,ؤ،
آلإص؛اجه لالأنعام:آه] ،وقال! ؤإة أة ،ثولق آئب وألئنل ه لالأنعامت  ٩٥ا ،فهو عكبجل

رب الملق ،لا ينتشمع أحد أن ملق شيئا من هذه التي يكنها الهُ إلا الله عهقل
ؤ ب ن ثر ما حلى ه أي؛ كل ما حلق ،ومنهم -أي مما حلق -مئلث ،،أي مس
الإنسان ،كإ حاء ق الخديثر الصحح؛ راثعوذباقي مى شرورأمسنا ومي تسات
أي من ثز كل ما
 ٩^١ه والممس أمارة بالثوء ،فتتع؛ن بايني من شز ما
■حلن من الإنس ،وابى ،والقس ،وغتر ذلك ¥ ،ن؛ن كرعايز.إدا ودب '4
الغاسق ت الليل؛ لأن الليل ثكثر فيه اقوام ،ونحئج فيه اiئباع ،وثكون
فيه الشرور ،فئثعيد باقي من شر الليل —الغامحق إذا وب — يعني إذا يحل،
( )١أخرجه أحمد (ا ،) ٣٩٢ /وأبو داود :محاب الكاح ،اب ذ خطة المكاح ،رقم ( ،) ١٢ ١ ١٨
والسابيت كتاب الحمعة ،باب كتفية الخطية ،رقم ( ،) ١٤٠ ٤وابن ْاحهت كتاب النكاح ،باب
خطبة النكاح ،رقم (  ) ١٨٩٢من ■حدينا ابن مسعود ;نحؤئبمه.

ضح ئام اساسي) ،ز ؟لأم سيد الوسااتي

٥٦٤

ؤ و ثن كر آلقثت ى أشده يعني! الناحرات اللاق ينفس ق العمد
لبمزن الناز ،وص عل الن اء ،ؤإن كان الشم:كون ق الئ اء وو

لأيه هو الغالب فيهن ،وتجور أف يكون اiراد من ءؤالنمننس ^ أي؛ القوس
الماثات فتثمل اوحاو والنساء ،ؤ ومن ثز ثامِد إدا كثيه هاز 0السن،

صاحب العم ~والعياد باف~ الثرير الذي لا نحب اجر للخر تجدْ إذا من افه
عل أحد سيء من ماو ،أوجاة ،أوعلم ،أو ولد ،أوزوجة ،أوغم ذاانج ،نحرج
من ميمه اجيثة كا يمرج النهم ،شين ،الرجل ،وهدا الشهم لا يقعه نيئا،
لكن صه نيثة —والماد باق — لا محب الخبز للثر ،فثصاب الأسان بالش ،قاو

 ٠^١ه ^ ٠ '.كان ثيء نابي المدر لسمته المح"ر ' ذالعيرن> يدرك ،وهي حى ،حتى
قال بعص العلمإءت إما هي المراد بقوله ثعال؛ جان ذكاد آلإبمءو ١لإلمحق بميهز لثا
سإالأويملام;اْ].

 : Jl^ Pو ثثوه ،لأن الحاي 1قد لا بخني ،بمي:

لاشيكل

إنسان ،لكن إذا حني "والعيال بالله" يعيى ثرْ غيرتْ ،بمي ثعدى إل غمحْ،

وتجور أن يكون اراد بالأية :الحامد العائن والحامي غر العاين؛ لأن بعفن الثامن
حوي —والعياذ باض -عيثي ،إي إد 4لا نحب الخبز للغتر ،والحند هوكراهة ما انعم
الله به عل غبرك أن دكرْ ما أُعم اف به عل غرك ،ؤإن كئث ،لا ثتمى رواله فإن
ممقت ،زواله صار أمد —والعياد باممه— والحامدون —سأل اف ،الحامه— لا يخرقون

إلا أمنهم ،الحاصد

كلما أئعم اممه عل عباده نعمه احآري ،يلثه ،لماذا فلأن

محصل له كدا ،أو يصثر كدا ،فهدا الحامد —والعماد يافب— أحيائا إذا حند بغى
أحرجه م لم :كتاب الملام ،باب الطب وارض واار؛ى ،رمم(  )٢ ١٨٨من حديث ابن عباس
^ثنبميا.

 uU - ١ATالعثض،أوريابمتسوست

٥٦٥

عل  ،^*١١واعتدى عليهم؛ إذا صار الحسد ل للبه جرة —والعيال بافه— مثلا

اثآرض أف إساثا س الله عليه بال ،وصار ينفقه ق مسل اف ،وهناك رحل حوي
-والعباد باق -فإف قلبه عئآرل) ،لماذا انعم الله عل هدا الرجل

وجعله يمممه

ي نسل اشِ؟ فجيم ه :ثتحدئ ي الجالس كثا محل عل محنا اوجل ،محاو:
هدام الله ،إيه يرائي ما يقصد وجه الله والدار الآحر ،0إذا س اش عل إن ان بعلمم
—أيصا— وصار له مول عند الناس صار —والعياذ باش— محي محب أذ عئفى ما أُانلم
اف به عل الأسان ،وهلم جرا ،والهند -والعباد باق— من كبائر الدنو<»_ ،،ومحي دم
اش اليهود عليه محقال ،ت ؤ أرمحنيون ألناس عق مآ ئ١ثنهر أس■ من ءمه .] ٥٤ :، ١٧[ ٢

فالفصل ش ،وليس لأحد سواْ يؤتيه من يشاء ،محي الناس إذا أعهلاهم اش س
محصله جنيش عل من أ■ءطاهلم اض الفصل ،وجنت ،واعتديث ،عل ■ص اش عَفتجل،
كايلث ،دقولت لماذا ينال ،هذا الرجل هده اشمه التي لا يتحمها؟
والحاصل• أف الإساف نجغي له أف يتعود -بماس الئورتي ،وذكر الرمدي

;ِمحةآثئ أل الئي .كاف يتعود باض س الحاف ،وس عين الأسان حتى  '.>LSyؤؤ
آعود يرن آهتق ه و؛ؤش أعود مرن ألناي ه ،قماريتعود تبما ،وثرك ما مواهما،
واشُالمودق.

 — ١ ٠ ١ ٨وعن ش هريرة رْءونةئةت أو رسول ،افه ه ،ءاو،ت ررلا محعلوا بثوثآكم
مثابر ،إ 0الئ؛طاذ بمفرمذ الين ،الذي مزأفيه ثوره التقزة،ا ،رواْ منلمر ا.
( )١أحرجه م لم ت كتاب صلاة الم انرين وضرها ،باب اسحباب صلاة  iiiljlق يته وجوازها
و،...رءم('،ري).

ش مياساساسقض؛لأم سيئالدسيق

٥٦٦

 ٠١ ٠ ١٩دم ،ابك بن آضب تتحكمحنبمتن ،ةات،ت ةاإ ،رمول اف و .:لأيا آبا النير،

أثيري أي آية من ^ ،^١اقه معك ،أعظم؟ >،هنئ :،لأ"إلعإلأ ئوأثقأ الثوم 4
محزنه ز صدري ،وئاو؛ ررليهنك العلم آبا الندرلأ ،رواه منالمر .٠
الثثخ
هذه الأحاديث ل بيان ممل آيات أو نور مى المران الكريم منها! محورة
المرة!

مورْ المرة ثمل

رحمث اش ثعان ،عن أبي) هريرة

أل الني و.

قال !،ررلأمحثلوا؛يوككم مقابز؛ ،قال العبياء! معنى ذللث ،لا ثركوا الصلاة فيها —بمي
صلوا ق بيوتكم" ؤإيإ نمى البيويثإ حال ،عدم الصلاة فيها مقابر؛ لأف المنة

لاثصح الصلاة فتها كإ حاء ل ا-قدين ،عن ام ه أنه قال! ءالأزض "كلها منحد

ئواإلافورذلأيئوامحاا) . ٠٢٠
فالقوة لاثصح فيها صلاة النافلة ،ولا صلاة المريضة ،ولا نجدة التلاؤم،
ولا نجدة الشكر ،ولا أي ثيء مذ الصالواُتح إلا صلاه واحدة وهي صلاة ا-اقتازة،
إذا صل عل ايازة ل اشرة فلا -بامحز ،سواآكان ذللث ،قل الدمن أم بمد الدفن،
( )١أحرحه ملم ت كتاب ،صلاة المسافرين ونمرها ،باب ،قفل محورة الكيف ،راية الكرسي ،رنم
( .) ٨١٠

( )٢أحرجه أخمد( ،) ٨٣ !٣والرمدي؛ كتاب الصلاة ،باب ما حاء أن الأرض كلها مجد إلا اكرة
والخ،ام ،رقم(  ،)٣ ١٧وابن ماجه; كتاب الماحي والخإءاُت ،،باب ا،لواصع التي تكره فيها الصلاة،
رقم( )٧ ٤ 0من حديث ،أبير صعيد الخيري خنءمحق؛،نن.

( )٣أحرجه م لم ت كتاب الخناتز ،باب ،الهي عن الخلومحى عل الشر والصلاة عليه ،رنم(  ) ٩٧٢من
حديثؤ أعر مرثي الغنوي

أعا-واو،اسثاضصويتسوس

٥٦٧

لكن بعد الدفن لا بمل علتها ل أوقاب الش• يضرن مثلا لوحث محوو جنازة
بعد صلاة العصر ،ووحدت أمم قد ذمحنوها فلا تحل عليها؛ لأيه يمكنك أن تحلإ
ق و قتآحر غثر وقت النهي كالصحى مثلا ،وأما إذا جئت وهم لم يدفنوها ،لكن
قد وصعث ل الأوض للدئن ،فلا باس أف ثملإ عليها ،ولوكان ذك بعد العصر؛
لأما ق هده الحال ثكون صلاة لها نب ب ،،والصلاة اش لها تسب ،ليس عنها ومت

م ،ثم أحإر ه أف الئيهل-اف ينفر من اليي ،الذي تقرأ فته مورْ البقرة ،يعني إذا
قرأت ل محل— ،سوره البقرة ،فان السيهلال يتمر منها ""من الييوت ~،ولا يمزحا،

والثبب أف ق سورة التمرة (آيه ازقزمحي) .
ويدل لهذا ما بعد الحديث ،الذي ذكزْ  ،—^^،١حديث أبا بن ينبح رْءسنبمثئ

أف امحث  Mسأو :أي آية ق ىاُ ^١ ،-أعظأ؟ قاَل :آثه الغزّؤ ،فضرب  ،٢١ه
عل صدرْ ،وقال• لابجثلتح البلم يا آبا الّ4ر" بمي ،هظْ حيت ،علم أن أعفلم آية
ق ى اُبح اممه راية الكرّبىآ؛ لأف هدْ الأيه مئتملة عل عفر صفاُتح من صماُت،

اطب ع؛تجل ،يقول ،اممه ع،جلت ؤ ائته لآ"إل؛ه إلا هوآلص آلثوم ه [اوهمة:ههآ] .ففي ٠١^٥
إحلاصن التوحد ف عَوْل ،ومعنى ه إقه إلا هوه• أي؛ لا معوذ حن إلا هو

■لأوق فجمح اiعبوداتا من دون الله معبوذه بغز حق —حتى ولو نمتن ،آقه—

ق هي مءٌ تئزها ما أزل اضُ حا ص ئاJلان< :أوئ  .i ^١بمي :الكاِز ق
حياته ،ول قيومقه ،فهو الحي الكامل ق حياته لم لجبن حيائه عدم ،ولا يلحمها
فناءٌ؛ لأنه الأزل الذي ليس ؤه ثتىءٌ ،والاحز الدي ليس ي ْخ ثيءٌ ،ئال افبمُ

نتق ثنن ه ز أم {؛وس ه [__،] TU-xn :
^؛ ظ ت -ي م
قال ،بعضن الئلم،؛ محغي لمن قزأهذه الأيه؛ ظتذ قها هاي 4ألا يمم ،،ل يمول:

قيح يياض اسلأهتي ض؛لأم سد الرطص

٥٦٨

ؤءل مذ ي،ي .نتق ثجه رلإك ذي أثثل ُألإلإلمح4 -؛ لأجل أف يميئ؛ ق ذلك

مص الحلوقامت ،وكال الخالؤ) « ،^،3فهو تتحاذمو\ك ا-لنى الكامل ق حياته،
كذللث ،حيائه لا يلحمها مص يوجه مى الوحوؤ ،وحياة غمه كلها مص ،انقلن

حيا  ،iijأيا الأسان؛ إف حئث ،بالشع فسمئلئج ناقص ،لا ينتغ كل ٌتية ،البهمر
كذللث ،،الئئه كذلك U ،أممز الاراض الشنمين الناز ،وهكذا بمة أنياب
الحياة نانمه ،أما الرب عغتْل ،فهوكامل الحياة.

<اكثلم  4له ذنميان :هما القائأ شه بمي :لا بجاج لأخي ،القائأ عل
غثرْ بمي؛ كل ثيء تجتاج إل اف عَةتجل4 ،دسَةثر أذت ■نج) ءي) اإ"شينه
ولا؛^ ،5لعبادك أللأ نإن
[ TJءمران:يا ،]،ؤ ءان قكسإأ هإكث آف مى

يتهثه 3؛^ 4لالزص:لإ] .فهوغني ،وق الحديث ،المدمي انه قال جزؤعلأ؛ ررتاعتادي
لذ بلعوا صرى محروق ،ولث بلعوا معي قسوزا>اا  ،٠فهومحايأ يئسه لا عئتاج
لأحد ،ثائأ عل غيره ،كل مذ مواة فاو القام عليه هو افه عئأْل ،قال افه مال:

ؤ أفتن

ومن صآ_ا بماَة1بته [الرءد:مآمآ] .يمي كمن لا يملك ،شسا ،والقائلم

عل كل مس يا كنثث ،هواش ■همقْل•

إدذ• معنى 4آلمبرم  4له معنيان• هما القائم شه بمي• لا محاج لأحد،
القائم عل غثوْ بمي؛ كل ثى؛ محاج إل اممب عيجل■
4لأ ئاحثْ .سنه ولا لوم 4لاوقرة:ه0أ].

الئاه :هي اشامى هو ^•^٠الرم ،والئوم معروف ،،فاطه عيججل لاثاحده منة،
أحرجه م لم :كتاب الر والصلة والاداب ،باب تحريم الظانم ،رقم(  )٢ ٥٧٧من حدث أب ذر
غخئيبمن.

٥٦٩

؟عا-باسال|هذاء1ىسودرىتا|صوط

ولا نوم ،والإسان ثأحدْ  ٤^١وياحدْ الثرم ،احتار أم لم هر ،أحيايا ينام الإنسان
وهويصل ،ينعس وهو يكلم الناس ،لا بمدر؛ لكن الرب ،ء،جل لا وآحدْ صنه،

ولا نوم لكاو حياته سبماةئوةائ\ق ،وكإل موش ،وق الخديث الصحح عن ،المر
.أنه قاو iJ« :افَ لا ينام ولاقغي له أن:ثام»ُا؛بمي :،ئأتمو <ة الأنمالة
أذثنام موثل؛ لأنه لكز الحياة كال الموث ،ض بموم عل الخئق لوU؛ !،^<١
لا أحد فهو جرؤعلأ لا داحل.ه منه ولا نوم .واف . ٣١
مسم

 " ١٠٢٠دعن ش هريرْ ^^ ،^٥٤هاو؛ وؤلي رسوو اف .بحمظ ركاة
فقالت; لأنسك إل رموو اف
رمصاو ،هأثاف آت ،لجعل عئثومنر الطعام،
 ،.ةال،ت إق محاج ،وعئ عياو ،وبي) حاجه نديده ،ئحثث عنه ،محأصحت،،
ممال ،رّول ،اف •.لأيا آبا هريرْ ،ما معل أميرك التارحه؟،ا قنتؤ; يا رموو اف،
مكا حاجه وعيالا ،مرحمته هحلثت نسله .محال; اءأما إيه ئذ كث.داائ ،ؤنتعود>ا،

قجاء بمومنر الطعام ،هئالث;
هعرمت ،أيه نيمود ،لموو رموو افه،.
لأزهعنلث ،إل رسول افه ،.ماو; لغي مإي محاج ،ووعثاو لا أعود ،ثرحمته
محلنت ،سبيله ،مأصبغتج همال ،ل رسول افه •.رريا آبا هريرة ،ما معل أميرك
البارحه؟® منتؤ; يا رصول اف ،سكا لحاجه ومحالا ،مرحمئه محلين ،سبيله• يقال:

«إة قد كدبم ،ؤشبمود» فيصن;ه اكالأه ١٤^ ،عئثو من ،القام _ ،ثلث:
إل رسول اطه ،.وهدا آحر ثلاث مرات أثك ثرعم أئلثج لا ثعوذ،
( )١أخرجه ملم ت كتاب الإي،ان ،باب ل توله
موصى الأشعري خؤثنبمن.

*إن اف لا ينام■ •  ،٠.رغم(  ) ١٧٩من حويث أي

ساضسصإإهيوثؤ

٥٧٠

ئم;مدا محاق :ذض ،أظئك كئت:سك افُلأا ،هلت :ظ ص؟ ئاَل :إذا
أرث إل فزاثك هامأآيه افزبي ،قإة لزيزاق عأيك من اف خافظ ،ولن
نتطان حص تصسح ،هحلتئ نجالئ ،هاصحت ،مماو ل رموو افب

أسرك الثارحه؟ ا ظالت :،يا رسول افه ،رعم ائه

ررما معل

'كلنامتا يممعى اف نأتا،

هخك نجة ،ظاَل :ر(ةا هم،؟» محك :هاو لي :إذا أرث؛ز فزاشاك هامأ آته
مذ أثبجا حى ثمم الآبم؛ ^ ^٢لا إكئ1لأ ئJألز؛ آلمحم ه ،لقالل؛ لا يرال

^i؛ ، l2مى  ^٥١حافظ ،ولذ مربك نتطاو حى تمنبح• مقال الثى ،اأما إيه هد
صاو.هك ،وهو ّكدويؤ ،ثننم مذ نحاطب مند؛ ، ١٢^٨يا آبا هزيزه؟،ا هنئ :،لا .هال:
راداك سنطاوا> ،زوا\ ٥لمثخ\وخأا .٠

المحح
هده القصه قصه عجية عفليمه ،وذك أف النك ه وكل آبا هزيره قعقمحن
عل صدقة زمفاذ ،يعنى عل الفطنة نحثفلها ،وكانوا نحمعوما قبل العيد بيوم،

أو بيومم ،وكال أبو هريرة وكيلا عليها ،وثم ،ليلة مذ اللتال جاء وجل بمو مذ

الطعام ،فامتكه أبو هزيرة ،وقال :لأرهعنك إل رمول اممه و .فخاف وقال :إيه

محتاج وذو عيال وذو حاجة ،فزحمه وأطلقه ،هل ،أصح وحاء إل رسول اممه.
قاق له ررى هنل أسرك اتارخه؟» وهدم من آياج ،اف؛ لأف ائن.لميكذ
عنده ،ولكنه علم؛دللث ،عن طريق الوحي ،قال :ا<ما همل أسرك اتارحه؟>ا قنغ:
يا رسول اممه ،إيه قال :إثه ذوحاجة ،وذوعيال ،ؤإل رحمته وأطلقته ،فقال الني ه:
( )١أحرجه اJخارىت تاب الوكالة ،باب إذا وكل رحلا فترك الوكيل شتى ذأجازْ الوكل فهوجاثز،
رفم(ااّآأ).
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ررأما إيه قد 'كيتك؛— ،يعني كدب عليك ،فإ له عيال ولا حاجه— <رونبدودا> يقوذ'.
إيه تيعود ،وكان الصحابة خ؛ءلإنبمني يومنول
فعلمت ائه ستعود لفول الثى
بإ أحبت به الثسول ق^ ،كإ يؤمتو ^Jبإ يشاهدوثه بأ عينهم أوأكثز ،يقول! فزصديه،
ْ

ْم

فجاء ،فجعل محومى الطعام ،فهاك! لأزقعنلث ،إل ومول اممه هؤ فامكي شكايثه
الأول ايه محاج ،وذو عيال؛ فرحمه ننحؤجبمتئ ،وإد،ا زحمه مع أو اوسول .قال
إيه؛ راثدبكإ*؛؛ لأف أبا هريرة يحلم جلم الئى .ومعه صدر ،0وأثه لذ يونه،
وفعلا لم يوسه أطلمه فلثا أصبح ،وجاء إل النسذ .وأحبره ،قال؛ إثه كدبك
وسيعود.

ق ا وة الثالثة ،فزصده ،وجعل يرمه ،فجاء ياحد مذ الطعام ،فملث !،لأرقعذ

أٌرل~ إل الئي ه ق هذْ الرة؛ لأيلث ،قلت !،لذ ثحود ثلاث؛ مرات وعدت ،فقال!،

ذض ؤإق أعكك كاإُتإ ص اهُبين ،قاَل :ومآ _؟ قاَل :آيه اتكزّؤءؤاق

 ١^ .iأؤثت إل فراشال^ ،لزم ظفيأها؛ فانه لأ;زال عليك
ماك،إلأ ^^'١
مذ اممه حافظ ،ولا يمزبلث ،متهنان حتى يصخ ،كالإُت ،يسازه محفظالئ ،،لو جعلث،
^^ ،حزاسا كميذ ما امتطاعوا أف يمنحوا الشياطئ عناق ،،ولكذ هدْ ال5،الإتا

الثسترة محظك ،اشُبما ،فو أضخ غدا إل الم .وقال له او ،فقال :ررك إنه
قد صدقلئج وهو'قدوب® ،يعنى؛ هدم المنة ما قاله لك ،صادي فته ،وهوكدوب—

اتدري من نحاطنا مند يلاثر ليال؟ ا  !،^، liيا رسول  ،،٥١١لا أع1لم.

قال! ارذللث ،الئيطاذ مثلئسِفي صونه آثمءًر  ، ٠وأو له أولأذا.
وق هدا الخديث ،فوائد كئيزة ،منها؛

أولا• ايه لا بأس أف الثاس عيرجوف صلقادتج الف_طر إل وئ الأمر ،يحنى

شيح رداس اسالمقض؛لأم سيد الوسلم

٥٧٢

إل الثالطان ،أونائبه ،فلوس5لش  -لئنه مبمى زكاة الفطر من الناس ،قاف الإئ اف
إذا دقعها إل هدم اللجنة يرثمت ،ذمته.

ئاتا :يوازنمزق

مإ إوف ،إذا وانق عل ذلك اوم؛ لأن

أبا هريرة دصؤف1ج هذا التمؤء ،،1وأعش هدا الرجل ،أو الشخص ،أقوو الرجل،

ُؤوأىَ؛اث بمات
أوالشخص؛ لأف الخن يثموف رجالاك،اقاو اممه
مدوثقابي تى آبي ه لالخنت ،]٦فابو هريرة غ.ةنه ثمرف ق الليلة الثانية مع أف

الثّمول ه قال؛ ؛رأما إثه من .كوتلذ وسمدا> فأعطاه.
ثالتا؛ أف الشيطاف فد يتمثل بصورْ الأسان ،وهو^^ ،،فالثياطين ثتمثل

بمونة الأدميين ،ويتمثل موؤة الكلأد_ ،،حتى قال ،يعص العنإ؛ ل قول الرمول

ررص الأنزئ ثبمان»را' أي :أف الJاطين؛^ ،jم 0كلأ؛ا سودا،
ولكن الصحغ أف معنى الأديث> أف الكلت ،الأموي ذ1هاان ~يعنى هوشيطان

الكلأيت —،وأحتثها وأمدها صروا وJ٠ثدا ،وثتمثل الشياطهم) بالخيوانات؛ فتمثل
بالقط ،وثتمثل -أيما -بالخثة كإ ل ا"قديئ ،الصحيح :أف رجلا مى الأنصار شابا

ثزثج حاليثا ،فل ،حاء إل نه وجد زوجته عل اوا<ّ>؛ فنألها لماذا؟ قالت :،اذحل؛
فلثأ ذحل وجد عل الفراثن حثه ،فأحد  ^^١فوكزها فإئت ،،ول ،ماثت ،مات ،هو
ق ا لحال ،فلا يدرك ،أنها أنتغ موئا :الحيه أم هذا الرجل ؟ لأف الحثه هن.ه صازُلم،

جيه ،فاو قلها ،قلهُ أنلها ل الحال ،ولهذا ش ائئ ه ص م الحثات ،ام
ل ا ليوت ،،فلا نجوز للإنان أل يقتل الحق إذا رآها  ،3ه ،ولكن حنج عليها
( )١أحرجه عالم ت كتاب الصلاة ،باب نل.ر مايسرالمل ،رقم( )٥ ١ ٠عن حديث أي ذر رميتن.
( )٢أحرجه سالم :كتاب الملام ،باب نل الحيات وغثرئ ،رثم (  ) ٢٢٣٦س حدت ش مد
الخيري نمحههئ.
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ثلاثه ايام• نل لهان أب متى ق حرج ،لا مندى ق بيتي ،إذا جاءت بعد اكالثؤ

ائثلها؛ لأقبما إذ كانت جو فهي إذا ■لالجذ لا م ،ؤإذ كان غة ذلك -أي:
كانت ،دابه من بعض الحيوانات" فإنبما لا ثدري ،ثاق يعد الثالثة ،وحسد تمثل،

إلا أف الرمحوو ه انقى نوعم من هده الدواب مثل ولو ق اليوُت ،،وهي:
(الأبر ،وذوالطميتم) ،والأبريعني صم الدمس ،،وهونهمغ مى الحثاتر فهويمثل
ولول الست ،وذوالطمتتن :يموو العلياء :إمإ حطان ايفبمان عل ظهر الحية ،هده

محل ولول ايوجح؛ لأما كا قال الني .ارنحطمان المرارا ' من شدة لبجها،
ويديمان ما ق بمون الئا؛ من حمل ~ي"ني،ت يمطن الحمل" فلهذا أمر الني ه
بحل هذين الهوعإن ،ولوق البيويتح ،فالشاهد من هذا أف الئيطاذ والحن يتصوران،
ويتمسلوذ بصور غثر صورهم الأصلك.
 - ٤وق هذا الحديث - ،أيصا -مى الموائد :أل محور مديم زكاة المعز فبل
المد ،ولوبأكؤ من يوض ،إذا كانت ،تدقع إل وئ الأم ،ووئ الأنر محن ،عليه
ألأبمرئهاإلأفي3كها.

ْ" ومن فوائد الحديث؛ ال ايه من آيايت ،الزمول ه ،وهوعلمه ب،ا جرى

مع أل لم يطئ "لكن حاءْ الولحذ من اممه ء،قل.

 "٦ومن فوائده :أل ينغي للام ان ئا حاء إل فرانه للنوم ق الليل أذ

[او،إرة:اْ-ما] .سهآئئءنآةمؤ،مآةاي:

أصره.

( )١أ-محرجه سالم :كتاب ،اللام ،باب ،نل الحان ،وضرئ ،ريم (  ) ٢٢٣٣من حو ث ابن عم
د؛هعنعا.

فلح(ياض الصاسق ض تلام سيد اإرس،ءنا

٥٧٤

ضلصيولأ:زع
عليك مى افه حافظ ،وحييتي بعض الثمايت ايه كان يقروها كل لتلؤ ،واثه نستها

لأن اوسول ه هال :،ر(ولم ثزل عانته من افث حافظ))،
فلوعته
ليله مى
وهو سي أذ يقزأها فلم يوحد الحافظ ،فلدعته العقرب ،فاحرص اذو عل أذ مزأ
آيه اوّؤكل ليلة وتحونا إذا أؤتإل فرانك.
 -٧ؤمن لوائده :نوو الحي -ولو حاء من أي إنسان -حتى ولو كاو

ث1هلاوا ،أومشركا ،حتى لوكال ث٠وديا ،أومراسا ،فال اطه قبل مى الئرك؛ن،
والس ص\أقهؤغ قبل الحق مى الثهودي ،وأم الحو مى الشيهلان كا ل هذا
الحديث.

أما قبول اممه من المئرك^ل !٠ءؤ وإدا ثأاوأ ئمثت ثالوأ وجدثا عث؛آ تاباتو\ وأس

آننثا هاه لالأءراف:خآ] .فثعللوا بعلتين• الأول؛ أمم وحدوا عليها أباءهم ،والثانيه:
أثولول عق أق تا
إرنآ أق لا يأثث
أف افن أمرهم ما ،فقال ،اق ثعال:
؛ ٠:ثلمموث.ه• وسكث ،عن محولهم :ءؤوجد.ثا عثنا ءابآ.تدا ه؛ لأف iji؛ ،هذا حى

صحيح؛ إذ إمم وجدوا آباءهم عل هذه الفاحشة ،لكي افه لم و\<ثنهوم حا،
ه ا كأق؟آتثإلفنثاء.i...

وأما مول الئي ه مى اليهودتم)؛ فإل جاءْ حثر من الجاد اليهود ~بميا
عالتإ من عل،ائهم — فقال :إياثجد أل الله نجعل الثموات علإصءع ،والأرمن

عل إصبع ،والشجر عل إصبع ،ويكز تمام الحديث ،،فصحلث ،النئر ه حتى بدت
ؤوبما محدرؤأ أق
ثواحدْ يصديما لقول هذا اليهودي الحز ،ثم قرأ
"م ،مدر؟ِء وإ'لأرض جعيعسا ثمبمتهء دوم ألشعؤ ؤألتمتوث تنيهت يمنو؛

آخ\-وادااسثاضسمريآطتس<س

سبثش' ثبمك عما ينكذك ه

٥٧٥

لالرمر؛ماا"] •

وأقر الحي الذي هال به الشيaiان كإ ق هدا الحديث ،فتجب عليك أي المنلم
أف تمل الحي من أي إنسان ،وأف رد  ،^' ٢١من أي إئان ،من قال اباجذ فقوله
مردود ،ومن قال الحي فقوله ئفبول؛ ولهدا كان من الكلعات المأثورة عند العلياء!

ررإو الئج1ل يم فوف بالحق ،والحق لا ينزف باائحالاار  .٠يعني! لا محتل مدار
مولك الحي عل الئجال ،صحح أل العالم سق بقوله أكتز من غإرْ ،فتقبل ما
يقوله ،لكذ ليس كل ما يقول ،الحالم حما ،فائه قد نحلئ ،وقد يميك ،،ولكي العالم

أنب إل الثواب بلا ثالث ،ولهدا قالوا! إن،ا يرف اوحال بالحق ،وأثا الحق
فلا يحرف بالإجال؛ لأف اوجل ند نحلئ وهد يميب ،واف الموفق.

ويعود إل ثرح آية الكرمي ،حيث ،وهمنا عند قوله ثعال! ءرلأ ئاخذهء "سه
ه•
وي وم ه والئنه! النعاس ،والنوم معروف .،ؤوم< ما ي ،ألثمؤزت ثمأ ف،

هاوْ الخنلمه يفيد عموم ململئخ اف عمييجل ،واثه منفرد؛ ،^،jil

! ؤلد< ما ي

الثنوت تماذ آلأم ،ه ،والدليل عل عموم ملكه أف (ما) ق قوله! ُؤءماذ اؤولموأ ه ٠
امم موصول "يعني له الذي~ واسم النص.لإول يفيد العموم ،والدليل عل امراده

باللك !،ائه هدم فيها الحر اؤل؛< ما ق ألثمؤته وثقييم الخبر يدذ عل الحفر،
فلا أحد تملك ثيئا ل الثموات ،ولا ل الأزض إلا اشُ ،ون ثملمكه الأن ائ من

ثياب وعماراُت ،ونحو ذللث ،ملك مقثد ،لا ينتهلح أف يتمزقن فيه كيفن يشاء لو
( )١آحرجه البخاري ت كتاب ،شرالقرآن ،باب قوله ت ؤ ؤبماثديعأأثن ؤ قرآِء...ه،ر؛م(ا ،) ٤٨١
ومسالم؛ كتامح صفة القيامة والجنة والنار ،بابح منه ،رنم ( ،) ١٢^ ٦٨من حديث ،ابن م عود
لأتهمحن.

( )٢الرد عل الكي  jم ألة تحلق الخلاق لابن تيمية (.) ٨٣٦ /Y

٥٧٦

فؤحرئساسايض؛لأمساو الرسلض

أراد إساف أف بمري ،ثوبه مع ،إلف ميلكي الذي هوملكي لنئ حث ا ق 5ضثفي
فيه ،إلا عل حب الئيع ،ولهذا لا يجوز لنا أف نراي ق أموابتا«،ع \ة رثإ يكون
الذي أغطى \م ئوامما ١٢٠١ ^,بذلك ،،لكذ لا تحوز ،لأتما شا؛^ ١٧ل أنلأكا،
نحن لا منيا إلا ئلكا ثمدا ،ه التام انللق الذي بمنل فيه الالك  Uثشاة
هو ملك اف عهجل ج؛ ما ق الثتوت تثا ذ ألاوص ه.
وقوله يعال؛ ءؤس يا 'ألذكا يثعع r؛'»xإلائاذندء ه راض؛؛؛ اسم استفهام بمعنى

اشي ،مني :لا أحدثشمع عند اف إلا بإذن اممه ،والشفاعه منروفه ،وهي التوثط
للغثر *بمب مضة ،أويلمع مقرة ،مى المعلوم أف ملوك الدئيا مهإ عظم ملمحم ياق
الأسان هثي عندهم بدون اي انتئدان ،حتى إل الملك الين الملك ،ئئنع عنده
روجته ،ولا ثنتآذف منه ،لكن افه عيج؛ثن لا أحد سمع عنده إلا ادنه ،أكزم عبادْ
عنده لا بمشر إلا بإذن افه ،وهذا دليل عل كإل ئLلهلانه عغتجل ،وايه من كإل

تلطانه لا أخدبمتطح أف ثم عنده ولا؛النفاعة ام هي ختزإلأ بإذنه ،نن
أكرم ا-فلق من بتي آدم عندافه؟ إثه محمد .ؤيوم القيامة لايمكن أف يمي إلابعد
أن يمتاذل من النب ،تم يمجد مجودا ؤلويلأ بمح اف عليه من المحامي ما لم يفتحه

عليه من مل ،ثم يثفعر ،ومن كاف يوف محمد >:فهو من؛اد-ا أول ،لا أحد يئشر
إلا بإذن اطه ،لماذا؟ لكإو ئلكه ونلطانه ظ

وقوله• وتلإ ما ك؛ أديهن دما حلمهم ه ،يعلم افه ءَةتجل ^ما ة ،أديئن ه
س،ؤءمهلكالأموراس،وهذا دليل عل كان علمه
عغقل ،وايه محيط بكل ثيء :ماصثا وحاصرا ومتقبلا ،فإ بين يديك :،ما ستقبلمه،

ولوبلحنلة ،وما حلمك :،ما حلمته ولويلحنلة ،فمثلا الأن كلامنا اليوم بعد صلاة

٥٧٧

؟دا-ب،وااسهضصواطتس<ط

العصر هل هو من  )^uأيدينا ،أو من حلفنا؟ من حلفنا ،كل،أق الأل أنا أقول الأف،
والأف حاصر ،وما ممحى ماض من حنفلئ ،،فاض عئؤجل
وما بعد الأف هو
يعلم ما يكون طأ أيدينا الخاصز والمنتمل ،وما حلمنا ،وهدا يدل عل كال علمه

ؤدؤؤ ،لأف علي غيْ ناقص.
أدلا• يجهل كشوا من الأموو ،نم يتجدد لنا العلم.

ي :إذا تجنا شئا فهناك آة لشنا وهي اشياف ،أثا علو اض ظ شش
فته ننياف ولا جهل مايق ،كا قال مومى ه وقال له فزعوف :ءؤ هال ماثاد'ألميز
آلاؤلأ.ثال علمهاعندلهاي،كثت لابميمل رث ،ولأيذىه[ض:اه-آه] ،لايض»لت

بمي ،لا نجهل ،ولا ينسى• ما مضى ،فعلمنا نحن محفوف بافتمرت آفة مابقة ،وهي
ابهل ،وآفة لاحمة وهي النسيان ،وعلم النب عمقجل حال من ذللثج كله.
وقولهثعال؛ ؤس ذا'١لذكا لقمع عقْ.أإلأ (اذندء بملم مجا بقآيديهم وما خلثهم

محلا محُلوذ ِبجم ص لجوأ ءلأبما ُشآءه بمي •،أف ا~ظيى لا نحيطوف بثيء من علمه
إلا با ماء ،والعلم هنا بمعنى العلوم ،يعني ت ائتا لا يحيط بثيء تما يعلمه اممه إلا با
ماء اطه عغ؛جل ،وهل.ا كقوله!
آتبمش ين رسوز

آلئ ،_4ثأد هلهريمقرمهء يدا ''©'إلا ُتي

ين يئن يديه ثبن خلؤهء;بمداه [_ YU-Y1 :؛|.

كيلك —أيمحا— لا يحيط بثيء من علمه —أي من علم ذاته وصفانه— إلا با
ماء ،فلا ثعلم ما يتعلق؛ذ.ادتا افه وأنائه وصفاته إلا با ماء ،ولهدا قال العناء
إف الأناة والصفامحت ،ثوقيمة ،بمعنى ايه يتوهف إباتيا أومثها عل ما حاء

به الئرغ؛ لأننا لا نعلو من صفاص ،رثنا إلا  Uعكنا ،ولا من أمائه إلا  Uعكنا،

ولا ق ذاته إلا  Uعكنا ظ ،وق هدْ ابملة ذليل عل امحقار الإن ان إل علم

قؤح ري،م اساسق ض؛لأم سيدالوسيق صإإبم4يؤغ

٥٧٨

اللب هق واله ينغي للامان أف يساو اطه تعال أف يعلمه ما لم يآكن يعلم مما فيه

مصلحه ديته وديناه ،ؤوّ؛غمؤسه ٣^١؛^< وأؤ{ةئه .الكرٌؤ;  Jliابن عتاس
هوموضع قدمي اللب عِةتةل ،وهو دول \ذخترا ).والعنأس هظإ ^ ،٠

ول الخدث ض افن ه أنه قال u« :النثوات الثح لإ افزبي إلا كخلقة
تلثاة.وض قلأة ،زمحل .< ١١؛^ ،ء الئز،ؤ محز الفلاة عل ام))رأ؛ خلقة
الدرع صغثرْإذا أكثها  )jثلاة مى الأزض،بمي ل أنص واسعة لم تئن ثقا،
فهدم ال موات الثع والأزمحوذ بائسة ظمأي كحلقة ألمت ،ق محلاه من
الأزض -ؤإل قفز  ^١عل الئرمي صل الفلاة عل هذه الحلقة ،العزئن
أعظم بكثثرض الكرٌؤ ،وحالق العرش جزيعلأ أعفلم وأعغلم نتحاةئؤث\ق ،فإذا كان
هدا شان الكرمي او 4واسع ومحيهل بالسموات والأرض ،فالعرثى؛■. lit؛؛ ،والزب
جهمحا •4بمي،؛ لا محل يجر
أعظم من كل ثيء ،وأكن من كل مء،
الله عغئجل أل تجمظ الثمواهمتح والأرض عل ما فيها ض الخلائق وعل ؤوحما

وائاعها وعل علوم عئهجل فومحا كل مي؛ ،فهو لا يغيب عنه ثيء ،لا محله أف
نحثظ الثموات والأرض ،ولا يثمله أف محثظ ما ل الئموات والأرض
تى؛ش دبه ومذ-ءليهءمحهلوُد.ى أرأقوه [الرءد:ا.]١

تنقشن

 ^،-!١^١ليوسفت؛ا'] ،فالله عَؤجل مع علوم تا3و-وةعاك فوقه كل ثيء لا ينويه أي!
لا محله أف نجمظ السموات والأرضُ ،ؤوهوآلتل آلئظيئد ه • وهو العئ
فومح ،كل مى؛ ،وهو العظيم عل كل ثيء ،قال بعض أهل الحلم :والعلونوعان:
(\) .) TAY/Y)^_J^Ulo-^t

( ) Yأحرحه ابن حبان رقم ( ) ٣٦ ١من حدث أي ذر جهبمتل.

٥٧٩

 - ١٨٢باب اثعف معي سوريآبمت سومة

علوذاته ع،ةل ،فهوفوق كل ثيء ،وعلو صفاته ،فصفايه قوى كل ثيء ،والعظيم
يعنى ذا العفلمة ،والعزة ،والكمياء ،والعرة وا-اتلأو) ،وبيذه العاق بالئة لهذه

الآ;ة \سئ أ؟اا أعظءلإوكتاب  ،^١واهُالوش.
 — ١ ٠ ٢ ١وعن أبي) الدرداء رمح.بمئه :أو رسول اطه س ،قاو،ت ارس حفظ عثر
آيايت ،من أوو نورة الكهف ،نمثأ س الدجاوء ،ول رواية؛ ررمذ آخر ثورة

الكهف*ارواهسلمُ ٌ.

 — ١ ٠ ٢ ٢وض ابن عثاس؛قهبممحر ،قال ت يما جميل عفيه١لتةم قاعد عند افي
ه ش خ ئقيصا مى هوقه ،يرغ رأنه ،صال،ت هدا ياب من الثهاء فتح اليوم ولم

بجح هط إلا اوم ،منزل منه؛ ، laهقال :هدا ثلك لإل ول م لإ:نزل هط

محمحالإبجمحاyلإلك :ف1ئ ص،

وحوام ثونةالبقرة ،لن

منهاإلاأعطيته .رواه

«رالش؛ص» :اثنث.،

الثثلمح
ذكر المؤلم ،رحمه اطه ثحال ق حم ياق الأحاديث ،ق ريايت ،الخن) عل محور
( )١أحرجه م لم :كتاب صلاة السافرين ونمرها ،باب ضل سورة الكهف وآية الكرمحي ،رنم
( .) ٨٠٩

( )٢أخرجه م لم ت كتاب صلاة السافرين وقصرها ،باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ،رنم
( .) ٨٠٦

همح رياس اسسري •_  ۶^٥سدامبممذ

وآيات وموومعينة من كتاب ٧٥١؛) مايتعلق بسور ٥الكهف ،وما يتعلق بفاتحة الكتاب
وم-ورة التمرة.

أما الأوو ؛ فإف الني .أحمت أثه من حفظ عئزآJات من أوو مؤتة ال٤هف

أومن آحرها عصم من الدجال ،والدجال وجز كافر يبمث ل آم الزمان يدعي

الئوْ أولا ،يعني اله لي ،ثم يدعي ايه إله "والعياذ بائب~ وفتنته أعظم فتنة كانت
عل الأوض مد حلل آدم إل قيام الثاعة ،كإ أحمت بدلك النئ .،وقال* :إذ عمج

وأنا يقم ئك حس دوثقم ،وإ 0نحرج ولنئ فقم ،م{ حجج _ ،واة

حمحش عل قز  ١٠٠٢٣أ وقد حدر الئي .من فتنته ،وما من نني من امحا؛
إلا أ؛ثت مته حتى؛ضد نوآدم لهدم الفتنة الشثلمة ،ؤإلأ فمن اشلوم أل لذ

اق إلا ق آم الزمان ،ممن لأخل اف لعظم شه ،وأعا كوة مه ،لا؛نجو
منها إلا من اتجاه افه عيججل ،هدا الدجال نجعل الثه عل يديه آيايت ،حواري فتنه

تمحلن
لأاسْ :نها أنه يأء اوثإءَ ضم ،رام \لأذش فمحث ،،فتأق إل
ليس ق أرصهم رعي ،ومواشيهم ضعاف عجافج ،مدعوهم ؤيميهم ،فتثعوثه،
فيأء الثإء فتئطر ،ؤيام الأرض فتبت ،ثم يروح علتهم مواشيهم ،وهم ،أوئر
مائكوفس وأعررماثكوف لبنا ،ثميأقإلآحريذ فيدعوهم ،ولكنهميئكرويه،
فيصسحول ءحل؛ئ ليس ق أرضهم نبات ،،هل تجدول أعظم من هده الفتنة؟ ا
لا سيا  ijالبائية ،فيتبعه أناس كثثرول ،هممن يبعه أيحله جثته ،ومن أيهزه

أيحله ناره ،وهي جئة فيا يبدوللناس لكئها نار"والعياذ بار؛ه~ ونارْ نار فيا
أخرجه،سالمت كتاب الفتن وأشراط الماعة ،باب ذكرالوحال رصفته رما معه ،رقم( )٢ ٩٣٧
من حديث النواس ين ممعان رء.ءثد.

- ١٨٢وابااه،هضصروىت سوط

٥٨١

مدوللناس ،لكنها حنت وماء عدب ،ولكي الناس ليس لهم إلا الفثام ،إلا أف الاه
ئبماءتقةتاك بس لماآيانه :أنه كاذب -بمي هدا الدحاو  -بإ أ-نينا به .س أذ هدا
الرجل مكتوب بتن عينه كافر(ك.ف.ر) يقراها كل مؤمن حتى الذي لا ستطيع

القراءة —ؤيممى عنه كل منافق ،فلا يرى هدا اق5توب بس عينيه؛ لأيه ند أصل
والماد يافه -كإ أل الإثسال ق القتر إذا كاو مؤمنا -أجاب بالصوايت ،وهال؛رئااش ،وديني الإنلأم ،وثش محمد ،.ؤإذاكاف ئتافثا -ولوكان قارئا -لم يجب
—والعياذ بافه— وأعءلانا سنا .آيه —أيثا— بينه ،وهي أثه أعور ليس له إلا عس
واحده ،ووبما جدوعلأ ليس باغوو ،منرْ عن كل ■مت ،ونمص ،فمن وش سلم ثن
فتنته وثجا ،يبمى ل الأرض هدا الدجال اجيلمر ،يبقى ل الأرض أوبمث يوما،
أول يوم كناه لجي! ائنا عثر فهزا -ائفلن ،سحال افه ،الأف الشمس ثدور بارح

وعشرين ماعه حوو الأزض ،لكن ول يزم ص أيام  ^^١لا تدوئ إلا باتي
عثرنهرا ،أي؛ منة كاملة؟ واليوم الثاق كشهر — ثلاثون يوما— والثاJث ،كالأنبؤع
—مسعة ايام— وبقية الأيام كايامنا ،يتقى هدْ المدة نم ينزل عيسى ابن مريم

شيأمح،أقالآم ،ففتل هذا الدجال ،المسيح الصادق النئر الطاهئ يمتل هذا المسخ
اميغ الدجال ،يسلمهله اطه ع،؛ْل علميه يفتله ،يئن أجل عظم فتنته أمننا رسول افه
 .أذئلمتعيذ بافه منه ق كل صلاة ،فقال؛ ®إدا ئنهد أحدكم هلبمتعد بافه مى
أربع ت يمولت اللهم إي أعودبلث ،مذعدامت ،جهنم ،نمى عدامحف المتر ،محيذثّتؤ اللجيا

وال،أت ،ثمذ نر فتنة المسيح الدجالااُ أ؛ لأن فتنته عظيمه ،شغي لما أذ ثنتعيد
( )١أحر-بم البخاري :محاب الجاتز ،باب المموذ ص عياب الشر ،رثم(  ،) ١٣٧٧وسلم :محاب

الم احي ومواضع الصلاة ،باب ما ستعاذ منه ق الصلاة ،رقم (  ) ٥٨٨من حدث أي هريرة
هنن.

٥٨٢

ساضسظأههوثؤ

بافه عئقجل بمف صادق من فتنة هذا المسيح الدجال ،ثإ إيه —أيثا — من أنباب
الوقاية من فتته• أف من حفظ عئرآيات من سووة الكهم ،من أؤلها ،أوآخرها،

بجأص<هنماسض
ؤمن الثوو المنة والآيات ،المنة موزه الفامحة ،وآيتان من آخر مونه المرة،
فإقبمإ ما هنأهما واحد من هد 0الأمة مؤمنا موقنا إلا آتاه افه ثعال ما فيهإ من الطاو_،،

وق صورة الفامحة ؤ \نياآلتخط اكشم ? ٢٢١١محزط آلن آسث عثبم غزآتشثوس
ئنهم

آلمآ jjcه [الفانحة؛ا"-يا ،قال اطه ثعال لمدْ إذا يزأها ق الصلاة؛ ءال،ت

،لهدا لمدي ؤلمدي ما نأل* ،وأما آخر سورة المرة؛ ؤ ي يكلل أقم ةو \1إلأ

وسمهأ لها م\َةيئ ،وعثها ما آكسمل رسا لأ دؤ٠•١اJنا إن مانا أؤ لئكادأ رثنا
دلا مل

^ ١كثلثه< و  ^١من مكأ تقآ ^لأ تكتJا نا لائلائث

ك ١دء وأغف ^ ١ؤآغغرك ١ؤآيحمنا قك مولننا ة(منريا عق آوو

ه

[اوةرةتا"خأآ] .مع جل دعائية لا يدعو ببما مؤمن موقئا إلا انتجاب ،افه له ،وهذه
بزه وفصل عظيم ،س>أو) افه مال أف يعفو عنا وعنكم ،وأف ينصزنا عل القن م
الكافرين•

- ١٨٤دابات؛ابالإج؛ماعضاماءة

١

٥٨٢

مجفقحت

^^ََِكن^
؛

 " ١٠٢٣وعن أبي) هميرْ دْتءؤهبمثق ،ط '.ئال ومحوو اف ه ٠١ '.وما احتئغ
هومِفي ب مذ بيوت افب يتلوذ كثاب افي ،ؤيثدارثوثه بينهم ،إلا ثزلئ علتهم
وحمتهم اللائكه ،ولكزهم افث يمن ءثاوْ» ،رواْ
الثكينه ونمنهم
ُ» |ص(ا)

ص
ق كتابه (رياض الصا-لحئ))! ٌباب انتحياب
قال المؤلف الثووي
الإجمنع عل القراءةاات يعني بدلك اثه من المنتحب أف الناس ؤئتمعول عل تلاوة

القرآن ،ويعلمموثه ،قاف هذا مما يدن ،إليه الئثر وذللت ،فيإ رواْ أبوهريره عنه
 .أل قال•"وما اجثذغ قوم  ،3بيت مذ بيوت القث بملوذ كتان ،^١ ،ويثدازئويه

ُ:ءلم ،إلا نزك علبجم ٠٤^١

 ،^^^١ؤط4أ  ،^١وذوهو افُ

فيمذ عنده  ١٠هذه أربعة أشياء يترب عل هذا الاجتملغ ،يقول يجآقلأْأقلأم!
ررما اجثئغ قوم ل بيير مذ بيوت اللب® وبيوت اللب ل الأرض الماجد ،قال الله ثعال•
ؤ ؤ  ،يثن أذن أس أن ؤيإ دي*ءقر فبما آنثق تيح دن ،j ,أنتدز وإلاصال ؤ؟

بمال لا ئن4تآم بمتثة محلا يع عن دؤ آس دإءامحِآلثلمحق

آلزئ ءثامن ^ ١تثثب فيه

آلئبث ؤآلآتصه[همر:يبم],
( )١أحرجه م لم ت كتاب الذكروالدعاءوالتوبه والاستغفار ،ياب قفل الاحملغ عل تلاوة القران
وعل الذكر،رiم( .) ٢٦٩٩

ض

٥٨٤

اساسق ض ؟لأم سيدالرسلها

وأصاف اممه هذه الأماكن إل مسه ثئرما وينظها ،ولأي محل ذكره ،وتلاؤ؛
كلامه ،والتقثب إليه بالصلاة ،ؤإلأ فهو نتحائةوةiناك قوى عنشس  4قوى نمواته،

لا تحل ل ثيء من حلقه ،ولا تحل فيه

من حلقه ■؛ ،^،3لكن هذْ الإصامه

للتنرمؤ ،وقد قاو العالءاء لآدهإقئ 1القاف إل اممه ثوعان!
الأوو؛ صمه لا موم إلا بمحل ،فهذه كول من صفات افه عمقجل ،مثل؛ عره
افب ،وقد ْر افه ،وكلام اطه ،ونمع الق ،وبصر افه ،هذه صمه لا موم إلابتوصوفج،
قتكون من صفاُت ،افه عِإيجل.

الثان :لأ بائن من اف ظ محلوق ،فهدا ليس من صفات ،افه ،وإن،ا هو
مضاف إليه ظ عل سل اشرف والمحريم ،مثل؛ ن اجي اش ،وبتوت افب،
وناقة اممه ،ومثل قوله تعال ل آدم؛ ءؤوم1،صتإ نه ين تعآمج) ه

كذلف ق

عيس ابن نرم ،فإو \ؤوغ لأ بائن من اممه ءغقل ئممصل ،محلوق من محلوقاته؛
لكن أصيث إليه عل نبيل اشرف والمحريم ،وقوله ®ظوذ كتان ،افا،ت
تلاوة كتاص ،اممه عئوْلسقسم إل ثلاثة أم ام؛
 — ١تلاوة اللمظ.

 "٢ؤتلأوة العني.
 "٣ؤتلأوة العمل.

أما تلاوة اللفظ ت فمعروف! يقرأ هن.ا وهذا وهذا ،وهي عل نوء؛نث
النؤغ الأوو :أو ثقزأ القارئ صفحه أوصمحش ،نم يتابع الماقول يمرووف
مز ما مزأ ،وهذا غالتا يكون ق التعليم.

٥٨٥

،عا-طبا<سابايعضاماءث

المع اكاق؛ أف يقرأ القارئ صفحه ،أو صفحتم) ،ثم يقرأ اكان؛ بعده صفحه،
أوتنحطا غير ما قرأه الأول ،،وهلم ^.١
فإف ئال ،هائلت هذا الئؤع الثاق يفوت فيه ثواب بعضهم؛ لأل ما مأْ هذا

لم مرام هذا ،فثقاو :لا:فولم٤١^ ،؛ لأة اكع كالقارئ له نواته ،ودلل ذلك
^ ، jاض تانق•ثبماك ق محورة يوص ل قئة موصى .حئذذعاعن ،آل ؤرعوف• وتع

همش عق أمولهتّ ؤآفدت عؤ ضدهتِ هأد■ ِؤءيأ حئ ينثأ ألثدابألآِلمه [_،[AA :
القائل هذا مومحى ك،ا ؤ ،أول ،-الأية؛ ؤ ؤبمالك إئ رةآإداJك ٠ءادت يعوث دننط

زثه وآموق* ف- ،آ لإوءألدسا رثا لياوأ عى ثيلأ؛ ،رمحا همش ءؤ أتو.لهئرةظت عق

هزيهنّ ثأديوينؤأ حئ يموأ أل^ثداب آلالإ^ ،قاو> اش ثعال؛

أجيبت دعوق؛ءقثا

[يوض:ا'م] .الداعي واحد ،لكن هاو
فاسمعا ة بآب ،عيذأقه
العلياء Iإف هاروف كاف يستمع ؤيومن عل دعائه ،فكاذ الدعاء لهإ حمينا.

أما التلاوة النتويئت قاف يتدارس هؤلاء القوم كتاب ،اممب عغئجل ،وتممهموا
معناه ،وتد كاف الثلم ،الصالح لا يقرؤول عئر ايارت ،حتى يتمهموها ،وما فيها
من العلم والعمل ،قالوا! فتعلمنا المرآل والعلملم والعمل حميعا.

آما المم اكالث ،من التلاؤؤ ،فهي التلاوة العماته ،وهذه هي اكوي الأعظّلم

للقرآن  ،^١كاهاَلئعال :ص آزئاقق قوِومئأ ص
ألأفب ه لص:بمآ] .الحمل؛،ا حاء ق القرآن ،وذللث ،بتصديق ما أحإر اممه به ،والقيام
بإ أمز به ،والبمد عثإ مى عنه ،هذه التلاوم العملثه لكتاب اطه عغ؛بمل يقون

ءرإلأ ئرلئ علبجم الثكٍثه>> الثكمنه ثيء يئذهه ٥١١؛ ءغ؛؛ةل ق الماو_ ،مهلمئن،
ؤيوقن ،ويستقر ،ولا يكون ءندْ قلى ،ولا سلث ،،ولا ارتياب ،فهوساكن مطمئن،

قؤح (ياض اسرعتي •_ تلام سد الر،طتي

٥٨٦

وهذه من أكؤ يعم اطه عل العبد أن ينزل الثكينه ق قلمه ،يحث يكون مطمئنا
غبمز ملق ولا شاك ،راصيا مضاء اممه ومدرهْ ،ع اممه عغ؛جل ق مفائه ومدوه ،إذ
أصابته صراء صر ،وايظر المرج من افه ،ؤإذ أصابته نراء نكز وحمد افه عل
ذلك ،،مطمس مستقث ،مريح ،هده الئكيته نعمه عفليمه ،سأل اممه أذ ينزل ق
قلوبنا وقاوبكلم الثكينه ،وقد قال اممه ثعال؛ ؤ يوأره أزو ألتكنه ق ،ئفيما
تيادوأ إستنا خ

ه [القح;.]٤

فهي من أنباين ،زيادة الإيإن ررإلأثرلتح عليهم الئكينه وعششهم \لمثل إاا).
عثقهم يعني :عطنهم ،والغشياذ بنعتي الغطاء ،كا قال ،دعالت ؤرادو> إدا بمش ه
تالدل؛اء• بمي؛ تحر الأرض بظلامه ،عشثهم الزحمه أي؛ وحمه افب ءِؤجل ،فشاهم
ومحط حم وتكول لهم بمنزلة الغتناء الشامل لغل ما محتاجوف إليه من رحمة اممب
ءغ؛ثل <اوحمتهم الأئ،قه>ا أي :أحاطش مم ينتمعوذ الدكز ،ويكونوذ شهداء
عليهم•

والذاع :ررودكزهم الله يثن عند0ا> :يدكنهم J ^١١مال ق اللأ الأعل ،وهدا
فيمذمهو^،مإهمٌ •
كمولهوعالفيالخديمث،اشض:
فالحاصل :أذ هدا الخديمث ،يدل عل مضياله الإجتءإع عل كتاي— ،اممه عِقجل،

')احرحه البخاري; كتاب التوحيد ،باب نول اف تعال; ؤوثءئوءًكلم؛قل نمثم...ه ،رقم(،) ٧٤ ٠ ٥

وم لم؛ كتابج الوم والدعاء والتوبة والاستغفار ،باب فضل الذم والدعاء ،...رقم( ) ٢٦٧٥
من حدبثط ايا مّيرة

- ١٨٥باس هن،لالوسوء

٥٨٧

Wi

محم

 " ١٨٥باب محل الوصوء

قاو افُمال :ظآ ادث صأأ\ منر ه أص' ثاشمحأ ؤجدمك؛

وأ؛ييم إل أ'لتاني ه إل ينله مال؛ ؤ ،يربد أقئ يبمل عقطم نذ ■منج
ه لالأئاوة:ا■].
وثى يربد هلهرقم ولثيم نسه< عليكم تقطم
الشثى
قال ا.لولف

"باب محل الوضوء.٠٠

الوضوء! ق اللغة العرق مأحود مى الوضاءة ،وهي اهن والطاقة ،وأما ق

الق/ع فهو ثطهثر الأعضاء الأربعة عل صفة محصوصة ،والأعضاء الأربعة هي!
الوجه ،والدان ،والرأس ،والرجلان ،والوضوء من نعمة اض تبماة،ؤع\ل عل

هذه الأمة حبن ،أمرهم به ،وريب عاليه الثواب ،الذي ميدكر ق هذا الباُت ،إن
ناءاممه.

قال اطة ثعال• ؤكأأ؛ا أل؛رنت< ؛ ١٣؛! ^ ١ئنتر ِإل ألكاوو ةءسأواو<-؛وبؤا
ه الأيه-
إل  ،^١٥^١١وأسحوأ ِ؛رءوةمحا دأنبمظم إثا
يوله!

ألمنتث> cامنو ١ه إذا <<معتا اطة يقول!

ابشتح

ءامنوأ ه فائه وأرعها نمعلن ،،فإما حثر تؤمر به ،ؤإما ثؤ تنهى عنه ،ؤإما ■جمر

صادي يقع به ،فالأقسام ثلاثة؛ إما حير يؤمر به ،ؤإما ثؤ ينهى عنه ،ؤإما جر

صادق ينصر به ،كثإ قال اه!

.ن\«وثو\ه.

ض ري،س اسا،أازا•_؛لأم سدامر>اء،

fiAA

اقك ءامنوأإدا منتي إل ألتاوء ه ،^١؛ إذا أويتم
هنا يقول تعال؛
ه
سأوس<-ةبوأثئويمؤةءسلزا ئدنء ه '.ولم يذكر اممه ثعال عسل الآكم؛ن؛ لأف عمل الكمين
مل الوجه نة ،وليس بواى ،والوجه مى الأذن إل الأذن عرصا ،ومن مض
ا-إثهة إل أصقل اللحية طولا ،ويدحل فيه اكمصه والأستئشاى ،اكنفة ق

المم ،والامتئشاى ق الأف.

إل  ،^١٠^١ه يعني ت وابوا أيديكم إل الراؤؤ ،،واإرديى
قولة؛
هو المصل الذي ب؛ل ،الدرغ والخفي ،وهو داخل ل الخل؛ لأف المئ.كان
إذا غسل يديه أثتغ ق الخفي،؛  ٠وأداوالماء عل مرقمه
 lajyؤو\ثؤشم\

الرأس يمنح ولا نجب عسله ،وهذا من زحمة

اممه ع،جل بعباده؛ لأة الرأس فيه نم ،فلو زص عسله لكان فيه تشمه عل الناس،
ولبدأ الماء يزن ،عل الشامح ،وللجم ،الناس تشمه ل أيام الشتاء ،ولكن من وحمة
الله أف الرأس يمنح ولأ  ، J-lijومي الرأس الأدنان ،يمنحان أينا؛ لأف الني.
كانثمتحواذسه؛آ؛.
ثنله؛ ؤدآر-ممًظم إل أل؛ئ؛يراه يحني؛ وانيلوا أرجلكم إل اليبتن،
( )١أحرجه م لم :محاب الطهارة ،باب اسحباب اؤنالة الغرة والتحجيل ق الوصوء ،رقم( ،) ٢٤٦
من حدين ،أي مريرة رظ^بمه.
ر )٢أحرجه الدارقطض رقم(  ،) ٢٧٢من حديث ،جابر بن عبد اممه
( )٣أحرجه أبوداود :كتاب الهلهارة ،باب الوضوء مرتإن ،رقم( ،)١ ٧٣والترمذي :ئاب الطهارة،

باب مسح الأذس ظامرهما وبايهإ ،رنم( ،) ٦٣والماثي :محاب الهلهارة ،باب مح الأذص،
رنم(  ،) ١٠١وابن ماجه :ياب اكلهارة وسنها ،باب ما جاء ل مح الأدنين ،رنم(  ،) ٤٣٩من
حديث ابن عباس خ.بممح •

٠٨٩

 Uu- ١٨٠هل اوءسوء

والكعبان هم 1الخظإن الماتثان ق أممل الساق ،وهما داخلان ق الخل ،هدْ أربعه
أعضاء ،وهى أعضاء الوصوء.

ثم قال ،ظ :حئاثامحوأهوقالأ;ةس (فاشلوا):
يعني إذا كان الإنسان عليه جنابه وجب عليه أف يطهر حميع بدنه؛ من رأسه إل
احممى قدميه ،ومنه المضمضة والامتئ اق ،فاة المضمضه والأستنماق محبان ق
^١؛ ،وكيلك ق اض.
ح:مالخيط،ئيهبم،

واينابه• إما لرال ،ايي بثهوة ،ؤإما ا"بمءاغ —ؤإل لم ينزل ،—،فإذا حالإ الإنسان
روجته وجن ،عليه أذ يغتسل ،سواء أنزل ،أم لم ينزل ،،ؤإذا أنزل ،وجّتا عليه غل،
سواء جاثع ،أولم محاسمر ،حتى لوفآكروأنرل ،وجس ،عليه الاغتسال.،

وقولئ؛ ؤوإنَكتم ثتآمة أد عث نمر أو • ٠٦٠لتي يمذؤ نث أتآإ"ل أد لستم
الستا» قم ءه_اووأ • ٤١٠شنوأ ئعيدا  ^١^٠يعني؛ أف الإنسال إذا وجن ،عليه
الوضوء ،أو العسل ،ولم نجد ماء ،أوكان مريصا يفئرباستعإل الماء ،فائهيتمم،
يضرب الأرض بكمه ،ويمنح وجهه وكمه ؤةضثوأ «وجمءهظم
ء'

ُ

منه

يوله ت وما يرمث

عثهًظم تذ

ما فرض علينا،

لم يرد أف محرجنا ؤيلجثنا المتمة ،بل هوأرحم بنا من أنمسنا وأولادنا وأمهاتنا،
والدليل عل ايه أرحم منا بأنمستا قوله ثعال؛ ^^ ٠نتتلوأ أنمكزه [اكاء:هأ]،
فالذي يوصيك ألا ثقتل ثمنك هو أرحم بك من ثفسك ،فهو لا يريد منا تمدا
الثرض أل يثق علينا ،أو يلحمنا الحرج•

٥٩٠

قؤح{ jiUاساسنرضئلأمسد الرسل؛ق

قولة ت ؤولءأ يرد ِيثلأمب ٠ذا الذي أرذ اف مط بالوصوء والعسل أو
يطهن ءلواهن ٧الماء ،وأذ يطهز بواطنا التوحد ،ولهذا يس إذا فنعش مى الوصوء
أو ثتشهد ،تةووأ أشهد أف لاولة آلا  ^٥١وحده لا مريك له ،وأشهد أف محماJا عبده

ورسوله ،اللهم اجض مى  ، ١٧٧^١واحش من الطهرين.
سثق عوم ه وذلك تيذا الوصوء الذي محصل به ثكمر
وئولئ•'
السيئات ،ورفعة الدرجات ،قاف من توصأ وأمحخ الوصسوء ،ثم قال!  ١٠أشهد أذ
لا إله إلا اممه وحده لا مريك له ،وأشهد أو محمدا عبده ورسوله ،اللهم اح٠نفى

س ١^ ١؛؛^ واجض من المتطهرين ،س له أبواب الحق الثانيه ثدحز من أيا
شاء»را'.

وقوله تعال :ؤلش=محأ شمحوث ه أي :لأجل أذ تثاكروا اطه عكيجل عل
نعمه ،فالواجس ،عل المرء أف بمآكر اطه عل نعمه؛ لأف ينأ اممب لا محصى ،ولا سإ
النعم الدينثة؛ لأف النعم الدسه -ما معاده الدئيا والأخرة ،والشكئ :هوالقيام بطاعي

اش بامتثال أمرة ،واحتنا ١٦ييه ،يعني باللسان والأركان والعلو ، ١٦النكئ يكون
بالملب واللسان واُبموارح؛ سأل اممه أف يرزقا ؤإياكم نكز نعمته ،وحس عبادته،
إيه عل) كل ثي؛ مدير•

ّ  ) ١أحرجه  ^^٠^١كتاب الطهارة ،باب فيإ يقال بعد الوصوء ،رقم (  ،) ٥٥من -حدين؛ عمر بن
الخطاب خنكيقبمئ.

٥٩١

— ١٨٥ىبئ،لامتىوء

 " ١٠٢٤وعى ش هريرْ 5؟؛^_ ،هال ت نمعت نمول افب ه ،يقول؛ ®إل

أمتي يدعوف يوم القيامة م؛ محجلن من آثار الوضوء ،ئض انظغ يخب أف بجل
ييتل»ققهرُ
 — ١ ٠ ٢ ٥وعنه غ.ةنه ،هال ت نمعت ،حليل ه ،يقول ت رُبالح الخلية مى

الومن ح4ث ،يلإ الوضوء ،،رواْ ملم ر
 " ١٠٢٦وعن عث،ال بن عقال دْ.بمثئ ،ماو،ت ئاث ،رسول اممه و '.رامن ثوصا

هاحس الوضوء ،حزجئ حطاياه من جنده حى كمج من كئت أظمارْاا رواْ
ُ

أ صرآ)

صء
هذه الأحاديث ،ذكزها الحافظ النووي رخمه اممه تعال ق(رياض الصالخى)
ل(باُبإ يضل الوضوء).

حديث ش هميرْ ظغم  ^ ١٥سممعت ،رسول اممه سيقوو،ت ®إن ُممين.عول
يوم القيامة عرا ٥^٥٤؛ ،من أثر  ،^^١متن انظاغ ينقم أف بجل عريئ محئنل؛ر
يعني• أف هذه الأمه —أمه محمد يدعى يوم القيامة عث! محجلن.
 !٥^١١بياض الوجه.

والشتل :تاض الأطراف ،أ<اف ،الإد:ن ،وأ<اف اولخلي.
(  ) ١أحرجه الخاري• كتاب الوضوء ،باب خضل الوضوء ،باب الغر الحجلون من آثار الوضوء ،رقم
(  ،) ١٣٦وم لم؛ كتاب الهلهارة ،باب اسمابه

الغرة والتحجيل ق الوضوء ،رقم ( .) ٢٤٦

(آ)أحرحه م لم! كتاب الهلهارة ،باب جع الخالية حيث ب؛ااغ الوضوء ،رقم ( .)٢ ٥ ٠
(م)أحرحه ملم؛ كتاب الْلهارة ،باب ■؛موج الخطايا ْع ماء الوضوء ،رقم ( .) ٢٤٥

قيح يياض اسا|ه؛ز) ض هدم سيدامس،ض ءتإأ،ئثيظ

٥٩٢

بمي أف هذه اأواضع تكون نووا يتلألأيوم القيامة لهذه الأمة ،وهذه خاصة

بنا وقب س كا قال المئ
علامه

«ننلم  ٣سإ لمت لأخيعتركم»ُأا ،بمي:

-ها امة محمد .ق ذلك ،اليوم المشهود.

وهذا دليل عل يفل الوضوء ،وأف أعضاء الوصوء يأق يوم القيامة ثلوح
من النور ،يقول• ررنمن انتطاغ ملكم أف يطيل يلغزا ،وهذه ا-ادمالة لمست،
من كلام المذ ه ل هي من كلام أي ئزيرة هته ،ولمست ،بصحيحة من جهة
ا-لآكم النزض؛ لأف ءلاهنها أف الإن اف يمكنه أف يطيل عريه• بمي• يهليل وجهه،
وهذا لا يمكن ،فالوجه محدد من الأذن إل الأذن ،ومن منحنى ا-؛لإهة إل أمثل

اللحية ،لا يمكن أف يطال ،،وهذا مما يال»لا عل أف هذْ ا-إلثمله من كلام أي هزيرة

هنئ س اختهادا ،كا أثازإل ذلك ،ابن المحم ق الثوث قال:
وأبوهريرة قال ذا من كي ه

فعدا يمي زه أول والعرف ان

ؤإطاله الع-ئارته ليس ينمكن

أيصاوهذا واضح التسازر ا

لكن عل كل حال٠ :امصه لآءليناأفشز الجو؛ والأيدي إل ^١

والأنج Jإل الكمأن ،هذا هومكهمح ،الوصو؛ ،وكفى به يخرا أل يأتا الناس يوم
القيامة وهذه المواضع يتلألأ نورا من أجسادهم من أثر الوضوء ،ففي هذا دليل عل

ثقيلة الوضوء ،وعل إسامت ،اليمن ،،وعل أف الأمم يوم القيامة ثاق كل أمة ثدعى
بم،هلجث،كتاياأملمممه؟
( )١أحرجه •سلم :مماب العلهارة ،باب اسماب
من حدبمث،أي o/y ،،هبمته.

<آ)نونة ابن الشمأوالكاب الثاذة<صامأما).

الغرة والتحجل ق الوضوء ،رثم( ،)٢ ٤٧

- ١٨٥طبااااتالالوسو»

٥٩١٢

أف الني .قال؛ ُرسالح الخلية
وأما الحديث الثايت حديث أي هزيرة
من الومن حيث يلإ الوضوء* Iالخليه يوم القيامة نحل  ١٦٠الئج^ Jوالنساء ،يلتز
\إتج\و) والنساء حليه من ذم ،وفئة ولولؤ ءؤو-ثيا آتايئ من بقة ه لالإنسان،] ١٢ ١ :
ؤ حملإى فيثثا يزأثتتافن ين دمت ،ؤلؤؤ ه لالخج:مماا.
فهم نحلوف ؟هدْ الأنولع الثلاثة ،يلبس الرجل والمرأْ ل الحق حليا من هده
الأنواع الثلاثة! ذهسإ وفئة ولولؤ ،ولا بد أن تكوف مرصوفه عل وجث نحمل به
الخاو أكثن وأكثن؛ لأف  ^١يكر نوع سهدْلأثاكإأنه ممسي الإنسان حمالا،
فإذا رصف بعضها إل بعض ،ورسغ يرثينا حنا اعطث ،جالا أكثر يوم القيامة

ر'دبلإالحلغ من الؤمن حنث ،يلإالوضوء®.
إدذ• كل الذرنع يكون حليه ،مملوءا حليه من ذم ،وفئة ولؤلؤ ،وهدا يدل

عل ئضيلة الوضوءَ،حيث ،تكون مواضعه يوم القيامة نحل  ١٦٠الإنسان ق الحق،
حش اممه ؤإثاكم من أهلها.

وأما الخديثح الثالث !،حديث ،عثاف ؤههيبمه ففيه! ®أن من محوضأ ءآح»س
الوضوء ،حرجت ،حطاثاْ® نحرج حaلاياْ ٥ع هدا الوضوء حتى من تحتإ أءلمار،٥
وعل هذا فالوضوء يكون نميا لكماؤة الخينايا حتى من أدق مكان ،وهوما نحت،

الأفلفار ،وهذه الأحاديث ،وأمثالها يدل عل أف الوضوء من أقفل العباداُتؤ ،واثه
يائه ينبغي للإنسان أف ينوي به الممرُب ،إل اف عغءْل ،يعني! أف يتحفز
وهويتوئأ ايه يتمربإ إل افه ،كإ امحه إذا صل يستشعر بائه ،_^^،إل افب ،كذلك،
وهويتوئأ ،ويتثعربأيه يمسل أمز  ^٥١ق قوله! ؤأدا متنِ إل آلص!اؤء ءاءسأوأ

وجم،تئإ ه ،ويستشعر أيما اثه ميع لرسول افه

ق وهميه ،وكذللث،

فلحرو1ساسسقضئلأمسداإر|،،إر؛ق

٥٩٤

أيصا يستحضر ايه يريد الثواب ،واثه يثاب عل هدا العمل حتى يتقنه ومحسنه،
وافهُا،لزني.

 — ١ ٠ ٢٧وعنه ،هال! رأيت رّول افه ج^دوصآمثل وصؤتي هدا ،نم هات،ت
 ١٠منئوصأهكدا ،عفز له ما مدم مىدئبه ،وإتت صلاته ومشيه!ق اأنجد ناقله))
نواةرلمرُ
 " ١٠٢٨وعن أي هزيرْ ;نحقؤئهنئ! أو رسول ،افه ه ،هال ١ !،إدا ثوصا النتد

النلم  -أوالوئى -شل وجهه ،حرج مذ وجهه ؤل حطيوثظر إليها بعقؤ مع
الماء ،أدْغ آجر مطرالماء ،قإدا عتل يديه ،حنج من يديه كل حطيئه 'كال بطنتهانيام

ئغ اناء ،أوئغ آخر هطر!!اء ،هادا عثل رجلته ،حزحث' ،كل حطيئة منتها رجلاه
ْغ الماء ،أوج آجر يطر الماء ،حص يمج ما من الدنومحت ،ا رواه م لم

الثثخ
هدْ الأحادس الي ذكزها الؤلم ،زخمه اممه تحال ق (باُس .مضل
منها! حديث ،عثإل بن عمان رْ؛ءؤئبمثئ ايه ثوصا! فغنل كمه ثلايا ،وممضئصن،

وامثتنن نلأثا ،بثلاث عزفات ،وغثل وجهه ثلاثا ،وغثل يديه إل المريقمر ثلائا،

ومنح رأسه بيديه فاتل -هإ وأدير ،ومسح أذنه ،وغسل رجلته ثلاثا إل الأكم؛ن•
( )١أحرجه مسالمت كتاب الطهارة ،باب قفل الوصوء والصلاة عمه ،رنم (  ،) ٢٢٩من حديث
عثإن بن عفان نههبمه.

( )٢أحرجه م لم؛ كتاب الطهارة ،باب ■موج الخطايا ْع ماء الوضوء ،رنم (.)٢ ٤ ٤

هعا-بابهدلاس

٥٩٥

مال ،الني :ؤ ررمنثوصا نحووصري هدا ،ثم صل ركش لا نحدث فيها
مسه عمر اف له ما مدم من دسه،ا  ،وهدا ثيء ي ثر ~وض اهمد—أل الإن ال يعمل

هذا العمل ثم يغمر ما مدم من ينبه• وأحد الضاة من ذلك ائه يستحب ش أسع
الوضوء أف يصل زكعت؛ن ،وسمى ئتة الوضوء ،سواء ق الصباح أو ق اثاء،
ذ ا للل أو ل النهار ،بحد المجر أوبعد العصر ،لأما سنة لها مبب ،فاذا ثوصأ
الأن اف نحووضوء الرمول) ه فإيه يصل ركعتم) ليغمر له ما مدم من ينبه.
وق هدا الحدين ،ءال)ت ررو'قادت ،صلاته ومشئه إل النجد دافأهاا يعنى! زائدا

عل مغفرة الدنوي— ،،وليس معنى ارنافله ا يعي صلأْدهلوع ،قد تكو(؛ صلأْ مريضة،
ولكن ارناهله®! يعنى سيئا زائدا عل مغفرة الدنوبج؛ لأف ينويه عفزمت ،بوضؤئه،

وصلاته الأول ،فيكون) مشيه للمجد وصلاته —ولو مريقه— نامله ،أي نيادة
عل مغفرة الدنومح—،؛ لأف النقل ق اللغة معناه الزيادء ،كإ قال) اممه ت\زقؤن\قت ؤ وين
لالإمراء:هب].
أيل هتهجن يهء ئافلأ

ثم ذكر المولمؤ رخمه افه يحال حدث أي هريرْ ننحقمحنيتئ ق أف الوضوء كنئج

به ا-قهنايا ،إذا غتنثإ وحهلث ،خزجت ،حتلمايا وجهلث ،مع الماء ،أومع آخر مملر الماء،
(أو)ئناللشلئ،ساراوى.

وعل كن ،حال• فإف الأن اف إذا غنل وجهه خزجن ،حتلمايا وجهه ،ؤإذا غتل
يديه حرجنإ حْلايا يديه التي كانا قل ،بعلمش حا ،ؤإذا غسل رجليه حزجن ،حطايا
رجليه حتى تخئخ ملما من الدنوتحج -وممه الحمد— فهذا دليل عل مقيلة الوضوء.
 ، ١١أحرجه الخارك)• كتاب ،الوضوء ،باب ،الوضوء ثلاثا ثلائا ،رقم( ،) ١٠ ٩ومطلم؛ كناي ،الطهارة،
باب ،محفة الوضوء وكهاله ،رقم( ،)٢ ٢ ٦من حديث ،ءث،ان بن عفان يحهتتئ.

سسض؛لأمسامصظأههظ

٥٩٦

ولكن من ماتتحضؤ هذا المضل؟ ا فهل ئكب هذا المضل والأجئ للأن ان

مواء امحشحصز أم لا؟ الفلاهر ~إل شاء اش— اثه يكثث ،له ،نواء امتحصز أو لم
يتحفز ،لكن إذا امثحصز فهوأكمل؛ لأثه إذا امتحصز هذا احتنب الأجز عل
النب عغ؛جل ،وأيمن اله سيجازي ؤيكافا عل هذا العمل جزاء وقاما ،بخلاف ،ما إذا

ثوصا وهو غافل ،ولكقا يرجو من افب س؛حاثثلإاق أف يكب هذا الأجر حتى مى
الأن ان الغافل الذي يتوصا عل مسل إزاء ذمته ،وافه ا،لزمق.
وٍءققجم

 - ١ ٠ ٢ ٩وعنه رمح.بمتئ :أل رم وو اطه .آتى اأقم ،0هماوت ءالثلأم علتئم
دار موم مؤمتين ،ثإثا إذ ثاء افه لأثم لاحموذ ،ودذت أد 1مد زيا إحواثناء قالوا:

^^ ١;^٩^١رّول ^١؟ ما :،Jم  ،^١ؤإ-محزاكا النيندا:فوابم)
 :١^ ١٥مكثم ،ينرفث ،من لم يأيت ،ثنن من أمتك ،يا رموو اطه؟ مماوث ءأزأت لوأة
مالأمذئوأن؟»ةااوا:ثل
يا رسول القي ،ءال،ت

عرا ءدجل؛ر ،من الوصوء ،وأئا محرطهم عل الخوض®

زوغ مسلمرن.
المحح

هذا الحديث ،الذي أوردْ ا،لولم ،رِءتهاسق ق كتابه(نياض المالحين) ق رباك،
مضل الوضوء) عن أي هريرة ظهقتئ أف الني .اتى المتر 0فمال) ت

دار قوم مهمينتن ،ؤإثا إذ فاء افه كم لأحقوذ® أو

علتكم

كان ،الى ،3 .أول

( )١أحرحه م لم ت كتاب العلهارة ،باب استحباب إطالة الغرة واكحجيل ق الوضوء ،رنم( .) ٢٤٩

 U،J - ١٨٥محو ا1ءاهوء

٥٩٧

الأممى عن زيارْ الموو؛ لأل الناص حديثوعهد بشرك ،فحثي أذ تممثق ئلويم
بالثور ومس ما ،فش عن الريارْ ،ثم ء اسم الإياف ق ملو؟م أنرهم بالزيارْ،

فقال؛ ®كتئ يفكم عن نياية المور فروروما؛ فإما ئزمد ل الدئيا وئدئئ
الآحر*0ر ا فأمر النبثر .بزيارتيا وبص الحكمة العظيمه ص هدْ الزيارة ،وأما
يذكئ ا،لوت ،يدكئ الأن اف الذي عل ظهر الأرض أته اليوم عل ظهرها ،وغدا ق

بملنها ،ولا يذري؛ متى يكول هدا؟ ند يصبح الإن اف عل ظهر الأرض ،ويمي ل

بهلنها ،وقد ض عل ظهر الأرض ويصخ ل بملنها ،فآكان و زيارة القابر نديت
ب،1لومت ،،أوثذكئ بالاخرْ؛ لأف الاتساق يمث بالقمة ،فإذا فقن ؤإذا أ؛وْ ،أوعمه،
أوزوجته ،أوأحوه وما أشبه ذلك !،بالأمس كانوا معه يأكلول وتثزبول ؤيتنعموف

ق ا لمصور ،والأف هم مرمتوف؛أعالهم ل الفور ،يتذكر العام الاصي ل مثل هدا
الوقت ،وهم معنا يرحول بالدئيا مغيطول ما ،والأل غادروها ،وصاروا ممن؛ل)
باغالهم ،من يعتل حثرا يلمة ،ومن يعمل سوءا يلمه ،فهي ،يذكر الأحرْ ،يذكر

الوت حقيقه ،احرجوا إل القابر ،اظروا هزلأم العالم الذين لا محصيهم إلا اممه
ءغ؛؛ثل أو لا محصزف إلا بثثمة ،كانوا بالأمس معك> ،والأف هم ل بطن الأرض،

ولا ثدري فلع1ك ،صجيعهم ن ،مدة سرة ،فهي يذكر الموت كا تال النص،.
ولهذا كان محئج هوبنمه إل البقيع يزور أض البقيع ،ؤيثم عليهم .ويدعو
لهم•

فسلم عليهم؛ *الثلأم علمبجمدار قوم مؤبجنء يحني،ت يا أهل دار ثوم مومنتن،
( )١أحرجه أحمد ر ،) ٤ ٥ ٢ / ١وابن ماجه ت كتاب الخنار ،باب ما حاء ل نيارة القبور ،رنم( ،) ١٥٧١
محن حدين ،ابن م عود إ<؛هبمنه.

ْعا-وابا،دلالواهيء

وهي يدكئ الإنسان  ،،£<^،١أو الآحر ،0وليعلم ت أف زيارْ القبوو لا نحل للناء،

فلا بجور للنرأة أف تزور افزة؛ لأل الني ه لعن زائرات اكور ،واقخدين علتها
المساجد دال؛رجا ا؛ ولأف المرأْ صعيفه لا يتحمل فربا ينوح وثبكي وJلطلم ،ولأو
اكابر —ق الغال_ا— ثكون حاليه من الناس ،شحشى إذا حزجت الوأْ إليها أو

بدلك ،ايحدوئ والفقه ،لهدا لص اط
والثقل من
هؤ زائراُت ،المبور ،أما إذا مرت اأرأ 0بالملة من عير أف نحرج لمصد الزيارة
فلا باس أف مف وئلم ويدعوكا يدعو الرجل ،يعني• هناك ثرى؛؛ )Sالمصد
وعدم المصل.

ثم ليعلم أيصا أف أصحامحب ،القبور مها بلغوا من العمل الصانح والتقى
لا يملكوف لأمسهم ثفعا ولا صنا ،ولا يملكول لؤوهم أيما معا ولا ^^ ،١ولهدا

هم يدء )5لهم ،ولا يدعوف ،يدض لهم كا سبي ،أل الني .دعا لهم ،ولكثهم ال
يدعوف؛ لأمم لا يفيدوف ،وقد فال الله ع،جز •،ؤ وتى لنل يثن بيعوا ين يمحي؛
أثي نن لأمثبمث،مح إك روهمأكته وخإص دءآذينِع؛ذأزيى  - ٥١^ ٢٥ءثراتاش'كامإ لم

نداءهؤآستادتإمكايإن ه [  A-o:<،jU>-Sll؛| ،وهال ،ثعال! ؤو\إ؛؛وك ثلمبم^< س دؤفدء
ما بمإآ؛رث  atثيم وُ إن دعؤقم لا تمعؤأ دءآءؤ محق سمعؤأ ما
م وبوم آبينؤ ييتحخ ِببتثًهحم ولا.؛؛^. ٠؛ّز> يثرهلغاطر:ما-إا].
أما ما ذكزه

من الأحاديث١٥^١ ،؛؛ ،فهوحديث ،أي هريرة جيبمنئأف

')أخرجه أحمد(ا ،) ٢٢٩ /وأمداود :ممابط الخنانز ،باب j ،و1رة الماء الشور ،رنم( ،) ٣٢٣٦
والأزمذى :كاب ،الصلاة ،باب ،ما جاء ق كراهية أن تخذ عل اشر مجدا ،رنم (،) ٣٢ ٠
والماتي :كاب ،الجائز ،باب ،اسينل  jانحاذ المرج عل الشور ،رقم (  ،)٢ • ٤٣س حديث،
عبد افه بن عباس ه؛هبممحا.

سرح رداس انماسن عن؛لأم سيد الرساي

المن Mقال« :أل ألإئي -أوألا آخلاكم -عل  Uيشم الهُبه الخطزا ،ص به
الدرجات؟ ،،ؤإيإ ماى الحديش ه عل تسل الامتمهام من أجل أف يثتة السامع

! ١ثش إليه ،لأئ الأم ثهأ ،فقال :ررألأ أنففىا ظ تشوافُ به

ص

به الدرجات؟ ،،قالوا :بل يا رسول افب نبئنا ،قال :رءإ«ساغ الوضوء عل اقكار،٥

زئرق الخطا إل افاجد ،ذانتظاث الفلاة بمد الفلاة ،داوِلئم الثثاط؛ ئدلئي
الئتاطاا.

هن له

ارإس؛اغ الوضوء عل اق5ارهاا :بمني أف الأناف يتوصأ ويمغ

وضوءه عل كرْ منه :إما لكونه فيه ُص ينفر من الاء فثتوصأ عل كرْ ،ؤإما أذ يكوف
ا"اثو باودا ،وليس ءند 0ما يحن به الماء ،ويكوف الماء باردا فيتوصأ عل كرج ،ؤإما

أذ يكوف هناك آمهلمار محول بينه وبين الوصول إل مكان الوضوء فثوضأ عل كز،0

المهم ايه يتوصأ عل كرة ومثمة لكن بدون صرر ،أما ْع الصرر فلا يتوصا بل
يتيمم ،لكن ينادى ؤيتوصا عل كرْ ،هذا؛ثا يمحو افر به الخهلايا ؤيرهع به الدرجات،
وهذا لا يعني أن الأسان يتقئد عل مسه وتذهب يتوصأ بالبارد ؤيرك الساخن،
أو يكون عنده ما يحن به الماء ،ؤيقول :لا أسخن ،أريد أن اتوصا بالماء البارد،

لأنال هذا الأجن ،فهذا غثث مثرؤع ،لأن افه يقول :ؤ ما بمكل أقع
.]١
ثت|]قن ن؛اننتلم ه
ورأى النبي .رجلا واقعا ق الثمن قال ١٠ :ما هذا؟اا قالوا :ندر أن يقف
ل ا لثمس ،فثهاْ عن ذلك ،،وأمره أن يستظلر  ،٠فالإنسان ليس مأمورا ولا مندوبا
ر١ا أحرجه البخاري• كتاب الأي،ان والنذور ،باب النذر فيإ لا يمالك ،وق معمية ،رنم( ،) ٦٧٠٤
من حدينا ابن عباس غؤقبمثة.

 - ١٨٠و1وافنل امسوء

ق أ ف يفعل ما بمي عليه ويصؤْ ،ل كئ،ا نهلغ عليه العبادة فهوأقفل ،لكذ إذا
كان لا بد ص الأدى والتكزْ ،فإثه يؤجر عل ذلك ،لأو هذا شر احتياوم
كدللث،

الخطا إل ااثاجد» فيه ذليل عل أو اياعه تكرف ق المجد

ولا يكون ق البيت ،وأن الأسان إذا كوت

إل الماجد فإثه يؤ-مت ويري

اض به له الدرجات ،ويمحوعنه ا-قليئات.

وقد نبش عن الني ه؛ رءإذا ثوصأ فأحس الوضوء ،ثم حنج إل المحي

لانحرجه إلاالصلاة لم محل حطوْ إلارقمت ،له بمايرحه ،وحط صه • ١٢حطئه»را؛،

وهدم نعمه عفليمه ،ررفإذا صل لم ئزو اللائكه يصل عليه ما دام ز مصلاه^^ ١١ ،
صل عليه ،اللهم ارحمه ،ولا يزال أحدكم ق صلاة ما انتقلن الصلأة».
ررومحزة ا-لطا® يعني ت أن يأل الإنسان إل المسجد ولومن بعد ،وليس المنى
أن يتمصد الهلريى المعيد ،أو أن يقارب ا-قلا ،فهدا عبمز مثرؤع ،ل يمثي عل
عادته ،ولا يممصد البعد ،يعنى؛ مثلا لوكان بيثه وبتي الجد طريى قريب ،وطريق

آحر بعيد لا يممصد أف يدثب إل البمي ،لكي إذا كان بعيدا ولا بد أف يمثى إل

المسجد ،فان كثر 0ا-محلا إل الماجد مما يمحوافه به ا-اقطايا ويري به الدرجات.

وأما الثالث !،ا اأتظار الصلاة يعن .الصلاة®! بمعنى أن الإنسان إذا فنغ من هذه
الصلاة سوى إل الصلاة الأحرى ،مغ مجن صلاة العصر تلن يملبه صلاه الغرين،،
فؤغ من صلاة الغرب ينثظر مليه صلاة العشاء ،وهكذا يكون ثلثه معلقا يالمساجي!.
') أ-؛رحه الخاوي :كاب ،الأذان ،باب ،شل صلاة الخ،اعة ،رنم(  ،) ٦٤٧وسالم :محاي ،الماجد
ومواصع الصلاة ،باب خضل صلاة الخإعة وانتظار الصلاة ،رنم(ه  ،) ٦٤من حدث أي هريرة

سضهثمسامسطإشهظ

كثا فئ من طلأة إذا هوتتظث الصلاة الأخرى ،هدا أيضا ^بموافُُه الخطايا
وثريع به الدرجات.

قال * 'Mقدلئم الثثاط؛ ئدلئم الئثاط» بمي اأرا:طه واثدازمه عل الخم،
وهوداحز ل قوله مال؛ ؤ،ؤثإآ امحمحك> ءامرأ ^^دأوثلاوا يمحابملوأ وأيمدأ
أقن أتلكم ةتل»ماى ه [آو ء«ران٢ ٠ ٠ :؛!.

ثم ذو \فلئ لخديث أي ماك الأئتري ي أف البن .قال:
*الطهور شطر الإ؛ةان*ت يشنن طهور ائاء ،وطهور التئم ،وطهارة الق من
الئرك ،والشك ،والغل ،والحقد عل ادلميرأ) ،وغثر ذللت ،مما بجب التطهئ منه،
فهويثمل الطهارة الحسه والطهارة العتريه.

ءثطر الإيان®؛ نصئه ،والنصس الثاف هو التحل بالأخلاق الفاصلة
والأعال الصالحة؛ لأف كل ثيء لا يم إلا بثقسه مى الشوائب وثكميله يالمضائل؛
فالتآثميل يالمضائل نصف ،والتقية مى الرذائل نصفح آحر ،ولهدا قال، :رالطهور

شطئالإبجان*وأثا ش<ْ الثاف فهواشل بالأخلاق الفاضالةوالأغال الصالحة.

ثم ذو الؤلمح آخر ما ختم به الباب ،حديق عمن بن الخءث الأ دء.بمتئ أف
الرجل ءءإدا أمح الوضوء ثم تال :أشهد أل لا إله إلا افه ،وحده لا ثريالئ ،له،

وأشهد أى محمدا عبده ورصوله ،فإما تمثح له أبواب ،الحك الثانية يدخل من أيا

شاءا؛ ،وزادالمحمدي ذح'* '-امحم اجعض ثى اءامحن ،داجض بى اقطتريذ*
هدْ الأحاديث ،ق ئضائل الوضوء ،وا،لولف ،لم يستوعمن ،كل ما ورد ق هدا الا<لأ
من يضائل ،لكن لولم يكن من يضائله إلا حديث واحد لكفى به دعوة إل الوضوء

ؤإلحانه ؤإنباغه ،وثق اهُالحم؛ع ئا فيه اجزوالصلاح.

قمح دي،م اسسغ) _،؛لأم سيدالوساءا

٦٠٦

وزض ل السنة الثانية مى الهجرة بعد أل هاجز النئ ه إل المدينة ثميغ الأذاف،
واحتلم ،الصحابه حهم) ثثاوروا كيف يعلم بدخول وقت الصلاة؟ فقال بعضهم ت

نوقد نارا عقيمة يعرف ،الناس أف الوقث ،قد يحل ،وقال ثعضهم :بل نضرب
بالماقوس "الناقوس" الذي يشبه ابقرس.

وهوالذي ينادي به اشارى لصلموابمم ،وقالآحرول• بل ينفح بالبوق كا
يفعل اللمهود ،وكل هذا كرهه المئر .فزأى زجل من الصحابة "وهوعبد افه بن
رد يتيهين" رأى رحلا ق المنام وق يدم ناقوس ،قال له• انبح هذا؟ قال! وماذا

يصنع به؟ قال؛ أعلم به للصلاة ،قال! أفلا أدلك ،عل حثر س ذلاك ،،قال! بل ،ممزأ
عليه الأذان ،وقزأ عله الإقامة ،فو أصخ عدا إل الهي ه وأحثزْ باو ،فقال
\ر إ هذا خق» ثم شه يلألأ ،فأذذ ^- ، ١١٠بذا الأذان الموف_.،
الض
ولثا كان ق زمن عثإن بن عمان خ.بمق ،وكم الناس جعل أذاثا أولا للجمعة

قل الأذان الثال الذي هو عند حضور الإمام ،فكان ق يرم الحمعة أذانان ،أذان
أول ،وأذاق ثان ،وق نمقان أمز الهي ه بلالا أن يردن ق آخر الليل إذا رن،

وقت الئحور ،وقال• "إل بلالا يؤدن يلمتل ليوقظ نائمكم ،ؤثرح ئائئكم ،مكلوا

وائربوا حتى سمموا أذاو ابن أم مكتوم؛ فإثه لا يودف حتى يملخ اشم>،ر '
( )١أحرجه أحد (أ ،) ٤٣ /وأبوداود :كتاب الصلاة ،باب كف الأذان ،رقم(  ،) ٤٩٩والزمذي:
كتاب الصلاة ،باب عا جاء ق بدء الأذان ~محتمزا~ ،رنم (  ،) ١٨٩وابن ماجه؛ كتاب الأذان
والسنة فيه ،باب؛ل»ء الأذان ،رقم( ،)١^ ٠ ٦من حديث ،همد الله بن نيئ فئقةِن

( )٢أخرجه المخارى :كتاب الأذان ،باب أذان الأص إذا كان له س محرم ،رقم(  ،) ٦١٧وسالم:
كتاب الصيام ،باب بيان أن الدحول ،ل الصوم محصل بهللؤع الفجر ،رقم(  ،) ١٠٩٢من حديث
ابن عمر

ش ري1م اسسفيضهلأم سدال<ر>،ااء،

عثإف غ.بمثن ،ويا■؛ ٥١٤الصحابة الإحماع القكوئ ،ولا عذر لأحد ،وقطع افه لساق
من يعرض عل حلفاء هذه الأمة الرائدين وعل الصحابة.
ئديقول هائل! ئاذا لم ينزعه الرسول .والخمعه موحوده ق عهده؟
والخوامحس !،أف السلم ،هو أف الناس ق عهد عئاف كثروا ،واسّعت المدينة،

واحتاحوا إل أذان ينبههم يكون قل الأذان الأخر الذي يكون عند محي ء الإمام،
فكاف من الخلمكمة أف يودف ،وقد ثتى عثإن رْ.بمق عل أماست فها هو الني.
يامز بلالا أف يودف ق آخر الللر  ،٢لا لأو الصلاة حلت- ،صلاة المجر -ولآكن

ليوقظ النائم وير-ى القائم ،فهومقصد ثزعي ،ولا إشكال ق ثرعثة الأذان الأول

ليوم الخمعة ،فهو مئرؤغ ينق ا-قلفاء الراشدين ،ؤإيإء ث المرسلين محمد،.
ؤزجخ الصحا؛ة أذزكوا  ،١^٥أثا الأذان ي م اللل فإو تشروغ يثق ام
 .ق زمضاف لإيقاظ النائم ،ؤإرجاع القائم ،لكن هل يشنغ ق عثر زمضال؟
نقول! لعلمه قياسا عل فعل عثإف <ة.بمندرى اثه لا بأس يه.
وهاهنا مسأله ثانيه ت ررالصلاه حثر من النوماات زعم بحضن الناحرين أما لقال،

ل ا لأذان الأم الذي قل الفجر ،وأخْلؤوا خاص؛ لأف الي.م بلالا أف
يهول،؛ ررالصلاه حثرمن النومء ق أذان المجر ،قال! ررإذا أدنت ،بالأول لصلاة المح
فمل ت الصلاه حثر من التوم،ار آ .ومعلوم أف الأذاف للصلاة لا ؟كوف إلا يحد دخول
(ل)أحرج ،الخاري :كاب الأذان ،باب الأذان نل الفم ،رقم( ،) ٦٢ ١وسالم :محاب الخام،
باب بيان أن الدحول ق الصوم محمل يطلؤع الفجر ،رقم ( ،) ١٠ ٣٩من حدث عبد اش بن
م عود ظ^بمئ.

( )٢أحرجه أحمد(م ،) ٤٠٨ /وأبو داود :كتاب الصلاة ،باب كيف ،الأذان ،رقم(  ،) ٥٠ ٠والنسائي:
كاب الأذان ،باب الأذان ق الفر ،رغم(  ،) ٦٣٣من حديث ،ش محدورة زْ؛عقبمئ .وانميث ،ق

صحح م لم ت كتاب اثملأة ،باب صفة الأذان ،رقم(  ) ٣٧٩دون موضع الشاهد.

ا'عا-باسهدلالآغاذ

وقيها لقول اليي

رءإذا حصنت الصلاة

لكم أحدكم®  ،وّس أذانا

ولا بامحبار الإقامة؛ لأف الإقامة ^ •(١ي م قال او_ئ ه ررب؛ن كز أذام
من حديث عائثه رْ.بمها قالتت فإذا
صلاة® ر ' ،وحاء ق صحيح ملم
أدف الأول للمجرُ ُ ~بمي• قام التيهؤ حتى ياته الوين فيؤذيه لصلاة المجر•
وهدا صرح ل أل أذال المجر الأول هو ما يكون بعد لحول الوقت،
وأما الأذان آجر الليل فليس أذانا للمجر ،بل هوأذان للنابمئ لموموا ،وللفائمير؛)
وجعوا وسحروا إذا كان ذلك ق وقت ،الصوم.

والأذاف من أقفل الأعإل ،وهو أقفل مذ الإمامة ،يعني أف مرسه الوين
ل ا لأجر أقفل من مرسة الإمام؛ لأف الويل يعلن لتعفليم افب وووح؛ده والشهادة
للرسول بالرسالة ،وكيلك أينا يدعو الناس إل الصلاة ،ؤإل الملاح ق اليوم

والليلة حمس مرايت ،أوأكثز ،والإمام لا محصل منه ذلكر ،فإثه لا يمستع مدى صوت
شهد له يوم المٍامةرأ* ،ولهدا كان الأذاف ترئ4
\ؤه حن ولا إنز ،ولا
ى ا لثزع ص من نري الإماب.
( )١أحرجه الخاري :ياب الأذان ،ب1ب ،من نال ،ليؤذن ق الفر ْؤذن واحد ،رثم(  ،) ٦٢٨ومسلم:

كتاب ،الساجد ومواضع الصلاة ،يايح من أحق بالإمامة ،رقم (  ،) ٦٧٤من حدسث ،ماللئه بن
الخويرث خ.بمئ.

( )٢أحرجه الخاوي :يام ،الأذان ،باب ،كم بض الأذان والإقامة ومن يتنلر الإنامة ،رنم(،) ٦٢ ٤
وم لم؛ كتاب ،صلاة السافرين وقمرها ،باب بى كل أذان؛ن صلاة ،رنم(  ،) ٨٣٨من حديث
عد افه بن مغفل الزق قؤقثد.

( )٣أحرجه الخاري :كتاُب الأذان ،بابح من انتفلر الإقامة ،رقم (  ،) ٦٢٦ومسالم :كتاب ،صلاة
المسافرين وقصرها ،باب ،صلاة الليل وعدد الركعاُت ،الني ،.رقم( .) ٧٣٦
( )٤أحرجه البخاري؛ كتاب الأذان ،باب رير الصويث ،بالداء ،رقم(  ،) ٦٠٩من حدين ،أي معيد
الخيري ر.ئن.

قيح لئام اسايض •_ كلام سد الرسااءتا

٦١٠

فان قال قائل :إذا لكن كيلك ئاذا لم يم الرموو .

ولا الخلفاة

الراشدوف ،أجاب العناء عن هذا بأف الني ه وا-قلفاء الراشديى لكنوا مشغولن

بممابح الثباؤ؛ لأمم أئمة وحلفاء يدبروف أمور ^١؛^ ،والأذان ق عهد الرسول
 .ل يس لكلأذان و نشا ،الأف إذا أراد الإن اذ أذ؛<ذل ليس عليه بوى أذ

ينظر إل الساعة ويعرذ الوقث حل أولم ظ ،لكذ ل عهد الرسول ٠^^١^٠
الثمس ويابعوف الغلل حتى يعرفوا أف الشص قد زالت ،،وكيلك أيقا يراقبوما

حش يعرفوا أما عرت ،ثم يراقبوف النص ،ثم يراقبوف العجز ،ففيه صعوبة ،صعوبة

بة ،لدلك ،لكن الض .والثلفاءُ الراثدوو لاثتزلزف الأذاف ،لا يأله نمله
أم من الإمامة ،وزكى لأمم نشغولوف با هم فيه عن الأذان.

وقد بيرأ) الني .تحيلته بأف الناس ررلوينلئون ما ق النداء ،ثم لم نجدوا إلا
أذ ينتهموا عليه لأنأتهموااا نبحاف افه العفليم! فمعنى هدا أل الماس لويعالمول

ما ق الأذان س نمل وأجر لكانوا يقرعوف أمم الذي يؤدن ،بينا الماس الأف مع
الأتم ،يثدامحعوثه.

هذا يقول :،أدف يا يلان ،أدف يا هلأن ،...فيقول :أنا وافه صوق ليس حشنا،

أو ليس عالتا ،...أو يقول :إف نانا آحريذ سوف  ،يودنول ،محيثيهلهم الشيهلان عن

فعل م،

^^لإدابم.واإلأأنصواش:-ض:

يقرعوف عليه" لأسثهموا،ا؟

فتنثغي عليكح إذا كنث ،ل رحلة أف تحرص عل أف يكون أسثج  ،^^^١ومعلوم
أف الرحلة لها أم؛ر ~سواء رحلة سفر أو دزهة~ فلا بد أف يكوف هناك أمثر ،فإذا

رب الأمتر سخصا للأذان فليس لأحد أف يممدم ويودف ،لاثه صار مؤذنا راتتا،

٦١١

ا-عا-ب1ب،ضلالآذان

وكدللث ،إذا قال ،لأحدهم Iأنث الإمام ،صاو هو الإمام ،ولا أحد يتثدم عليه،

لقول الني ١ ■.لا.لأش' الخ لإج ل ئلهلامم إلا بإدنها>ُ  ،٠ومحق افه ا-بمع
لناءيها.مثوالصلأي

 " ١٠٣٤وض معابيه ؤهبمئا هال! نمعن ،رمول ،افه س ،يقول،ت راالوذنول

أطول ،الناس أغناما يوم المامة® وواْ مسلمُ .٠

 " ١٠٣٥وض همد افب بن همد الرحمن ين أي صنصعه! أو آيا نعيد الخيري
نمبمف ماو  ^ ٠ :٥أراك محب النم والباديه مإدا محت ،ق عنمك -أوياديتالئ-،
يأدنت ،للصلاة ،م١رلإ ص_ ١۶^١^ ، jil؛ مإثه لأ ينتغ مدى صومت ،الوين جى،
ولاإش ،ولاميء ،إلاثهدله يوم القيامة® محال أبونعيدت نؤعته مذرموو افه
^. ١٣٠^١

الثمح
هدان الخدمتان دكنهما المولما رحمه افه ثعال ق (بائح مصل الأذان) ،عن

تماريه

النىهمال :،امحآدونألإلضأمحاها:زمالماةة»إذايثا

الناس فإف الؤذذير1ا يكون لهم ميزة ليتر لشرهم ،وهم أمم أطوله الناس أعناما

فيرفوف بدلك توبما مضلهم

لنزقهم ،لأمم-ه الؤدن؛ن-

 ، ١١أحرجه م لم ت كتاب الم احي ومواضع الصلاة ،باب من أحق بالإمامة ،رثم (  ) ٦٧٣من حديث ،أيٍر
مسعود الأنصاري ;نحهبمن.

( )٢أحرجه م لم :كتاب الصلاة ،باب فضل الأذان وهرب الشيطان محي باعه ،رنم( .) ٣٨٧
()٣أحرجه الخاريت كتاب الأذان ،باب رفع الصوتؤ بالداء ،رقم ( .) ٦٠٩

قيح رياس اساسنر•_؛لأم سدا1دس،از) ء؛إأائقيوظم

٦١٢

ؤيعلنول بتكب؛و اف ءِة؛جل ويوحيده والشهادة لرسوله .بالرمالة ،والدعوة إل

الصلاة ،ؤإل الملاح ،يعلنوما من الأماكن العالية ،فلهذا كان جزاؤهم من حض
العمل أف ثعلوووونهم ،وأف يعلز وحوههلم التي بمكلموو منها و هدا الأذان،

وذللث ،دإءلالة أعناقهم يوم القيامة ،وهدا يدل عل انه يبني للأن ان أذ تحرصن
عل أف يكوف مؤذنا حتى لولكف ل نزهة هووأصحابه ،فإثه يبني أف يباين لدلك،
وقد سبى أف الني س قاوت اُلوبملم الناس ما ق الك•اء ،م لم نجدواإلا أو ينتهئوا
عادلانبمو^.

ولكللتحمنمضيلة الأذان ما رواه أبونعيد اّقدري ة.تنعنالجيه:

أرلأبمنع مدى صوت الوين جن ،ولا إئس ،ولأ ثيء ،إلا نهد يوم المامهء،
وهدا أيما من هضائل الأذان أل صاحتة يشهد له يوم القيامة باثه من الموذص ثنوما
بممله ،وبيايا لثوابه.

فالحاصل• أف الأذاف له ممل عظيم ،واثه ينتغي للإنسان أف يكوذ مؤذنا،
إلا ائه إذا لكن هناك مودن راتب فإثه لا تحل لأحي• أف يتجاوز ويودن عنه ،إلا إذا
كان قد وكله ،أوما أنته ذلك ،يعنى لا ثفلنوا أف الأن اف يبنى له أف يبادر لالمسجد.
ويودف قبل أف نحضز المؤذن الرانج،؛ لأف هدا عدوان عليه ،وقد قال الني ه!

لإخمفيضبجإنم>'''،داهمئز.

( )١أحرجه م لم ت كتاب المساحي ومواضع الصلاة ،باب من أحق بالإمامة ،ريم (  ) ٦٧٣من حديث أبير
م عود الأنصاري ذؤهقتإ.

٦١٢

ا'خا4-بهلالآناد

 - ١ ٠٣٦وعن ر ميرْ دء.بمتئ ،هاو :هاو رمحوو اف ءإدا مودي
بالفلاة ،أء اضنان ،وآت ئزاط ض َلأ بمتع ش هإذا ض الدائ أمز،
محثأقو،خمبج:لأافيثس

ئوو :،اذمحئاواذمحظا

طمحخمو-خمبمولإجوثايرىم

صل>،ظشُاا.
الإهامة.

 " ١٠ ٣٧لص عتب افّ بن عمروبن العاصن

اله سخ رسول ،اف

 ،.يقول■ ٌإدا سبعتم النداء الوذذ ئقولوا بمحا يقول ،ثم صلوا عئ؛ هاثه من
صل عل صلاة صل افث علته بما عثزا ،ئم شلوا ايآ والوسيلث؛ هإما متزلأ ز الحق

لابم إلابمدمن ياؤ افب ،وأرجوأذ أكوذ أنا م ،ئمى'نأل ،ج الوييلث حثن
الثنخ
هده الأحاديث أيئا ق (باب ممل الأذان)ت منها حديث أن هريرة ;محئيبمثئ

أيه إذا أدف الودق أدبن الثيتئال وله صراط كراهه أف ينع ذكز اض عهيل وهدا
هومعك ،قوله تعال :ؤ ثن ثزالوتوابفأقاسه [الاس:؛] ،الذي تخنز محي ذي
افب ءغ؛جل وينتفي ويبعد؛ لأف الشيطاف أكنه ما محده محاد ،اممب ،وأبعص ما محدْ
ر  ) ١أحرجه الخاري :كناب الأذان ،باب قفل التاض ،رقم( ،)٦ • ٨ومسلم :نحاب الم احي ومواضع
الصلاة ،باب السهو ل الصلاة والسجود له ،رقم ( .) ٣٨٩

( ،٢أحرجه م لم؛ كتاب الصلاة ،باب استحباب القول مثل تول الوين لمن سمعه ،رقم ( .) ٣٨٤

ش ري،ض اماسق ض هدم سيدالرس،؛ذ

٦١٤

مى الرجاو عباد اض ،وأحث ،ما تحب الشرك باض عغ؛ل والعاصي١^٧، ،؟ لأثه يأمئ
^صىمأسثكايه[اني;،حآأ].

فيحب من الماس أف يأتوا ما لم يامر اش به ،ويكرْ منهم أذ ياتوا ما أمز اف
ظ

فإذا أدف الوين ول وأبعد عن مكان الأذان حتى تحرج بعيدا عن البلاد لئلا

ينع اللكز ،فإذا انتهى الأذال أتل حتى يغوي بتي آدم ،فإذا ثوب يعني أقيمت
الصلاة ،فإيه ل حاو الإقامة أيصا يول ؤيدبر ،ثم إذا فزعت الإقامه أقبل حتى
تحطز؛؛ن المرء وقلبه ،يعني تحول؛_ المرء وقلبه ق صلأيه! يقول له; اذكز كدا ،اذكز
كدا ،اذكر كدا يدكرْ بأشياء قدنسيها ،وهدا أمز يشهد له الوائ فإف الإن اف أحيايا
يئى أشياء ،فإذا يحل ي الصلاة فح الشيطان علميه باب المدكر حتى جعل يذكرها،
ؤيدكر أل وحلا افتكى إل آحز وقال له! إيه امثوئغ وديعه -يمني عظيمه -وسيها،

فقال له اذهن ،فتوصأ فصل ركعتي ومتدكزها ،ففعل اوحل ،فيكنها ،ذكزه إياها
الشيطال.

وصدق رسول اممه

حيث ،أراد ق هذا الخل.سث ،فائدثي عظيمتي!

الفائدة الأول! بياف مقل الأذان ،وائه يطزذ الثيامحلن ،ولهدا امتمحث ،كشر

مى العلمإء إذا ؤلد الولود أول ما يولد أف يودف ق أذنه حتى يطزد الشيهلان عنه،

وبعضن أهل العلم يقول،ت يودف ق أدنه حتى يكوف أول ،ما ينع ذكر ام عجل
وعل كل حال ،فالأذاف بملزد الشياطين ،ولكن هل إذا أدف الإن اف ق عم ونتح
لكن ذكز اض عل نسل العموم بملزد
الأذان ، ۶٥ ،ثطزد الش Lطين؟ ^١١
الشياطين ،لأف نمى الخناس الذي تحنز عند ذكر اض عغيل.

ا-عا،-اسسلالآذاز،

أما الخدث الثاز)ت فمضيلته أف الني

٦١٥

أمن إذا تمعنا الودق أف مول متنإ

يقول :إذا قال :اضُ أكأ ،نقول :اشُألإ ،ؤإذا قال :أشلأ أذ لا إلا إلا اضُ ،نقول:
أشهد أن لا إلا إلا افه؛ ؤإذا قال :أشهد أف محمدا رسول اض ،نقول :أشهد أف محمدا

رمحول اف••• إلح ،إلا (حي عل الصلاة ،حل عل الفلاح) فلا نقول ،لأينا نحن

مدعوول والمؤذن دلع ،فلا صح أل نقول• ُحي عل الصلاة® ،وهو يقول :ءحل
عل الصلاة® ،لكنتا مول كلمه الاستعانة وهي® :لا حول ولا قوة إلا بافه® ،ؤإذا

قال :ارحل عل الملاح® ،نقول :رالأ حول ولا قوة إلا باق® ،وهذه الكلمة ثعني اثنا
عرمنا عل الإجابة ،يعني جيب ،ولكننا سعين باق ءغتْل ولهذا أقول :إف هذه

الكلمه كلمه استعانة يحين الإنساف عل أمور ،0فإذا قالها أعاثته عل أمور ،0وعل
صلاح أحوالا.

ولهذا قال الرجل المؤمن ل قصة صاحتي ا-ةثتم) ل۵احبه :ؤ وؤلآإذ دثك
•حننف ،ثنت ما ثاء آثث لا مْ إلا باش ه تالكهضتهُآ]• يعني* لكان حثرا لك ،ولتلممل
حكك من التلف ،فهذه ازكلمه كلمه عفليمه محي قال المل .لعبد افه بن مس
®ألا أدلك ،عل'كنز من'كنوز الخى؟® قال :بل.
~أبي موسى الأسعري-

قال« :لأ خول ولا قوة إلا بافِ»را؛ ،فإذا قال المزذذ :حل عل الصلاة حل عل الفلاح
مول® :،لا حول ولا محو؛ إلا باق® ،ؤإذا قال ق أذان المجر :الملام حر مى الوم،

نقول® :الصلاة حث من الرم® ،ك،ا يقول ،ؤإذا قال :افُأكآث ،محالما :اضُألإ ،ؤإذا

قال :لا إلا إلا افُ ،ثلنا :لا إلا إلا افُ ،ثم بعد ذللث ،مل عل المن ه نقول:
(  } ١أحرجه الخارىت كتارّح الدعوات ،رارّ_ ،قول! لا حول ولا قوة إلا باش ،رنم (  ،) ٦٤٠٩ومسالمت
كتاب الل.كر والدعاء والتوبة والاستغفار ،؛أب ،استحّاب ،حفص الصوت بالذكر ،رنم ( .) ٢٧٠٤

 _|{_lض علام سدالر،دزا

٦١٦

اللهم صل عل محمد ،فإثه من صل عليه صء واحده صل افه عليه -؛ا عئزا ،ثم
ته افهَ له اوسله :الثيأ زث هده الدعوة التاثة ،والصلاة القائمة ،آت محثدا
الوميله والمضيله ،وابمه مقاما محمودا الذي ونذض ،إيلئ ،لا نحلم ،الميعاد ،فإذا

طيا عل الض ،ونألما اشَ له الوسيلة حثت ،ن الثفاعة -بمي ثفاعه النل ه-
بمي صننا من أهل شفاعته.

وما هى الزميله؟ هى يوجه ق ا-إق عاليه أعل ما يكوف ،لا تيمي أذ تكول
إلا للجد من عباد افب ،قال الني ه•' رروأنجو أو أكون أنا هو ٠١وهذا الرجاء —إف

ثاء اممهثعال — متكون محمما؛ لأناثعلم أن أفصل ا-ثلقعند اممه محمد ،.ولأل
أمه محمد ظءو الاJهدعال  JJJb؛ ،بعد كز أذان ،والدءاء الأذان والإقامة لا أوإل

كز  ^١تقون\(( :مأ آث ،محنيا الزّيلها) ،ونحديئ 1ثة ء ه -باذن اشِ-
إذا دعن ،افه عئققل أف يول محئدا الوسيلة أف يقتل اممه منها ،ولهدا قال :ررأنجو
أف أكوف أنا هوا؛ ه.

إذف يجي لما إذا ممعنا الودق أف نقول ،مثلمإ يقول :حتى لوكنن ،ثقزأ ،اقهير
القراءه وأجّس ،الزيف ،ؤإذا فزعن ،أقبل عل قراءتلئؤ ،وا-حثلما الماع قءهإثئ فيإ

إذا كان الإنسان تحل :هل إذا كاف الإنسان تحل يابع  ٤١٧١ومحيي ،المزذف؟
فقال بعضهم :ثعم ،ولوكننؤتحل ،تاُعه؛ لأف الأذان ذكت لا يبطل الملام.

والنئر س يقول :ررإذا سجعتم  ١٤^^١فقولوا مثل ما يقول؛ ،،ولم يمكن حالا
من الأحوال ،ودكن اكوالماةثقولوف :إذا محت ،تحل لا نم ،المزذن؛ لأف الصلاة
فيها ثغل بمي مغلا خاصا بالصلاة ،والأذان طويل ،بمي يثعللئ ،كثيرا عنها،
ولكن لو ءط1ن؛ؤ وأنن ،نمل فمل :الخمد فه ،لأيا كلمه واحده لا ثث_ علكإ

مآ

٦١٨

 ~ ١ ٠ ٣٨وعن أبي) نعيد الخيري نيعبمتئ؛ أل رمول افي
نمعتم النداء ،يقولوا ثإ يقول الوين  ١متقى عثته ر

هال؛ ررإدا

 " ١٠٣٩دعن جابر ;ؤ.بمنت أل رسول افه هال؛ راش هال ،حنن بمثغ
النداة :الليأ زثه هدة الدغزة الناقة ،ؤالئلأة المائثة ،آت ،محئدا الؤساله،
والمضيثه ،وابمئه مثاما محمودا الذي وعيثه ،حلئ له سماعتي يوم القيامةا ٠رواة
البماري؟ا.

•  - ١٠٤وعى ثني بن ش وهاص ؤقسفيتئ ،عن الم .أنه هال _«:هاو

جم ،يسح اأؤدلت أسهد أذ لاإله إلااممه وحده لاثريلئ ،له ،وأن محئدا عتده ورسوله،
رضيت ،باممه ربا ،وبمحمد رسولا ،وبالإسلام دينا ،غفز له إنه ه رواه ملمُ .٠
 ١الدعاء لا يزد بهز
 — ١ ٠ ٤ ١وعن آني خكمحنيه ،هال،ت هال ،رسول افه
الأذان والإدا٠ةاا رواة أبوداود والرمدير  ، ٠٤وهال!  ١حديث ،حسن. ١١

الثثخ
هدْ الأحاديث بقية (باب مضل الأذان) ساهها المولمخ رِنه اطه ثعال ،ومنها؛

قول النش.؛ ر١إدا شمعتم النداء ،هقولوا مثل ما يقول الؤدناا ،ومنها؛ ارش هال،
( )١أحرجه البخاري ■،كتاب الأذان ،ياب ما يقول ،إذا سمع المتادؤ ،،رقم (  ،) ٦١١وم لم؛ كناب
الصلاة ،باب اسماب القول مثل قول ،ا،لوذن عن سعه ،رنم

( )٢أحرجه الخارتم :،كاب الأذان ،باب الدعا ،عد الداء ،رقم(.)٦ ١ ٤
( )٣أحرجه م -المت كتاب الصلاة ،باب استحباب القول مثل قول الوذن لن سمعه ،رقم( .) ٣٨٦
( )٤أحرجه أحد(م ،) ١١٩ /وأبو داويت كتاب الصلاة ،باب ما جاء ق الدياء ؛؛ن الأذان والإئامة،

رنم ( ،) ٥٢ ١والترمذي :لكتاب الصلاة ،باب ما جاء  jأن الدعاء لا يرد بثن الأذان والإقامة،
رقم( .) ٢١٢

٦١٩

آعا-بابامحلالآنان

حس بمئغ النداء؛ اللهم ريث ،هد 0الدعوة التامة ،والصلاة القانتة ،آت محمدا
الوسإله ،والمضيله ،وانعئه مقاما محمودا الدى وعديه ،إياك لا عللفن ادعاذاا ،ومنها؛

لآؤخدةلأفىذ،ق،ثأبجأنمما

رصين

لأض زنا ،ثبالإنلأم دينا ،زبمث زئولاه ،ومها؛ ررأن الدعاء;ئ الأذان زالإهاتة
لأيرد».

فاقا الحديث الألإل؛ فقد سق الكلام عله أنه ثم للأن ان إذا ّوع النداة
أف يقول مثلمإ يقول المرين إلا إذا قال الوين؛ راحل عل الصلاة ،م عل الملاح٠٠
فلمز؛ (رلأ لحول ولا ئوةإًلأ ^ ٠٠كاقا س مل.
وأما الحديث ،الثاف• من قال حنن ي تغ النداء؛ يعني؛ ومغ الوين ،كإ دل
عليه الخدبث ،السابى ،إذا فؤغ الودق فايلث ،نحل عل المل ه ثم مول؛ ءاللهم
رب ،هذه الدعوة التامة ،والصلاة القانتة ،آب محمدا الوسنه ،والمضيله ،واتعثه

مقاما محئودا الإى وعاو.ثه إنائ> لا نحلم ،اليعاذ،ا ،ا<اللهلم زث هد؛  ٥^^١ال؛اةة)):
هي الدعوة إل الصلاة ؤإل الملاح؛ لأف ذللثج من انم ما يكون مى الدعواُت.،

 ١٠والصلاة القاي٠ة ا بمني• الصلاة اش مسقام؛ لأف الئداء إعلام؛دخول وقب
الصلاة.

ارآمحتف محمدا الوميله ،والمض؛لهاا؛ بمني أعطه الوميله وهي يزجه ق الحق أعل
ما يكوف من لزجات الحق وهي للنى :
ااوالمضيله،ا يعني التزم والريه العاليه عل ■تي 0عفييادقلأْوآمحم ،وقو حصل
له ذلاك٠،

همح ئاض اسا|هتي •_؛لأم سداض،ئءي 0ئ؛ون'قوظ

اروان٠تثث مماثا محمودا الذي وء1ود 4ا وقد وعدم افه ذلك ق قوله• ؤ وين \ؤفي
ئتهعئن له ء ثافلأ لأي عمئ أن يبعثك يك مقاما نحمؤداه [الإ"-راءتهما] ،ومن هدا

اكام الحموي الشفاعه العفلمى ،قاف الناس يوم القيامة يلحمهم مى الهرين ،والعم
العظيم الل•ى مقداره خمون ألم ،سنة ،ق صعيد
ما لا يطيقول ل ذلك
واحد يسمعهم الداعي ،ؤينفدهم المر ^ ١۶ ،أحالهم ،حافيه أقدامهم ،ثاحمه

عيومم ،لا يملك_ول لامسهم ثفنا ولا صرا ،يفر المرء من أحيه ،وأمه وأبيه،
وصاجثه وتيه ،الشص ثدنو منهم مدر مل ،ولا هناك عوج ،ولا أنت ،،ولا ظل،

ولا بناء ،ولا ثيء ،فيطلمبول منتئشر لهم إل اف ،مأتوف آدم ،ئم نوحا ،ثم إبراهيلم،
ثم موسى ،ثم عيي ،حتى تصل إل البن  .فيقوم ^؛ ١١؛ ،ول هذا المقام
محتدم الأولون والاحروف؛ لأن الناس كلمهم ق هذا اقام ،فإذا ثعدر الأيياء الكرام
الكارت إبراهيم ،وموسى ،وعيي ،ونوح ،وآدم أبو البمر ،ثم قام هذا البي الكريم
فشمخ إل افه فهنا محمده الأولون والأحرون ،وهذا مى القام الحموي الذي وعدم
اممه ء،؛ثل ثم إن هذا ا-اثديثا رواه البخاري إل قوله! ررالذي وعذثه® ،لكل قد
صحت ،الزيادة! ءإثاك لانحلف العاداار ا ،فيتتغى أن يقولها الإنسان؛ لأما صحيحة،
ولأن هذا ذءاء المومخن! ؤ ربما ^ ١^٠١م! وعدم! عق رثؤثر وثُ  ١^٤يوم آثبمتئ إيك
فهو جدققُ لا نحلم ،الميعاد لكال صدقه ،وك،ال ميتته ■هذذؤ ؤإحلافح الوعد
إما أن يكوف عن كذب من الواعي• ،ؤإما أن يكون عن عجز منه ،واف جنرقعوأصدق
ٍ

ٌ

( ) ١أحرجه البخاري! كتاب الرقاق ،باب صفة الخنة والنار ،رقم (  ،) ٦٥٦٥ومسلم! كتاب الإي،ان،

باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها ،رقم (  ،) ١ ٩٣من حديث ،أنى بن مالك رء؛هبمئ.
(  ) ٢أحرجها المهقي ل المنن الكبرى ( • ) ٤ ١ • / ١

فؤح

٦٢٢

اسرعتيمذئلأم سد الرسا؛؛تي

 - ١ ٨٧باب محل الصنوان

ك.

دآءلآءهصتْ:؛].

الثمحح
قال الولف رحمه اف ثعال• ررباب محل الصلوات.'،

الصلوات! هي عبادات معالومة مفتتحة بالكقبثر محتمة بالأسلم ،وهي آكد
أركان الإسلام بعد الثهادش ،وأممل أركان الإسلام بعد الثهادش ،وأني أوكان
الإسلام بعد الئهادى ،وهي صلة بيرأ) الإنسان وبيرن^ ربه؛ لأف الإن اف يقوم
يدي اللب عقيبمل يناجيه ،يقول• يجتحكو ف  •LJoخكصح ه ،فيقول افه!  ٠حمدل

بلي" ،يجوء آلحم ه فتقول افهت ارمحي عئ عبدي"• ؤ نلك م الذب ه
فيقول الله عغبجل• ررمحدي ء1دياا ،ءؤإ؛ك ثني وإياك ئننعمل ؟ ١٠فيقول اف! ررهذا

بيتي وب؛ل عبدي نصنس" ،ؤ ١نينا آلخرط الث-غبمه فيقووت راهدا لعبدي ،ولعتا»ى
ما ّأل،ار ' ،محاوره ومناحاه.

ثم هي أبقا أفعال وأهوال كلها ثعغليم من حين ما يبدأ الإنسان وهو يقول!

الله أكم ،يعني أكم من كل ثيء علئا وئلطانا ،وكريا•؛ وجروتا ،وكل ثيء
الثموات الع والأرصوف الممع ق كمه كحرذلة ق كفث أحدنا ،يطوي اش هده
( )١أحرجه م لم :كتاب ،الصلاة ،ياب ،وجوب ،قراءة الفاتحة ل كل ركعة ،رقم(  ،) ٣٩٥من حديث
أف ^,؛ ٠/خ؛ممؤبمتن.

ضحريأضاساسذص' ةلأ،اسد الرا،اازا

٦٢٤

والصلاة لهاثمرات لجيي؛ عذو»ه منها:

 - ١ما ذكزْ اض مال ل الأية التي صدر حا المولفن هذا اياب هك
ثني مب آكنكخء و]لثثزيم [انمكبوت:ه؛].
اشحشاء! محواحثى الدنوب ،كالزنا واللواط ،وما أفتهها.
والن٤ئت ما يوف ذلك.،

ولكن متى ينهى الصلاة عن المحثاء والكر؟
والخوابت إذا كاJنا صلاة مقامه عل الوجه الأكمل ،ولهذا فكنثرا لا ئجد
القلوط ،سؤ ،أوثكزْ المحثاء ،أو الكز بعد الصلاة ،أو يكون الإنسان بعد

الصلاة حثرا منه ملها ،لا ئجد هذا؛ لأف الصلاة التي يصليها ليست ،الصلاة التي

سهي عن المحثاء والكر ،ؤإلأ فكلام اممه حق ،ووعد 0صدى ،الصلاة سهي عن
المحشاء والكر.
إذا صلنت،
إذا كنت ،قد محنت ،بنيثة ،أوكان محلثلئ ،يميل إل العاصي،
ائمحى ذللثؤ كله ،لكي بشرط أذ تكونا الصلاة الض تراد منلئ ،والتي تريدها أنت،
فه ءغ؛هل صلاه أكمل ما يكون ،ولهذا نجب ،علينا —وسأل اض أذ يعيننا — نجس ،علينا

أف ثحثي بصلاتناJ ،كملها بمدر المستهلإع بجمع أركاغرا ،وشروطها ،وواجباتها،
ومآكملاتها ،فإما ثتهى عن المحشاء والمكر.

قال بعص ال لمح ت من لم سهه صلاثه عن المحثاء والمكر لم يزدد -ها مى اطه
إلا بعدا —تال افه العافيه— لأنها ليتؤ الصلاة الطالوبه منا ،الصلاة الطلوية منا

أف تكوف صلاة بمعنى اكلمة ،كان بحفي السثمؤ إذا يحل ق صلاته لا محس بثيء،
ويغين ،عن كل ثيء الأ عن افب ■موْل•

قمح(  _ ljاساسى ض؛لأم سداإر|طيزر

٦٢٦

نحهز جيشه ق صلاته ~وهو حاصز الهاو_ا— لم يدهب قث يمينا ولا شإلأ ،لأو>
يعبد اف عغتهل ؤإن كان محهز ائس ،وهو يصل ،فنال اف ثعال أف تجعلنا

ؤاياكم ص سهام صلاثه عن اشحشاء والكر ،وأو سمو منا ومنكم ،إو عل كز
ثى؛ مدين■

دال 1،سمنت ،رسول ،اف ه ،يقول،ت ررأوايتم
 " ١٠٤٢وض ش هريره
ممممك،ثز:محسئمحمحءٌ؟»
قالوا! لا سمى مى يرنه ميء ،هالرت «_ ، Jllمثل الصلوايتؤ الخمس يمحو اف نس
الأس»ثقشرأ'.
" - ١ ٠ ١٤وض جابر ئمحقممقبمنن ،قال! قال رسول ،اض ه! رامثل الصلواُتج

الخئس ثثتل م جار عنر عل \ ٣٢؛وبلم/شذ منه ثر ثوم حمز ماُت»،
نداةةسلمرم•
ررالعمر ا بقع العن العجمه؛ الكث؛ر.
 - ١ ٠ ٤ ٤وعن ابن معود ههة '.أو رجلا أصاب من امرأة دله ،هاتى

الشءً ،ه ،هاحن ٥هائزو اف دمالت ؤ وفييِ آلق-لو؛ ،ري آماي نمحلما ^؛ ،^٢إث
( )١أحرجه \ؤخ\وي '.كتاب مواقيت الصلاة ،باب الصلوات الخمس كفارة ،رنم (  ،) ٠٢٨وم لم •

محاب الم احي ومواضع الصلاة ،باب المثى إل الصلاة تمحى به الخطايا ويرفع••• ،رقم
( .) ٦٦٧

ر  ) ٢أحرجه م لم :كاب الماجد ومواضع الصلاة ،باب المثي إل الصلاة تمحى به الأهلايا وئرنع،...
رنم( .) ٦٦٨

- ١AVباسضJاسوIت

أئثشث

٦٢٧

آلثقاته [،عود ] ١١٤ :مماو اوجل أج هدا؟ مال! رربيح أمتي

ئهلم>اقيىمرا'.
 " ١٠٤٥وعى ش هريره دْءممؤعتقت أل رسول ،اف ه ،هال؛ ررالصلوات الخمس،
والخمعه إل الخئنه' ،كماره قأ ببجى ،ما لم تمش  ١١^^١رواه مالمُ .٠
 - ١ ٠ ٤ ٦وعى عماذ بن عمان

قال! شممت رسول افب ه ،يقول!

ُرما ثن انرئ منلم عئصزه صلاه ةتكتون 4محسن وضوءها؛ وحشوعها ،ور'5وعها ،إلا

^ ١^٥ ١^٥^٥١^ ،^١مى الدئوك ،؛ ١،نمثوت يَْ ،وذنك الدهز ؤلئ'ا وواْ مسلمر
الثثج
هذْ الأحاديث ،من يفائل ااص1واتا ،فقد شبة الّثي الصلوات بنهر
عمر جار• المهر الثمن! الكثثر الماء• الخاري• معروف ،،بمي• صد الراكد ،يغتسل

ت ا لإن اذ ل اليوم م مرات ،فهل يبقى من ونخه ثيء؟
الخوابخ! لا يبقى من وتخه تيء ،فه،كدا الصلوات الخص يمحو اممه

اعْلايا حنى:ش الإن ائ طاهزا نما من الخْلايا ،ولكذكا أمشا فيإ ض أة
هن-ا ل الصلوايت ،التي يتمها الإنسان ،يتمها ومحققها ومحفل قلبه ،ويشعر
ياحي اشَ تبماةئوق\ك فإذا ي الصلاة عل اأطلوم ،حقل هدا الثوان ،اسء،
أواشَبمو-يا الخْلايا.
( )١أحرجه الخ١رىت كتاب عوامت ،الصلاة ،باب الصلاة كفارة ،رقم (  ،) ٥٢٦وملم ت كتاب التوبة،
باب نوله'مال :،وة آص س اثظت ،4رقم( .) ٢٧٦٣
( )٢أخرجه سالم :كتاب الخلهارة ،باب الملوانذ الخص والخمعة إل الخمعة ،...رقم( .) ٢٣٣
( )٣أخرجه سالم؛ كتاب الطهارة ،باب فضل الوضوء والصلاة عمه ،رقم( .) ٢٢٨

ش يياض اسسذاعى؟لأم سدالوطي

٦٢٨

وكذلك أيفامنهضائلالصلواتالخص :أو الصلوات ا-قص ،والحئعث

إل الخمعة مكئرات لما بيثها ما لم تعس الكبائر —يعني :ما لم تفعل— فالصلوات
الخس ئكمر الصغار ،ولكنها لا محمز الكبار ،فالغش مثلا ق الحاملات كبثر0

من كائر الدنوُب؛ لأل الني ه برأ من فاعلمه

'أمن عس فليس ٌشٌر آ.

فإذا ضل الأن او الئلوات الخصز وهوغاش ،فإة الغش لا ثكم؛ لأع
كبثرة من كبائر الدنويت ،،الحلفس ،الكاذب ،ق الئالعة يقول :واف لفد أعطست ،ما
كذا ،وهوكاذب ،أو؛ واف إما مى النؤع الملأئ وهو كاذب ،هذا أيما من كبار

الدنوك ،،ك،ا قال اليئ «<ثلأئ لا يههم اشُيوم القيامة ولأتؤ إليهم،
ولا يزئهم ،ولهم عذاب ألم :اثان ،والبل ،واتفق يطش بالخلم ،الكاذُّ»،اأء
كذلك ،لوكان الإنسان ينزل ثوبه خيلاء ،قاف هذا من كبار الدنوب ،فإثه لا يكمر
عنه ذللئ ،إذا صل ،بل لو أرله إل ما يوف الكععب ،يحنى :أممل من الكعّت— ،ولو

لم يآكذ حيلأء— فإثه من كثار الدنو<» ،-فلا يغمر له بصلاته ،لوصل لا يغمر له هذا
الفحل؛ لأع كبيرة ،والغيثه أيما من كبائر الدنويتف ،فإذا اعتابر الإنسان رجلا واحدا
فمط ب؛ن صلاة المجر وصلاة الطهر مثلا فإف صلاة الطهر لا ثكمز هذ 0الخيبه؛
لأو الغيبة من كبائر الدنوب ،ولوكانت ،مزه واحده لرجل واحد.

والغيبة هي التي ينئيها العوام الئلمابة يعني :أف يذكز أخاه بإ يكنه ،لأن

البن .نئل ص اشبة فمال« :ذوك أخاك ب،ا'يمة» ،فال :أنأ;ث ،إذ كان ي
رمن غشنافليس منار ،رثم(  ،) ١٠٢من حديث،

ر )١أحرجه م لم ت كتابج الإمحان ،باب مل ،الحم،
أي هريرة
( )٢أحرجه م لم؛ كتائب ،الإي،اذأ ،باب ،بيان غلظ نحريم إسال ،الإزار والن بالعطية ،رقم(،) ١ ٠ ٦
من حدبثح أب ذر ظ^بمته.

¥عا-بابهت،لاسءات

٦٢٩

أحي ما أقول؟ قال ت ررإذلكن فيه ما موو محمداعتش ،ؤإو لم يكن فه ماتقوو فقد
ه»رن .والمحة نحثلف آثائها باختلاف

وغوامها ظ :انجاث الماء

أشد من امحاب النوام ،وانياب ١^١؛ بمي ثلأة  ^١أشد من اشاب ئن
دومم ،وبيدا يعرف أف هذه الثئرات الي تولع يئن الناسي الأن أي أولأت من الغيبة،
وثانيا• أف يشرها ص الناس من كبائر الدنور-ا ،وأف الإناف ياثم -أا إما عظإتا؛
لأي توجن أذ:كزة الماز ض اغتنوا و هدْ الأزراق وافرات ،وأذ;تنئدوا
عليهم ،وتوجب أيما إيخر الصدور ،ؤإحدات القش ،فهي —والعياذ باف~ غيبة

يلأة الأمور ،وهي من أكؤ الآثام ي  ،^١فالدي;نثزئ أويئثها ^^1
آثم فاعل يرة -وابماذ باممه— عليه إئمها ،ؤإيم كل من تأين حا — ت أل الله اللامه
والعافيه -لأو هدْ الأموز لا ثق ،ي داخله و الغيثة« :اذكنك أحاك ب،ا:كزة»،
ثم ما مصدر هذا الكلام ،من قال :إو هدا الكلام صحيح ،من يقول :إد 4صحيح؟
ولذلك يوجد ق بمس هذه اشرايتح أشياء كلها كذب ،فقد شاهدناها نحن أما
كذب ،وليمت ،بصحيحة ،فتكون حامعه بش الجة ،والبهتان -والجاد بافه—.

وثاكا :ماذا يآرسب ،عل ثشر هذْ الأوراق ،هل تملح الأمور؟ هل يقئ الماس

ما وصفوا به ق هذه افرامحت،؟ أبدا ،لا يزيد الأمر إلا شدة ،لذللثه يرى أف يوزع
مثل هذه اهرايت ،ل غيبة ولاة الأمور ،ثرى اثه من كبائر الدنوُتح ،وأف الأن اف آثم
إذا ثنزها ،أو صورها ،أو ورعها ب؛را الماس لما فيها من ائياق حقيقة الجبة عليها،

لأف حقيقه الهة *ذكزك أخاك ياثكزه،ا ،وهذا لا ثلن ،اثه س ذكرك أخاك؛،ا يكنه،
 ١أحرجه م لم! كتاب ،الم والصلة والآداب ،باب تحريم الغيبة ،رقم (  ،}٢ ٥٨٩من حدين\ ،لي
هريرة كهقنن.

٦٣٠

فؤحري1ساساسق*ق؟لأمسالرسااتي ء؛إإئنههظن

يم يتولد عل هدْ الغيبة مقامي عفليمة ليت كإ لو اغتت ريدا أو عمنا ،فالأمر
يكون عليه مخصيا ،لكذ هدا يريب عليه صرر عل المغتاب مخصئا ،وصزر
عل الأمن ،لأيه يوجب إيغار الصدور وكراهه ولاة الأمور ،فنحن حير من م

هد 0الأوراق ،ونرى أو من شارك يثثرها ،أويونيعها ،فإل آثم فاعل تجترة من

كبائر  ،^١ولوكن ٣ ١أف الأمور ّشأح بمثل هدا لكاذ  ^١متا ،ولكن
الأموزلأئصلح ،ولأ^^ ^١اختكاكا وكرس ولاة  ^١وهوثو ممٌ.
سأو اطه ع،ثل أف نحازي من حاول ثئزها بإ يستحق ،إيه عل كل ثيء
هدير ،وصل اممه وملم عل ثنا محمد وعل آله وصحبه أجعتذ•
يوٍةقيقأبم

٦٣١

- ١٨٨واو،ضلطأاسحراسر

 ~ ١ ٨٨باب محل صلاة الصثح والعصر
خجٍةقجم
دح

 - ١ ٠ ٤٧عن ر موسى

أف رموو الني ه ،ماوت ررس صل الم!ذين

ذحز الحثةا> مممؤ عث؛هرا*.
٠^٥١^١١٠٠؛ الصتح والعصؤ.
 ~ ١ ٠ ٤٨دعن أي زهثر عارم بن رقيه

مال! سمعت رسول اف؛

 ،.يقول؛ ارلذ يلمج النار أحد صل مز طلؤع الئنس يمز عروبمارا بمي ت التجر
والعصز .رواة مسالم'

الثمحح
قال َ; ٠^^١مئآثئت راياب محل صلاة الصج والعصراا ،هاتان الصلأتان
مميزنا مضل ليس ق عم همات أما المجر فقد محال اف بازلئؤJاكت ؤ م آلمءّلوء لدلوك
آكعس إك غق أؤل ونز،ان أكجر إذ فئران أكنرَ؛ت^ا مثمؤدا ه [الإمراء;خي].
يشهده اممه وملائكته ،وهذه محضيله عغليمه ،واحتمغ أيقا باما مفموله عن

الصاواُت ،الخمس متمردة بوقيها ،فبيثها وبين صلاة العشاء نصم ،الليل الأحم،

وبيثها وبيرأا صلاة الفلهر ضم ،النهار الأول ،لأف وقث العناء ينتهي ينصم ،الليل،
( )١أحرجه اJخارىت كتاب موافت ،الصلاة ،باب قفل صلاة الفجر ،رثم (  ،) ٥٧٤وم لم؛ كتاب
الساجل .ومواضع الصلاة ،باب فضل صلاق الصبح والعمر وايحانظة عاليهما ،رنم ( .) ٦٣٥

( )٢أحرجه م لم :كتاب الماجد ومواضع الصلاة ،باب قفل صلاق المح والعصر وايحايظة
علهءا،رنم(أم.)1

فؤحثياضاساسق •زئلأمسدائوس،ي)

٦٢٢

ولا يمثد إل طلؤع المجر ،فإذا انثصف الليل حرج وقت صلاة العشاء وبش هدا
النصفن إل المجر ليس وقتا لصلاة مقروصة ،لكنه وقت التهجد لن وممه اممه عغ؛جل
أما من طلؤع الثمس إل روال الشمس فهو أيقا ليس وقتا لصلاة مقروصة ،ؤإيإ
هو وفت ،لصلاة مطلقة كصلأة الصحي ،وما أشبه ذ٧ئ ،،فتميزت باما مشهودة،
وباما منثرده بوقتها ،لا يتمل حا ما نلها ،ولا ثتصل بإ بحدها ،أما صلاة العصر
فتميزت باما الصلاة الونهلى ،قاف الصلاة الونطي بنص الخدث عن النثي هؤ
هي صلاة العصر  ،ومميزت بال الله ثعال نوه بمضلها وثنفها حين» خصها بالدكر

عل ألم؛ثلو؛ت ه [القرة;مّامل] ،هدا عام
بحد أن عمم فقال؛
أمحنشه يعني؛ صلاة العمر ،فحصها بالدكر لمضيلتها ،وهناك محضائل وميزات
انركت ،فيها صلاة المجر وصلاة العصر ،منها ما أثار إليه  ،!٥^١لآمة\إئئ ل
هدا اJاب.،

الأوله• أف من صل ال؛رذين يحق  ،^-١واليمندان ^١؛ صلاة المجر وصلأث

العصر؛ لأل المجر يأق ل براد الليل أبرد ما يكون مذ اليل ل آخره ،والعمل
يأق ل براد النهار أبرئ ما يكوف النهار ل آخره ،فلدللث ،قال ه؛ <امن صل
لحل الخةن».

اص؛ وكدللث ،أخت الش * :ثن يلج النان أخد ضل مل لتوع الئنس
دمل عروبما® يحني؛ صلاة المجر ،وصلاة العصر.

ةقيالأئل؛لأسالمحذخولاش.
( )١ا-م-بم الخاوي :محاب الجهاد والمر ،باب الدعا ،عل الثرين با<بمة والزلزلة ،رقم(،)٢ ٩٣ ١
ومسلم :كاب الم احيومواضع الصلاة ،باب الدليل لن قال الصلاة الوسطى محي صلاة العصر،

رثم(  ،) ٦٢٧من حديث عل بن أي ءأاو_ ،خ.؛تئ.

٦٢٣

ععا-وابه،لسلأأاس؛إمحاسم

وو الثاو :انتفاة

فيكوف هذا كقوله مال ت ؤإت 0ؤمحئ عفي) الكاي وأدخو ٠^١؛؛؛ صد ئاره
[آل ءمران:هحاآ؛ ثاو الله ثعال أف نجعلتا ؤإياكم من ادحافذلال عل الصلوات،

والصلاة  ،،<^^١وأذ

عل النار ؤدخنا افه ،إنه عل كل ض؛ قيئت.
وٍٍةقم

 " ١٠٤٩وعى جندت بن ثمياذ لْءممفيتئ ،قاو؛ قاو رمول ،افه.ت ررس

صل الصنح ههوق ذمة افه ،ثائظز يا ابن ادم ،لا ي3للإك افه من ذمته بتيء>ا زواه
مسزصرا)

 " ١٠٥٠وص ش هريرة رؤع؛ءئئ ،هال،؛ هال ،رمول اممهُُ *.بمناموف محكم
قلاوكه باشل ،وملايكه بالمهار ،وعبميعوو ز صلاة الصح وصلاة العصر ،م ينتج
ثايوا محكم ،هبمألهم افُ ~وهو أعلم محقن يركم عبادي؟ محمولون؛

^^ ١٤٢وهلم يصثوو ،وي<أئب وئب يصئوو >ا متقى علتهر'آ؛.
 - ١ ٠ ٥ ١لص جرير بن همب اف ال؛جإا هبمن ،هاو؛ ؤنا عند الحمر .ط

إل ،الممر ليثه البدر ،ممال؛ ُُإدفم سرون ربكم كإ ئزوذ ^ ١اكمز ،لأ ئصامول
 jه فإن اظنثي ألا تذووا عق م ثز طلوع اثس وثن ^^،1
قادطووا»مممز،ئ؛هرم.
(  ) ١أحرجه م لم ت ئ1ب الساجد ومواضع الصلاة ،باب صلاة العشاء والمح ؤ• ،بماعة ،رقم ( .) ٦٥٧
( )٢أحرجه الخارمح)؛
الماجد ومواضع
( )٣أحرجه الخارير؛
الم اجد ومواضعر

كتاب موامث ،الصلاة ،باب قفل
الصلاة ،باب نمل ملأنر المح
كتاب موامت ،الصلاة ،باب فمل
الصلاة ،باب نضلر صلانر المح

صلاة العصر ،رنم (  ،) ٥٥٥وم لم؛ كتاب
والعصر والحافظة  ،)،، JLpرقم( .) ٦٣٢
صلاة العمر ،رنم(  ،) ٥٥٤وم لم :كتاب
والعمر والحاننلة عليها ،رقم( .) ٦٣٣

فؤح (ياض اسلعتي * jهدم سدال<س،ء،

٦٢٤

وق رواية! <ادثظز إل الممر تتله أزح عشزه».
 - ١ ٠ ٥ ٢وعى بريده وؤهم مال! مال رسول افب ٠:ارس رك صلاه العصر

ممدحبط ءملك> ،زواه ااثأحاريُاُ.

اثثح
هده الأحاديث ق بيان هضيلة صلاة المجر ،وصلاة العصر فمنها!

الحديث الأيل• أل الّثي س قال! رءس صل الصتح يهوزذمة اف،ا يعني! ق

عهده وأمانه ،راقلأ يطلثنحم اف ل ذمتؤ
نكا

يعني! لا يعدوا ،ولا Jعملوا عملا

افه ثعال بإ عهد به إليكم ،وهذا ذليل عل أف صلاة المجر كالمتاح

لصلاة النهار ،بل لعمل النهار كله ،وأما كالمعاهدة بين اطه وب؛ن العبد ق أذ يقوم
العيد طاعي ربه عِف؛ْلممسلأ لأمره ،ومحنا لثهسه.
وس مضاتل صلاة المجر ،وصلاة العصر!

 ~ ١أف اممه تبماثئؤاتاك وكل بالعباد ملأتكه معمبات ،يتُادبول فينا محمفلوثنا

س أمر افب عمؤثل محمحوف ق صلاة المجر ،وق صلاة العصر ،ثم يمعد الدين باتوا

فتنا إل اللب عغءْل فسألهم ~وهوسبماةئوةائاق أعلم~! راكيس تركتم عيادى؟؛ا يسألهم
ذللث ،إظهارا لثرفت ،العباد ،وثنوبما ؛مضلهم ،وليس حفاء عل اف تنءه\ةئؤئال؛

لأيه يعلم السن وأحفى ،لكن لإظهار مميلتهم ،يالهم! ®كيفه ئركتم عيادى؟»
فيمولون! ®آتيتاهم وهم يصلون ،وتر'كناهم وهم يصلون١٠؛ لأمم ياتوف ق أول
الليل ،وق أول النهار فبمامبون ق صلاة المجر ،وصلاة العصر! هؤلاء ينزلون،
( )١أحرجه الخاري; كتاب موامتؤ الصلاة ،باب من ترك العصر ،رقم( .)٥ ٠٣

٦٣٥

خدا-واو،صْ|لأةاسحواسو

وهؤلاء معدوف ،وقيدالله سٍحاثئوةئ\ك وقث نزؤبهم وصعودهم ءرات؛ن \{صلأ1بي

لثضلهإ؛ لأن صلاة العصي هي الصلاة الونش ،وصلاة المجر هي الصلاة
المشهودة.

 "٢ومن ذللث ،أيصا —من محضائل صلاة المجر وصلاة النمر— ما رواه

جرير بن عبد اممه التجئ نقعبمتئأمم كانوا ْع الني .فظنإل القمر ليله اتدر

~ليله الرابع عثر~ فقال ه 'رإيفم نلأوو ^? ٤٣كإ روذ هدا الممر® يعني يوم
القيامة ثراة  ^١ق اق كا:رزق المنن ليله النير ،لا م أة اضَمثل المم؛ لأف
الله ليس كمثيه ثيء ،بل هو أعفثم وأجل عغجل وقد قال الني .فيإ صح عته!
®حجابه النور لوكثمه لأحرمت< ،سحاتح وجهه ما النهى إليه بصره من حلقهءر

لكن مراد الني .من المعنى تشيه الروية بالرؤية ،يعني :فكإ أننا نرى المنن ليله
البدر رؤيه حقيقيه ليس فيها اشتباْ ،فإثنا نثرى ربنا عغقل ك،ا ثرى هدا المتز
رؤيه حميمثه يالنن —بالتصر— بدون اشتباه.

واعلم أل ألئ يمم وأؤليب يمم عند أهل ا-اثة —وأمأل افه أف محنلتي ؤإياكم
منهم~ هو النفلئ إل وجه افب ،فلا ثيء يعدله ،ولهدا قال عغجل :ؤلة-؛بم ،لثثؤإ
محمحثائةهمحض:أأ]،سزئ محهأما اسمث إلمحاهُأل

ؤألسئ 4ام مضل

يقابله(أحنن) ق ائل.كر ،فالزيادة :زياده عل

الأحنى ،وهي اسمث إل زجه افه ظ.
وق قوله؛ ءاححابه النور لو كشمه
اران افه لا
( )١أخرجه ملم ت كتاب الإيإن ،باب ق محوله
لأحرق' ،بحايتؤ• ..اا،رءم(هماا)،من حديث ،أي؛ ،محوسى الأقري رمحئن؛،نن.

( )٢أحرجه ملم! كتاب الإي،ان ،باب إنات روية الومنتن ق الأحره ربم سْائوةناك ،رقم ( ،) ١٨١
من حديث ،صهيب رْءنبمغ.

٦٢٦

مح رد1س اسل،،ض ض  ۶١٥سدالرسلء ،ءتإآقئءفي4وؤ

-قال«:هإن

^^لرمjالههووكترىتبممترى

انتطنثم ألامموا عل صلاة مو طلؤع الشنس ومو عروب؛ا ،محاسلوا® والمراد

من قوله ت ءانتطنتم عل هذه الصلاة® أي عل أف يأتوا 7آا كاملمه ،ومنها أف نضؤ
ق مح اعة ارإن انظنم ألائئلتوا عل هدا ئاسلوا® ول هذا دليل عل أف المحافغله
عل صلاة المجر ،وصلاة العصر من أّجاب النظر إل وجه افب عِإ؛جل ثمنا لها من

قيمة عفليمة ،يا لها من ثمن ومثمن ،حافظ عل صلاة المجر ،وصلاة العصرئظن
إل وجه افه عغجل يوم القيامة ق جنات المعيم.

سذ\ قال ه« :اءإن اثيقآ ألا ممووا عز ضلأة مز للوع اثس
-يعني المجز -وصلاة مل عروبما -يعني العصز -ئاسلوا® •

 "٣ومن ذللث ،أثا —من قفبمائل صلاة العم خاصة— أل من ثركها فقد حبط
عنله؛ لأما عفليمه ،فإذا ركثها حبط عملك ،وقد اسق و مذا بعص العلمإء عل
أف نن رك ضلأة النمر كي؛ لأنه لا تحط الأعإل إلا  ٧١؛ ك،ا قال قعال< :لث

أثر_،أ لنث عخمر ما'كا؛وا مملون ه [الأنعام:دد] ،وقال ثعال؛

ينتسدد يحمحإ

عن دينه ء ومث ومو محكاي قؤلجقأ ح-هلي ،آع1ناوهُ ؤ ،أهدنا وأثء-رؤ وأؤبجش
رذب> أثاب هم فهثا ■<-نلمدورك ه تالقرةت 'ا؛ ٢؛! ،فيمول بعص العلعاء! صلاه العم
خاصة من تركها فقد كمر ،وكذللث ،من ترك تقيه الصلوات عموما فقد كمر ،وهذا

القول ليس ببعيد مى الصوامحتح؛ لأف حبوط العمل لأكون إلا بالكفر —والعياذ بافه—
والردة ،ففي هذا ذليل عل عظم شان هذه الصلاة —صلاة العصر — ولذللث ،ثص اف
عل المحامغلة عليها من؛؛ن سائر  ،^<١^۵١١فقالت
أنسش ه لالقرةتخ"؛آ] ،يعنى• صلاة العصر

عل ألثظوو؛ءق ،ؤألمكلوؤ
اؤ تننتس ه .وافه الموهق.

٦٢٧

 ، jU - ١٨٩محل القي إتج،اسجد

^^ - ١٨٩ ^^٠٦باب محل الثي إل ائاجد
—ممحقيقبم—

٧

تش
إل

 ~ ١ ٠ ٥٣عن أي ئزنرة ظيبمن؛ أف ايجى ،.ماو; ا<ثن عدا إل اننحد

أوزخ ،أعد  ٠٥١أه ز الخدئرلأ س ^ ١أو^ْ ٠قى عiتهر . ٠١
 - ١ ٠ ٥ ٤وعد يقهند :أو الني .هاو ت ®_ ثطهر ل محؤ ،م مص إق

محب مذ بجون اف ،ضي هريصه مى هزائض اف' ،كائت ،حطزتاة ،إحداها نحط
حية ،والأحرى ثزهع درجه* رواة مسلمر .٠
 - ١ ٠ ٥٠وعن أي ،بن كب .5تث ،ماو' :قان زحل من الأئصار لا أعلم
أحدا أبعد من النحد منه ،وكاثئ لا كئطئه صلاه ،يقيل 3هت لو اسمتيت ،حمارا

لركه ق الظياء ؤق  ، ٠١٠^٠^١هال؛ ما.تثث 0أو منزل إل حنت ،اآنحد ،إي  ^١أذ
ئق،لءشاىإلس ،ؤثيوءيىإذَا ^ذ،إلأهل\ثاَلنثووافِ:.

كذلأ،ئه»نواث . ٠٣١٣
 " ١٠٠٦وعن جابر هئيبمتئ ،مال • حلب ^٠^١؟ حول ،اننحد ،هأراد بتوثلمه
( )١أحرجه البخاري; محاب الأذان ،باب ممل من غدا إل الجد ومن راح ،رمم(  ،) ٦٢٢ومسلم;
كتاب الساجد ومواضع الصلاة ،باب الثى إل الصلاة تمحى به الخطايا ورفع به الدرجات،
رiم< .) ٦٦٩

( )٢أحرجه م لم; كتاب الماجد ومواضع الصلاة ،باب المثي إل الصلاة تمحى به الخءلايا وترغ
؛هالدرجات،رقم(أأآ).

وانظر; التعليق عل صحح م لم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه اض تعال (".)٧ ١ ٠ /Y

( )٣أحرجه م لم; محاب الم اجد ومواضع الصلاة ،باب ممل كثرة الخطا إل الم اجد ،رقم( • ) ٦٦٣
وانفلر; التعليق عل صحيح م لم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه اممه تعال(م.)٧ ١ ٤ /

قؤح رداس اسسفي  j/tتلام سدامسدتي

٦٢٨

أذ:ظدا رب اشد ،قبمغ ذلك  J_ ،٠ ^١م:• :لني م ردرن أن
ينتقلوا مرب المتّحد؟ ٠،قالوا! يعم ،يا زئوو اف ،مد أزذثا ديك ،قماو; ^٠نلبمه

ملمرأُ ،دروى البماري مضْ من رواية أنسرُ
الثثج
قال الؤلما رِنة اض ثعال؛ ررباب محل الثى إل اداجد».
المثي إل الماجد بمنى• الملام فتها ،والمثى إل الماجن .يكون لأسباب

متعددة ،يكون مثلا ■محور درس ،أولأجل أف يقرأفيها القرآن ،أو لإصلاح قيء
فيها ،أو عي ذللت ،،لكن من جاء إل المساجد للحلأة فهدا هو اكصود ق هزا
البابح ،ففي حدث أبي) هريرْ أل الني ه قال؛ راس عدا إل المتحد أوراح ،أعد

افه لهِفي الخؤ ثرلا ئ؛ا عد"ا أد راخ"•
قوله؛ ُُعداار• بمي ،ذهب ،ن ،المباح ،وُراخ"• يعي ذهن ،ق العثي يعد

الروال ،فإثه يكثب ،له يزل ن ،انق كثا عدا أوراح•
ونحن -وقب ايل• -ثنيي إل الماجد وثروخ ى كل يوم وليلة حمل مثاُتإ،

فيكتبج للامان رثا ل الخن لجي! صيافه 3ا الخك ،كثا عدا أوراح ،هده من محضاتل
المثي إل السجد.
( ) ١أحرجه مسلم ت كتاب الماجد ومواضع الصلاة ،باب كل كثرة الخطا إل الماحي ،رقم ( .) ٦٦٥
وانفلرت التعليق عل صحح صلم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه افه تعال (ّآ.)٧ ١ ٢ /

( )٢أحرجه البخارىت كتاب الأذان ،باب احت اب الاثار ،رقم ( ,)٦ ٥٥
وانفلر:

Jخارىصةشيخنا اكارحرحمه المحتمال(م.) ١٣٧ /

ا>دا-؛ابكلالقيإشاسجاو

٦٣٩

ومن هفبماتمل ذلك أيصات أف الإن اف إذا ثطهز ق يته وحنج إل المحي

لا نحرحه إلا الصلأْ ،ففي ا-قديث الذي محاقه الولما هنا أثه لم ثئط حطوة إلا
رقعه اض حا يزحه ،ول اقلوة الثانية محئ عنه حا حعليئه ،لم ق حديث آحز
رراثه لا نحلوحملوه إلا رغ اف له محيا يرحه ،وحط صه ثبا حطثه))را؛ مكثسب ق
اخلوة الواحدة رفع الدرجة وحط الخطيئة بشرط أف بموصأ ق تته ويسغ الوضوء،
ثم ينرغ إل المسجد لا بزجه إلا الصلاة ،فهدا له بكل حهلوة نحلوها أف يرقع اممه
له نيا يرحه ،ومحط عنه -با حهليئه ،وهزه نعمة عفليمه من الله عغؤلر.

وس هوائي ذللث،؛ ايه ينبغي للأن ان أف يأل إل المجد ماشيا ،ويرحع ماشيا
هذا هو الأففل ،ودليل ذلك قصه الأتحاري الذي كان بعيد الدار فقيل له :لؤ
اشريث ،حمارا ئرلإه ق الفلئإء والثمضاء ،فقال :لا أفري ،أنا أحتسب عل افه

حءلماي ذاهبا وراجعا ،فقال النبئ ه :ررئد كتب افه لك ذلك ئه» ،فدل ذلك عل
أف المجيء إل المسجد عل قدميه أفصل من المجيء عل مركوبه؛ لأمه محب له

أم انحطا ،ولكل إذا كان الإن اف ئغذوتا ،فلا :اّل أف:أقَباوثارة ،وخطوة
الياية دورة لعجلتها ،إذا دار عجلها دوره واحده فهذه ثعتمث حطوه؛ لأيه عند

ذورايه يرجع الذي باثر الأرض ،ثم يدووحتى يرجع ثانيه إل الأرض ،فهوكزفع
الميم من الأرض ،ثم وضعها مره ثانيه ،فإذا كان الأن ان معذورا فلا بأس أف ياي
باليارة ،وثكوف كل دورة للعجلة بمنزلة انحلوة ،وهذا أيصا من قضائل المثى إل

الماجد• أف اينه ثعال يكب للأت ان انحلوات كثإ ذئب وكل،ا رجع.
( )١أحرجه البخاري؛ كاب الأذان ،بأب فضل صلاة الخ،اعة ،رقم(  ،) ٦٤٧وم لم :تاب الساجد
وهواصع الصلاة ،باب ضل صلاة الخ،اعة وانتظار الصلاة ،رقم( ،)٦ ٤ ٩من حدبث ،أي هريرة
خئقبمتن.

فلح يياض اساسق ض ؟لأم سد٣^١؛،

و؛وا يدل عل ذك أيئا ~عل نمل المنى إل الماجد— ولوبعدت ،حديث
جابر ق بمي سلمه يقول ر?.بمنئت ررحلت البقيع حول

• بمي• مى المازل،

فاراذ بمو سلمه أف يأتوا إل المسجد ويمربوا منهُ ،ؤ ذلك الني .ف ألهم عن
ذك قالوا• تحم• أردنا أف ثثحول لممرب س المجد فقال؛ اربي سلمه دياركم ئكش،1
صآثام»:ض ١٠٣ ^١ :دياركم
فدل هدا عل ك كلما كان مرو الإنسان أند من الجد فاو أكثز أ-ما؛ لاك قال:
ررتكث-؟ ،آثاركم ٠؛ ولكن لابمي هذا أف الإن اف يتمصد أف بمزل ،تجدا عن المحد،
م إ ذا ئدز أنه لا ضم له إلا ل ا1كان التجد ،أو كانت ،دياؤ قومه أو ما أشه
ذك ،فائه يكثن ،له أره ،فدل ذك عل نملة ادني إل الساجد ،وتحل اممه نعال
واسع ،وحثرْ كثتر ،يثيب عل العمل الملل النوابج الكثثر —تحأل اممه لنا ولكم من
تحله العفليم.
مسم

 ~ ١ ٠ ٠٧وعن أي موسى ر؛ة؛ؤئنبمه ،دال،ت قال رسول اممه' ٠:رإو أعظم الناس

ق ا لصلاة أبعدهم إلتها ممشى ،هأبمئ<هم ،داللءى ينتظر الصلأْ حص يصليها
ئغ الإمام أعفلم أجزامن الذ•ي يصليهام سام» متثن عأوتهُم

 ~ ١ ٠ ٠٨وعن برين ْ-ههمحة ،عن الني ه ،دال،ت 'ربئروا اكامحن ل الظلم
إل انساجي• بالثور التام يوم ااقيامة،ا رواه ابوداود والرمدير ا.
ر  ١ا أخرجه اليخارك،؛ كتاب الأذان ،باب فضل صلاة الفجر ز خماعة ،رقم ر  ،) ٦٥ ١ومسالم :كتاب
الم اجد ومواضع الصلاة ،باب قفل كثرة ا-فهنا إل الم احي ،رنم( .) ٦٦٢

( )٢أحرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة ،باب ما جاء ق المثى إل الصلاة ق الظلام ،رنم ( ،) ٥٦١
والترمذي :كتاب الصلاة ،باب ما جاء ذقفل العشاء والفجر  jالح،اعة ،رقم( .) ٢٢٣

٦٤١

- ١٨٩ئبكلا1ضإ{ى|سجد

 ^ - ١ ٠ ٥٩ش ي;رة ي :أن زثوو اضِ ،.ئاَل :ررألأ

عق

ما بنحواف بؤ الخطايا ،ويرع بؤ الدرجات؟،؛ محا(وات بل يا رئول اف؟ هال; ®إنجلغ

الوضوء عل اث5ار ،0وئزْ الخطا إل الناجي ،واسظار الصلاة بند الصلاة ،مدلفم

^^تمالئثاط))زواةرإإأم.
 - ١ ٠ ٦ ٠وعن ش نعيد الخيري نمبمن عن البل ه ،قاو :ارإذا رأيتم
٠^^١ينتادالناجيمحائهدوا له؛الإبجان® ،قالافه عئؤثل :ودتا تنثر مشحد آش

س ء امنح إءؤ وأبوي أإبي -لأيه

 ] ١٨الأيه• رواْ الأر5دي  ،وقال؛ ارحدين،

حنن؛؛.

اثثح
هدْ بمة الأحاديث ،ق قفل الثى إل الساجد ،ذكز الحديث ،الأول؛ أف الني

و .مال :رءأغفلم الناس  ١٣ل الصلاة \ونوئإ إلتها ممشى ،قأبندئم؛؛  ٧٧؛ ،لا
سق من أف الأن اف إذا ثْلهر ق بيه وحرج إل السجد لا محرجه إلا الملأ ٥لم عئط
حهلوه إلا رغ افه له نيا يرحه ،وحط عنه نيا حهليئه ،ولا ثزال اللائكة تصل عاليه
ما دام ق مصلاه  ،فإذا كان بتتلئج تمدا عن الجد ،ولم يمنملئح اشد من حضور

الحإعة فإثلئ ،أعظم أجرا من المرين،؛ لأف المري؛ت ،ليس له عدر ،ثريب يهل
( )١احرحه م لم ت كتاب الطهارة ،باب غفل  Lwil؛؛ الوصوء عل الكاره ،رقم( .)٢ ٥١
( )٢أحرجه أحد ("ا ،) ٦٨ /والرمذي :كتاب الإيإن ،باب ما جاء ق حرمة الصلاة ،رنم( ،) ٢٦١٧
وابن ماجه؛ كتاب الم اجد والخ،اعاتا ،باب لزوم الم اجد وانتظار الصلاة ،رنم(.)٨ ٠ ٢

( )٠١أحرجه البخاري؛ كتاب الأذان ،باب فضل صلاة الخإعة ،رقم(  ،)٦ ٤٧ومسلم؛ كتاب الم اجد
ومواضع الصلاة ،باب فضل صلاة الخ،اعة وانتذلار الصلاة ،رقم(ه  ،) ٦٤من حدبمثح أب هريرة
;نحئنثن.

شيياض

٦٤٢

؛لأمس ا1رط؛ق ءثإإثئيوؤ

عليه الوصول إل السجد ،والمجيد قد يكون له ئيء مذ العدو ليده ،ومع ذلك
يتجئم اليد ،وتحفز إل الجد ،ؤيمل مع ا-بماعة ،فكان هدا أقفل ،ثم ذكز
أف الذي يتثظر الصلاة حتى يمحقها ْع الإمام أقفل مذ الذي يصل ،ثم ينام ،وهدا
ق ص لاة العشاء ،فإل المنرؤغ ي صلاة العشاء أف يوحر إل ثلث ،الليل؛ لأف الشتر
ه صل العشاء ذات يوم وقد مفى عامه الليل ،وقال! '؛إله لوقتها لولا أو أقؤ؛
عل أمتي ٠٠فهذا الذي صل ،وحده ونام؛ لأيه يشي عليه أف ينتظز صلاه ا-؛قإعة
لكونم يوحروما نقول له! إذا اسظنت وصقث ،مع ا-اثإءة فهو أففنر ،وأما إذا
كان الإمام يمل ،عل ،العادة فائه لا محوز للأن ان أف يصل ،ثم ينام؛ لأن صلاة

ابجاعة واجبة حتى إل اليي ه قال! ؛ركد حمت ،أن امز بالصلاة فتقام ،ثم امز
رجلا فيمل بالماس ،نم أنطه برجال منهم حزم من ،حهنب ،لا يشهدوذ الصلاة
فاحثيىضميوزمبالمار»ر

ثم ذي الخديثج الذي أ<خه المحمذي قال! «ئر النافث  ،3الظلم إل
الناجي بالرر التام يوم الما٠ةاا.
وهذا الديث صعيف ،لكث لا شك ،أف الذي يذهب ،إل المحي ل أيام الظلم

فإثه تحصل له من ،جض النمل ،يمني ،كمما محتم الظلم وأتم ،إل اثاحد فائه يكثت،
له المور يوم القيامة ،وأصعم ،منه الخدين ،الذي لجيم! ررإذا رأيتم الرجل ،بمتاذ
 ، ١١أحرجه م لم ت كتاب الساجد ومواصع الصلاة ،باب ونت ،العشاء وتأثيرها ،رنم (  ،) ٦٣٨منر
حديث أم الومضن عاتثة

( )٢أحرجه البخاري ت كتاب الأذان ،باب وحرب صلاة الخإعة ،رنم (  ،) ٦٤٤وملم ت كتاب الماحي
ومواضع الصلاة ،باب شل صلاة الخإعة وبيان
أف هريرة خنهبمته.

ل التخلف ،رنم (  ،) ٦٥١من حديث

هعا-باو،كلالثي|شاسم

اشاجد

٦٤٢

محالإظن،ءإواش/موو:تيقا ثم نمت أش ت ص

إش وأتوو ألاجئ وأمام أشلوه وءاف آلبمتقوه ولذ بمس  ٠^١أقت سئ

أونجك أن دء؛وا ين ألمهتدبيح ه

 . ٠] ١هدا أيمحا حدين! محعيف لا يصح

ريعه إل رسول افب .ويكفى ق ممل المثى إل الماحي ما متق من الأحاديث

الصحيحة الواصحة ،سأل اطه أن يرزقا ؤإياكم الإخلاص ق العمل ،والمواممه لما
يرصاه جدثعلأ•

سوح ر4س اساسق ض؛لأم سيد

٦٤٤

محل  ,انتظار
باب هضإ
( — ١ ٩ ٠اث
انتظاو الصلاة
تتء

ُ

ء

ُِ

 " ١٠٦١وعن أبي) ئريرْ وؤهقتئ '.أو رئول الفب3 .او  Iرالأ يزاو أحل لم
ق صلاة ما ئامت ،الصلاة كئبئه ،لا يمن)اه أذ يتميب إل أهلؤ آلا الصلأْ)ا كتمؤ
'ّآ0

عبه

()١

٠

 — ١ ٠ ٦٢وعنه رْ؛ئيبمنئت أن رثوو افه ه ،هال! رااiلأئ٤ه يصل عل أحدآئم

ظ ذام ل محلأة الذي ضل يه U ،لإ نحدث ،قول :الأهأ اعفز له ،الأهأ انحمه»
رواة اشحارير ا.

 " ١٠ ٦٣وعن آس نيهقهنه :أة رسول ،اممه ه أحر لتله صلاة العشاء إل

شطر الم P ،أمل علثا بزخهه بمدنا ضل ،مثال ٠ :ضل الئاز ونقدوا ،دلي
يزالوا ق صلاة مند اثتظنمها>؛ رواة \ص\رؤأأ .٠

الثمحح
هد 0الأحاديث ،ق بيان مقل انتظار الصلاة سواء كائن ذللث ،بعد صلاة سامة،
(  ) ١أحرجه البخاري؛ كتاب الأذان ،باب من حلن ق المجد ينتظر الصلاة وضل المساجد ،رنم
(  ،) ٦٥٩وملم; محاب المساجد ومواضع الصلاة ،باب قفل صلاة الخ،اعة ،وبيان التنديد ل
التخلف محها،رنم(ا،إآ).

( )٢أحرجه اJخارىت كتاب الأذان ،باب من جلس ق المجد ينتظر الصلاة وضل الماجد ،رنم
( .) ٦٥٩

( )٣أحرجه البخارىت كتاب الأذان ،باب من جلس ق المجد ينتظر الصلاة ،وقفل الم اجد ،رنم

( ،) ٦٦ ١ومسلم؛ كتاب الساجد ومواضع الصلاة ،باب ونت ،المشاء وتأتمرها ،رقم ر • .) ٦٤

٦٤٥

>آا-وابسواذتظ1راسلأة

أو مدم الإن او إل الجد ينثظر الملام ،فقد بعر الثي ه ق هده الأحاديث
أف الأساف ما دام ينتظر الصلاة فإثه ل صلاة ،وبير؛ ٠أيمحا أف الملأتكه تهل عاليه

ما دام ل مملأْ الذي صل قيه ما لم4درث ،تقوون اللهم صل عليه ،الئهلم اغفن له،
اللهم ارحمه•

وقوله

ررما لم ءءي"ثرا قتل• ما لم تجدث حدئا ق الإسلام،

يعي؛ ما لم يعص ويات معميه؛ وقيلت ما لم نجد<مث> حدثا ينقص الوصوء؛ لأ؛ه
إذا أحدث حديا ينقص الوصوء قاف الحدث يبطل الصلاة فيمغ أف يكوف ق صلاة،
وايا كان ففيه ذليل عل مضلة انتظاو الصلاة بعد الصلاة ،وعل يضيلة انتذلار

الصلاة ؤإن لم يكن بعد الصلاة ،فيوحد من هدا اثه ينبغي للإنسان أن يتقدم إل
المجل•

ثم ذكر قصه ياحثر الني س صلاة العشاء إل نممح الليل ،يعني اثه لم ينته
منها حتى انثمفؤ الليل ،والمحابه ينثظروف الني ه فلثا انصزف من صلاته،

قال،ت ررإف الناس صلوا وئاموا ،ؤإيآثم لاثزالوف ق صلاة ما \يإ0وئإ (لصلاة)) فكانت
من وقت ،العشاء إل نصم ،الليل ،يعني إل أف صل التئ ه والمحابه ز انتظار،0
ولا يزالوف ق صلاة ما انتظروا الصلاة.

ول هذا الحدين ،ت ذليل عل أف الأفصل ثامحر صلاة العشاء ،وهو كاولك إلا

إذا كان يثى عل الناس ،أو عل بعضهم ،فالأفصل أف يقدموا ،أما إذا كان لا يشي
فالأفصل أف يوحروا ،عل هدا فإذا كانوا حماعه ل نفر ،أول عثر نمر ،أو ل تلد

لا محام فيها الح،اءارت ،قاف الأفصل أف يوحر الصلاة إل هري— ،س منتصف_ا الليل،

٦٤٦

ضرياس

ضهلأمسيئالوس،تي

لأف الني ه قال•' ارإو هذا لومحا لولا أو أس عل أمنىا؛ر ؛ ،ولكن ه ق صلاة
العشاء إذا رآهم اجثمعوا عجل ،ؤإذا وآهم أبطؤوا أحر• وافه الومحق.

 )١:أ-؛مجه الخاري :كتاب انمي ،باب ما محرز من الأو ،رقم(  ،) ٧٢٣٩وسالم :كتاب الم اجد
ومواضع الصلاة ،باب وقت ،العشاء وامحرها ،رقم (  ،) ٦٤٢من حديثر عّد اف ين عباس
ئهبمعا.

- ١٩١باداكلصلأةاسءات

=^١٩١^٠^^٦
لا

٦٤٧

همل ص ^ََكن^
فوًًصجبمتتح

 - ١ ٠ ٦ ٤عن ابن عمز

ِ0م

أو زثوو اش ،.ماو  Iررصلاه ا-نجاعة أئصل

من صلاة المد بتع وعشرين لزجه ١٠مممق علته
 - ١ ٠ ٦٠وعن ش هريرة ينحققبمق ،قاو! قال زثوو افه ه ١٠ '.صلاة الرجل
ق ج اعة تضثف عل صلأتهِفي بتته وق محوقه حمتا وعشرين صث ،وذلك انه إدا
نزصا يأخثن الزصوأ ،م خنخ إل انتحي ،لا نحريه إلا الفلاة ،لي نحط خطزة

إلا رفانئا له •؛ا درجه ،وحطن ،عنه نيا حطيئه ،قادا صل لم ئزو اللأتكه ثصل علته
ما دام ق مصلاه ،ما لم يندُث ،،مووت اللهم صل عنه ،اللهم ارحمه ،ولا يزاو ق
صلاة ما ائتفلز الئلأة» متقى ءليهر ' ،وهذا لفظ الثخاري.

الثثخ
قال ا،لولمح رحمه افه دعالت ُر؛ايه قفل صلاة \لج\عباا ،يريد بذلك و؛ؤ؛ئأأ؛ئث

بياف قفل الصلاة مع الخإعة ،وقد امن العلإء عل أف صلاة ا-ثإءة من أقفل
العبادامحتف ،وأجل الْلاءاُن ،،لكن احتلموا ،هل هي ئنة أوواج— ،أو ثرط لصحة
الصلاة؟ عل أقوال ثلاثة:
( )١أحرجه اJخاريت كاب الأذان ،باب فضل صلاة الخإ-كة ،رنم(  ،) ٦٤٥وم لم ت كاب المساحي
ومواضع الصلاة ،باب قفل صلاة الخ،اعة وبيان التشدد ل التخلف ،عنها ،رنم ر * • ) ٦ ٥
( )٢أحرجه البخاري :كاب الأذان ،باب قفل صلاة الخ،اعة ،رقم(  ،) ٦٤٧وم لم :كاب الم احي
ومواضع الصلاة ،باب قفل صلاة الحماعة ،وبيان التشدد ل التخلف عنها ،رقم(.)٦ ٤ ٩

ضح هس اسسبي 4زر؟لأم سيئالرسا؛تي

٦٤٨

القوو الألأل :أعا نة إذ قام حا الأن ائ \ cjعل ذلك ،ؤإذ تزكها فلا إم
عليه.

والقوو الثاف؛ أما واجبه عل الإنسان أذ يمحل ْع ا-اثإءة ،فإذ لم يفعل فهو
آئأ وصلأيه صحيحه.

والقول الثالثات أذا-إمحإعه ثرمحل لصحة الصلاة ،واثه إذا لم يصل مع ا-ة،اءة
فصلأيه باطله ،ولا مبل منه.

وهذا الأمحر احتار ميخ الإسلام ابن ينميه ( *^٧ورواية عن الإمام
أخمد ^ : ١٥أذ الإناذ إذا صل وحده بدون عدر نرض؛ قاف صلاته لا مل،

كالذي يمحل شو وصوء ،وعللوا ذللئ ،أذ صلاة ا-إقإءة واجبه ،والقاعدْث أذ من
ترك واجبا ق الملأة  ، LHijصلاثه ،لكن القول الراجح؛ أي واجبة ياثمم الإنسان
بركها ،ولكنه إذا صل وحده قبلت ،صلاته ،فليت قرطا لصحة الصلاة ،ويدل

لهدا حديث عبد اش بن عمر هؤقبمهاأف الني ه قال؛ ءرصلأْ الخماعة أهصل مذ

صلاة المد بتع وبئريذدرجه؛؛• ووجه الدلالة انه لوكانت ،صلاه المتمرد لا ثواب
فيها ما صحت ،الفاصله ،ولكذ يأثم الإنسان الذي لا يصل مع ا-اث،اءة.

وأما حديث ،أي هزيرة ممحؤققبمه ؤيئآ الني

أة صلاه اؤاعة أفصل من

صلاة المرء ق بته وق سوقه ،ثمضل عل ذللث ،بحس وعثريذ محعما ،ولا منافاة

؛؛ذ الخديثي ،بل يوحد بالزائد ،لأف مضل اممه وايع ،ثم "ط ذللث ،فقال؛ ارونللث vانه

إدا ثوصا يأسح الوضوء"يعني؛ أقه~ ،ثم حتج إل المسحد ،لا تجرجه إلا الصلاه،
;ا)اكاوىالكمى لأينتمة(أ/يا"\).

اآا-و،و،كلهلأتاسط

٦٤٩

لم نحط حطوة إلا رفت له •تا يرحه ،وحطت ،عنه <ةا حطسة>ا اقلوة الواحدة
فيها فائدتازت

الأول :أنه ثريع  jL- >١يزحه.

والثانيه :أمه نحث محه -بما حطيئه.
فإذا صل بمي• لحل المسجد وصل ،لم يرل ائلائكة تصل عليه ما دام ق

مصلاه تقول؛ *اللهم اعقر له ،اللهم ارحمه ،ما لم نحد»ث ،ولأيراو ق صلاة ما ائتظز
الصلاة؛ ،وهدا أجر عفليم ،ومحل كبثر ،لا ينبغي للرجل المؤبن الياثل أل يفرط
فيه ،لو ايه قيل للمثج :إف سلحثك إذا بنثها ق بلدك بعثها بمئة ،ؤإذا يعتها ق ثلمي

آحز ثناله بال مر إليه بعنها بمئة وعثرة؛ ل اهزُث) إل ذلك) من أحل عشرة ق المئة،

ولم يشي علميك المر ،وممر س الناس "والحياد؛الله~ حرموا ا -ام ،تجدهم هرسي
مى المجد يتركوو هدا المضل العذليلم ،وهدا المكن1ا العذليلم ،الواحد سع

وعشرين يعني أصعاما ،وْع ذللن) لا يدهي ،إل المجد ~د أل الله العافيه— وريح
الدئيا ~مع قكه~ يسعى إليه وثبمتم به مع اثه زائل ،فإو كل ما ق الدئيا س نعيم
فإما زائل عنلمثج ،ؤإثا أنث زائل عنه ولا بد ،لا بمم دائم ولا إقامه دائمة،
ي ا لدئيا إما أل يزول ،،أو يزول ،عنه ،وثعيم الأحرة ياق ،ومع ذللث ،يوحد يعص
الناس يفرط فيه؛ ولا ثبمتم به ،ومحل اممه ثعال يؤتيه من يشاء —سال اممه ثعال أي)
يعيننا ؤإياكم عل ذكره ومكره وحن عبادته.

قؤح(ياض اسرعتي ض تلام سدالر،طم

 — ١ ٠ ٦٦وعته هئفيتن ،يال• ش الّ؛ي ه رجل أغثى ،فقال؛ يا رسول اف،
لس ل مائي بمودف إل النحد ،مال ونول اممي .أذ يرحص له مصلا  jبجؤ،

قرحص له ،قثإ ول دعاه ،قمال له؛ ررهل سئغ النداء يالصلاة؟>ا قال؛ ثعم .قال!
ررئأ<.ط،ا)تواة . ٠١٠٣

 - ١ ٠ ٦٧وعن همد اف -ومل؛ عنروبن قبمى -الروف ،يابن أم ثمحوم ا1ؤدن
لأئظبمه أيه مال؛ يا رسول افي ،إل اقدينه كيره الهوام ؤالئتاع .ممال رسول ،اف س؛
ارئننغ حل عل الصلاة حل عل الملاح ،قحتهلأ،ا رواه أبوداويا  ٠باّ ناد حنن.
ومعنى ارحثهلأ»؛ ثعال.

 - ١ ٠ ٦٨وعن أي ئريرْ هقينئ؛ أف رثول افب و .قال؛ اءوالدي ثنيي

بيده ،لقد لهثئت أذ ام؛حطّت ،يحتطب ،ثم آم يالصلاة موئل لها ،م آم رحلا

موم الثاس ،ثم أحالم إل رجال ماحرى عليهم سوم» متقى عل؛ها ا.
الثثخ
هذه الأحاديث ،الثلاثه ق بيان وحوب ،صلاة ا-إقإءة ،وأف ثكوف ق السجي،.

فمنها حديث ،آبى هريرة الأخير؛ أف الجى ه أسم —وهو الصادي البار بدون
( ) ١أحرح 4م لم؛ كتاب اياحد ومواضع الصلاة;،اب ،محب إتال الجد عل من سمع الداء،
يقم( .) ٦٥٣

( )٢أخرجه أبوداود :كاب الصلاة ،باب الثديي  jترك الخ،اعة ،رقم(  ،) ٥٥٣واكاتي :محاب
الإمامة ،باب ايحافظة عل الصلوات حيث ينادي  ،_-رقم ر.) ٨٥ ١

( )٣أخرجه البخاري؛ كاب الأذان ،باب وجوب صلاة الخ،اعة ،رقم( ،) ٦٤ ٤وملم؛ كاب الم اجد
ومواضع الصلاة ،باب فضل صلاة الخ،اعة وبيان الشديد ق اكخلمح ،رقم ر.)٦ ٥ ١

ابما-باداكل|،لأثالبم1ح

٦٥١

أمم اله هم أف يامز بالصلاة فتقام ،ثم يائر وجلا فملأ بالماس ،ثم
مم
عليهم بتومم بالمار،
يطلق بحزم من حف إل قوم لا يثهدول الصلاة

وهذايدو،علثحوبضلأة امحعة؛لأف المتهلأثم هذا ال4أإلألشك أم
واجن ،،ولا تجر الماس بذلك إلا ليحدزهم من محركه ومحالمته ،ؤإلأ لم يآكذ ئناك
فائدْ ،وكوثه ه هم أف بمامهم هذه العقومحه ذليل عل تاكد ا-إقإعة ،وأما أم مهئ،
وقد روي بسند صعيم ،امحه قال،؛ ُريرلأ ما ل اليويتح من الئاء واللريهُ  ٠لكن هذا
صعيف ، ،ولكن يكفي أن محكوف هم بذللثج ،وأحتر الأمه به.

نم من الذي محسا عليه اياعة؟ هوالذي سطع أن يمل إليها ~وُوي تع

الئداء~ تجمح •،الذي بمئع النداء ويسطيع أف بمتحرم الذي تجب ،عليه ا-ائعاءة،
ولهذا اسمممح) المني .رجل قال؛ يا رسول اللب ،إسمح ،رجل أعمك ،،وقس ل قائد

يقودف إل المسجد ~يريد أف يرحص له المبي

فزحصن له ،فالثإ أدبن محاداْ قال؛

راهل سمع الثداء؟® قال؛ لعم ،هال،؛ اائأجأحاا ،فدو ذللثج عل وجويت ،صلاة الخإعة
عل الأعمى ،وأف العمى ليس عذرا ل محرك ا-إقإءة ،وذو ذللث ،أيما عل أما

بث )j ،المجد وأمحه ليس المقصود ا-لثاعث فقط ،بل اثممود الحعاعه وأف تكوف ق
المجد ،وذل ،ذللثج أيما عل أل العثرْ ؛سسمإع النداء ،ولكن المراد ٌسءإغ النداء المعتاد،

وليس نإغ الئداء  ،jمكؤ المؤنق ،قاف مكل الصوت ،يمع من بعيد ،لكن
المعتاد إذا لم يكن هنالث ماع من نسءإع الصوت ،فهذا هو الذي محس ،علميه حضور

اباعة ،وذل ذللث ،أيما عل ايه لا يصح اقتداء من كان خارج المجد بمن ق
المجد ولو أمكنه أف يقثدي به يخمح~ ،مثلأ — لو كان الإنسان عنده بيح ،بجوار
(ا)أحرجه أخمد(.) ٣٦٧ /Y

محرياساس{|ض_،هلأمسد الر،يق

٦٥٢

السجد وهوينع ثيران الإمام ،فقال لأبنه ~مثلأ~ أصل أنا ؤإياك مع ا-ةعاعة
و بنتنا قاف ذلك لا يصح؛ لأنه لا د من حضور ا1كان الذي تقام فته ا-لماعه ،إلا أنه
إذا امتلأ الحد ،وصل الناس ق الأصواق ،قاف الذين خارج السجد يكونون تبعا
للمجد ق ايصال الصفوف ،ؤإلأ فبدون اثمال الصفوف قاف من كان خارج
الحد لا ثصح صلأيه ْع أهل السجد ،لا بد مى امحور حتى لوكان يسسغ كل
الهفرات ،فلا بل أن محضز.

فإذا قال ،قائل; إذا كان مريقا ،ولا يستتلح امحبمور ،لكي ي تع النداء
بوايمهلة مكم الصوت فهل يتابع الإمام؟

قنتات لا يصل مع الإمام؟ هو معذور ق ثرك ايإعة ،ؤإذا كان من عادته
اثه يصل ْع اإمحإعة فائه يكتب له ما كان يعمل!ا كان صححا ،لمول النبل
ررمن مرض أوسامر كنيا له ما كان يعمل صحيحا ممهاءا ،وافه

أج
 " ١٠٦٩وعن ابن معود ظ^,عتئ ،يال :،ارس تؤئ 0أن يلمى افه مال عدا

هنئ ،ئلبمافظ عل هإلاث الئواتء خبم ،يثاذى بمن ،قإن اطهَترع وكم M

موساءضهذا
اكح1لن ق بسه لتركم ئنةلبكم ،ولوثرمحم ئنةثببجم لصللتم ،ولميرأيتنا وما
( )١أحرجه الخاري :كاب الخهاد ،باب يكب للم از مثل  Uلكن ممل  jالإىُة ،رقم( ،) ٢٩٩٦
من حدث أي موصى الأشعري

٦٥٢

ابما-واسكلسلأأاسءات

ينحكن عنهاإلامنافئ منثوم الكاق ،ولقن ّقاذ الرجزيوش به ،بجاذى محن الرجمح،
حر مام ق الصقن»• رواة مسلمر . ٠
وو روايؤ له قال؛ ءإن رثوو اش .علمنا ئنذ الهدى؛ ؤإن مذ ثنن الهدى
الذىبؤذئمحه»رى •

الثثى
ذكز الولفن ^ ^٥١ق (باب ممل صلاة  )^١^١هذا الأر عن عبد افه بن

معود ظ^ةنن الذي كايإ تخرج من مشكاة النوة ،يعني ت كاثه من كلام الرسوو
ق ت لانته وحسنه وثفلمه ،يقول رؤو^بمثئت من ترم أن يلقى افه ثعال عدا

ميا فليحافظ عل هؤلاء الصلوات حيث ينادى

~وكل أحد ينزه أو يلقى

افه سبمادةوبماق مسلكا منيبا إليه مومثا يه خذهقؤ فنن أراد ذلك فليحافظ عل هؤلاء

الصلوايت ،،يعني الصلوات الخمس ،حيث ينادى ؟يذ ،أى ٠ق ا،صان الذي ينادى

نس ،أي• الساجد ،وذلك لوحويت ،صلاة ا-إث،اءة ق السجد ،فلا تخون لأحد يقدر
عل أف يصلاق السجدإلاوجب عليه إذاكان من أهل وحويس ،ا-لخ،اءة كالئحال.

ثم ذكز يخههنن أف اف سبماكواق مغ لمح .،نس الهدى ~يحني طزى
الهدى" فكل ما حاء به النص .فهو هدى ونور شزعه الله له؛ كانس ~يعني

الصلوات الآس~ من ثنن الهدى وصدى دْ.بمنئ ،بل الصلوات الخص \ءظإ
سنن الهدى بعد الشهادئن؛ لأف الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين.
ر C ١أحرجه م لم؛ كتاب الماجد ومواصع الصلاة ،باب صلاة الخهاعه من م نن الهدى ،رقم( .) ٦٥٤
( )٢أحرجه م لم ت كاب الم اجد ومواضع الصلاة ،باب صلاة الخ،اعة من منن الهدى ،وثم( .) ٦٥٤

محح

٦٥٤

اسل،هتي  jn؛لأم سيئالوسيم 0لإ[أؤش'£.يىوظ

نم . : JUرنن  ٣م ذممزكم ءبمو _! اقغثفِفي;ث ٣
ئك ي؟ؤم ،ولوركم نق ثببجم لشللسماا ،بمي لوأف كل واجد صل ق بتيه كا
صل هدا اكح1م ،لركنا الثنة ،ولتعطك الماحي ،ولانخغ الناس بعضهم عن
بعض ،وثإ يعارفوا ولا ثالفوا ،ولا حصل هدا المظهر العظيم ل الدين الإسلامي،

لوصل الناس كلهم  jيؤتبمم ،ولم س زحمة اف وحممه أو شنغ للعباد أذ يملوا
حماعه ،كل يوم حمس منان ثلقى أحاك يسلم عليه ،ويسلم عؤلذ وثقتيى به عل
إمام واحد ،فهييعمة عظيمة ،هذه س أعظم روابط الأحوة ،وأواصر المودة والمحك.
يم قالت ارولمد رأيتثا وما يثحلف عمها ~أى عن هده الصلواُت ،ق المساجد"
إلا ةنافق» والمافقوو ^ لابثا إذا اعثز الإسلام ويوي فلا بملح الإن اف

أف تحلن كفنه ،ولهدا لم ثبزز الفاق ولم يكثر النفاق ل عهدْ ه إلا حنن انتصر
الملموف ق عرؤة بدر ،لثا انتصز المسلمول ق عزؤة بدر ق السنة الثانية من الهجرة

بدا النفاق يظهئ ،حاقن الكمان عل أنممهم ،فصاروا يعلنوف الإسلام حتى إعم
يأتوف إل الرموJا .يمولووت جذتتئ إلك ؤول أف ه فيقول اممه ■ءغ؛جلت

لكذلورثث< ه لالأ«قون:اا ،يعني! ما قالوا
يتالمإدكا فيثوله' وأثه لنبي إ0
صدئا بل؛ ؤبغ!وف 0بآنثير ما لمش ل فلؤبهم ه [ ١ ١ :^١١٥ا.

يهول ،ننحقؤثنبمه؛ راوما يتحئس عنها إلا منافيى»! لماذا يتحلفث النافق؟ لأف المنافي
لأ:زحونواتا ،ولأبجمح بالحاب ،فلا نم ،ولهدا قال الرسول

ررأثثل الصلاة

عل المتاففن! العناء ،والمجؤا،ر ' ،لأف صلاه العشاء لا يرى فيها إذا نحلم،،
(  ) ١أحرجه ١لخارىت كتاب الأذان ،باب ضل انمثاء ق الخإعة ،رقم (  ،)٦ ٥٧وملم ت كتاب الساجد

ومواضع الصلاة ،باب ،فضل صلاة الخإعة وبيان التشديد ق التخلف ،رنم (  ،) ٦٥١من حديث
أف هريرة ر.ظ.

٦٥٥

- ١٩١و1سهن1لملأةالو4اءت

مهلمفنميئمنا؛ولأماتحاس ولأ:نرى
عنه ،ثم إف صلاة العشاء والمجرثأق ق ومحت الراحة والرم ،فهي ميله عل المنافهان
لا بأنوف إليها ،ولوبملموف ما فيها لأتوهما ولوحبوا*

نم ذكز

ررأف الرجو كاف ة به ،بجادى ^؛ ٠الرجمح ،حك ،بمام ف

الصم ،٠٠،بمي يمياكه رجلان لنصه ،فهو رجل مريض لا يستطيع أف يمثي وحدْ
ؤيمشول به رويدا رويدا حتى يقام ل الصم ،فيصل مع ا-اثاعة نصي افه عنهم
أحمعين.

وبيده الأعإو وأمثالها ملكوا مشارى الأرض ومغارثبما ،ول ،ئمت ،الأمة

الإمحلامثة واحتلمئ ،قلوببما صاريت ،إل ما تروق الأذن أمة دليله ،وهم يبلغوف مليارا
مذ الشر ،ومع ذللث ،هم ق أدو ما يكوف مذ الأمم؛ لأكم مممئقوذ ،بل بمصهم
متحادوذ ،بل بعضهم يرى أو الأحز أشد عليه مذ اتهود واشارى -والحياد بافه—

لأمم مثتازعوذ متفرقوذ ،أما ل عهد الرسول ه فلا يمكن أذ  ،l^^jأحد عن
ا-لثاءة ،ولو كان مريصا ،بل يؤتى به يائي؛؛ذ الثجلين حتى مام ل الصفئ،
فلو اثنا عدنا إل ما كان عليه الصحابة

لصزنا أمه عزيزة مرموقه ،كل

تجافها ،وكل يصابمها ،وكل يتودد إليها؛ تال افه أل بميد لما محدنا ل ديننا ،ؤيعيد
لما كرانثتا ،إنه عل كل ثيء مدين.

•  — ١ * ٧وعذ أي الدرداء خنهبمئ ،قال; سؤنت ،رمحول افه ه ،يقول،ت

نمامذمحإ اتيلان.

قؤح اياس اسا|،تيض $لأم سدامسيق صإإلئ4يؤخ

٦٥٦

سأ بالخَاعة ،ق يمحل اذلي من الغثم الماصة )،ززاة م ذاودرا؛ بإسناد
حنن.

الثثج
قال

;؛؛^ ٥١٥ق (باب قفل ا-ةءاعة) فيإ نمل ،عن أن الدزداء يمقبمثه

أل الني ه قال؛ ررما من

 ،٧ولا ندوا) يعني ولا بائية ررلأ مام فيهم

صذك:مح،إذاكانلأفيوة،
أوق بائية لا مام فيهم ا-اث،أعه ،يعني ولا الحمعه "إلا انتحود عليهم الشثطاو))
فدل ذلك عل اثه لا تحور ثرك الحإعة ،ولكن هدا الحديث يفيد ات ،لا تحوؤ إذا كانوا

ثلاثه فاكؤ ،ص ئناك أحاديث أخرى تدل عل أف الحاعه تجن إذا كان اشان
فأكو ،أثا و ابمة فلا تجن إلا إذا كانوا ثلاثه فأكؤ ق عم الوثة ،أثا ^ ٧١
والمسافرول ق التر ،فليس عليهم حممحه ،لكن المرى والأمصار فيها حمعه ،وأذني
ما يكون ثلاثة.

فإؤر ةالث،أ كيف يمكن أف يكوف قرية أو مدينة ليس فيها إلا ثلاثة؟

فالحواب! يمكن هدا بأن ثكوف هده ا1دينة أكثر أهلها آفامول حاووا للدراسة
مثلا ،كا يوحد الأف ق المجتمعات ق بحص البلاد الحارحك ،يكون ليس فيها من

المواطنى إلا ثلاثة فمط ،والباقوف كلمهم م افروق جاووا اللءراسة ،فهؤلاء ثلرمهم

الحمعة؛ لأن فيها ثلاثه مواطنين ،وأما البائية فلا تجب عليهم الحمعة؛ لأف الحمعه
ل  ) ١أحرجه أخمد (ه ،) ١ ٩٦ /وأبو داويت كتاب الصلاة ،باب ق التشدد ق ترك الخإعة ،رقم ( ،)٥ ٤٧
والنمائي :كتاب الإمامة ،باب التشديد ل ترك الخإعة ،رقم( .) ٨٤٧

ابما-بمو،اكلهلأةا{بماءت

٦٥٧

لا تكوفإلا ل المرى والأمصاو ،ولهدا لم ذكن الباديه ق عهد المئ ه وهم حول
المدينة يةيموJا الخمعه.

ول قوله< :رسأوقا باياعة ،ق:محل الدني من الغنم القاصة )،ذلل عل
ايه لا ينبض للمملممى الافيمداى والاختلاف ،وايه واجب علميهم الأجتcاغ ،وأل
النروذ عن  ^^١شن لأيلأك ،لأ 0الض ه شي ذلك بالخاصة من الغثم
الثعيدة ياكلمها الذب فتهللئ ،،فهكذا الذي يشد عن اياعة حتى بزأي ينفرد به،
ويقلن أف النمحوص تدل عل خلاف ما يرام الخمهور ،فالواجب عليه أف يعيد النظز

مره أخرى؛ إذ لا يمكن أن يكون الخمهور هم الذين ثوهموا وأنث ،الذي أصغ،
ولهذا لثا قال حديقة لأبن م عود خ.بممحاث إن هوتا يعكموذ ل النصرة ،والرسول

و .يقول! <رلأ اعتكاف إلا ق ثلاثة مساجد! الحد الحرام ،والسوي ،والأقص))،

قال ;ء^بمثن 1رالعلمهم أصابوا وئنطأت ،ودكزوا ونسسن،ا ا  ،٠فاؤهن ان معود هدا
الحديث ،لخي ورواته؛ وذلك لأو انمزثكادوو كالخعين عل أو الايكاى
يصح ل كل مجد؛ وانه لوفرصى صحة حديث ،حذيفة يهئئنبمثئ لكان معناه؛
لا اعتكاف تاثا إلا ل هذه المساجد الثلاثة ،ؤإلأ فلا يكن أذ نحاطغ ،اضُ بالخرآن
قنشخمبمأه نأتنن عذكمزة  4آلثتجده
الكريم الأمه الإسلامثه يقول!
[اوقرْ:س؛] .ثم نقول! لا اعتكاف إلا ق ثلاثة م اجد لا محصنها ولا واحد بالمثة من
المسلميرث ،هذا خلاف التلاغة ،وحلاف الخماحة.

لكن بعقل الناس محب الإغراب ؤ ،الثى؛ ،يب أف يذكر ،ومن أمثال العامة!
 ١موجه عد الرزاق ق الصنف (أ ، ٣٤٨ /رقم  ،)٨ * ١ ٦وابن أيى نية ق الصنف (اُ،٣ ٠ ٨ /
رنم .) ٩٧٦٢

٦٥٨

شمح(U؛ ،Jانمايض ض؛لأم سدالرسلتي

حالم ،تدم ،فهو إذ شد وحالم ،وأتى بإ هو محالفن للدليل ونأي ا-اءمهور ،ثم
يثتهئ -بمدا ،وقد شئث المثر .الشاي عن ا-إقإعة بالخاصة من المم يأكلها الذئتؤ،
واف المومق•

٦٥٩

آبما-باباسهضصدايئنياصياسء

 - ١ ٩٢باب الخث عل حف ور الخاعة ز الصتح والعشاء
مهمحم

لإ

َ

I

 " ١٠٧١عن عماذ بن عمال نيقؤمقنئ ),هال! نمعت رئول افي ه ،يقول!

«_ ضل المشاة ل خماعة ،هكاء محام مذ الم ،ؤس ضل القح  jخماعة،
سطامحه»نواةماا.
وق رواية امحمدي عن عئا 0؛ن عمال هكمحنبمتن ،ماوت ئال ونول اف
ارس ثهد المثاء ق خماعة 'كاف إه يام نمحق ليلة ،وس ضل المشاء والمجرِفي

مم»داومحظ :ر<لجثجثب».

خماعة،

 " ١ ٠٧٢وعن أبا ئريرْ 6؛^_! أو ونول اف ه ،مال! راولوينلموو ما

ق ا لمتمة والئنح لأتومحا ولوحبواٌ منفى عليه ر ' .ومد سق بهلؤله.
 " ١٠ ^٣وعنه ،هال! هال رسول \ب

! ررلسس ضلأة أمل عل

المناءم؛ر ،س ضلأة المجر والمشاء ،ولوينلئوو ما يهإ لأفومحا ولو حيوا؛؛ مممؤ
ءأور.>،

( )١أحرحه م لم ت كتاب الساجد ومواضع الصلاة ،باب قفل صلاة العناء والصح ل حاعة،
رفم(ا"ه.)'،

( )٢أحرجه الر٠ذىت كتاب الصلاة ،باب ما حاء ق نفل العشاء والفجر ق الخإعة ،رنم ( .) ٢٢١
( )٣أخرجه الخاري :كتاب الأذان ،باب الامتهام  jالأذان ،رنم(ْ  ،) ٦١وسالم :كتاب الصلاة،
باب تسويه الصفوف  ،ؤإنامحتها وقفل الأول ،فالأول ،،رقم( .) ٤٣٧
( )٤أحرجه البخاري :كتاب الأذان ،باب فضل العشاء ق حاعة ،رقم(  ،) ٦٥٧ومسلم :كتاب الساجد
ومواضع الصلاة ،باب فضل صلاة الخامة وبيان التنا<يد ق التحالف ،عنها ،رقم( .) ٦٥١

ش هس اسا|1ض ض؛لأم  JUMالرسإتي

المحح
قال ،الحافظ اووي رحمه اممه ثعال؛ ®بانم ،الخن ،عل حف ور ا-اث،اعة ق المح
والعتاءا؛ ،يعني ق الحإعة ،ونص عل هاني الملأتمر —صلاة العشاء وصلاة

المجر~ لما فيهإ مى الأجر الكثم ،ففي حديث ،عقإف بن عمال دْ.ةتئ! أف الإن اف

إذا لخل العتاة ل لحاعة ،واشم ل لحاعة فكاثا ٍنل الدل ط ،بمي :فكك
قام يصل كل الاJل ،العشاء نصم ،الليل ،والمجر نصمؤ الاJل ،وهدا ممل عفليم،

يمي :كاك قائأ اللل ط ،وأنثؤ ز فراثلنف إذا ثتؤ العثاة ل حماعة ،واشم
ررلوينتمول ما ز العتمة وصلاة المجر لاننومحا حبوا *،العثمه
وقال
هي العشاء ،واشم معروف  ، ،لوبمثمول ما فيها من الأجر والثوانم ،لأتوهما تجوف
عل الأرضكا تجو الصذ ،لما فتها من الأجرالعفلم-
وكاJاالئ Lالحديث ،الذي بعده ،حديث ،أبي) هريرة رْئثفيتن أيما :ررلتس صلاة
أممل عل المناصن من صلاة المجر والعشاء» أف أثمل الصأوايؤ عل اياشن صلاه
العشاء ،وصلاة انجر؛ لأف النافمان يصلوف رياء وسمعه ،وصلاة العشاء وافجر

ظالمة لايشاهدوف ،فهمياتوف إليهاكرها ،لمياتوف إل الغلهروالعصروالغرُت،؛
لأئ ازز ثشاهدوثام ،فهم ^ ^١الماز ،ولاثدكروف اش إلا قللا ،والمشاة
واشم ما فيها مراءاة؛ لأما ظلمه ،وق عهد المل ه لم ذكن توجد أنوار كهرباء

ولا مزج ،فلا يشاهدهم ألحء فيكون حض_ورهلم العشاء واشم ئميلأ عليهم
لموامتؤ المراءاة ،هدا من وجه ،ومن وجه آم أل صلاة العشاء وانم وقتا الراحة
والموم.

آبما-داباسضضءراسمائنياسإراثا*

٦٦١

ففي عهد الرمول .كان الماس لا بمهروف كا نهر الماس الوم ،يتامول

بكرين ص حنن أف يملوا صلاة العشاء ،واشم يقوموف ،ومنهم من يمي اف
عليه بقيام الليل ،ومنهم من يقوم لصلاة المجر ،فهإ يميلتان عل الناش ،J٠مبني

للأن ان أف نحرهم عل صلاة العشاء ،وصلاة المجر ،لكن صلاة العشاء ليسمن،
أقفل ص صلاة العم ،فصلاه العصر أقفل ،ولهدا صارُت ،اشم محرينه للعم،
يحل الخنه»رار ،وقال
وقرينة للعشاء ،فهي قرينه للنصركا ستق ررمن صل

ررإثكم ٌمحو 0ربكم كا رو 0المم ليله البدر ،فان اسمملنتم ألا يغلبوا عل
صلاة ئبل طلؤع الشمس ~وهي صلاه المجر -وصلاة قبل عروبما ~وهي صلاه

العم -فاقنلوارار ' ،وصلاه المجر ْع صلاة العشاء أينا إذا احتماسا فكأو،ا قام
الإنسائ الأيل ظ،مالأل.
وكيلك ،أيضا ا<لو بملم اJاز  j Uالمشاء والفجر لأمهم 1ولن جنا»
فاحرص -يا أحي المسللم -عل حميع الصأتواجج ،كن محافظا عليها ،فاو الله عئؤثل

يتر ؤ ،صلاض غشمن 'ر0؟وأئبم ئتر عن آثر
يمول،؛ أقع أهمئ ه
متربمطشت< 4إل قوله؛ ؤ وأمح ،ثر ع. ،صلؤنيم بجافملئ ه ؤهك ،ثم ألوببجث
ه قك يردئآكزدوش ئتر يا ثبؤوو0ه لالؤمون:ا-اا] ،فدكز اضُالصلأق ل
أول الأوصاف ،اُ لثميده ،ول آخر الأوصاف ،ا-اثميلة ،وقال لمال ق راسورة المعارج!
( )١أخرجه البخاري؛ كاب مواف ،الصلاة ،باب قفل صلاة الفجر ،رنم (  ،) ٥٧٤وم لم; كاب
الماجد ومواضع الصلاة ،باب فضل صلاق المح والعصر والحاففلة عيهعأ ،رنم ( ،) ٦٣٥
س ح دث أق موصى الأشعري

( )٢أخرجه البخاري; كاب محوامتح الصلاة ،باب فضل صلاة العمر ،رقم(  ،) ٥٥٤وم لم; كاب
الساجد ومواضع الصلاة ،باب فضل صلاق المحح والعمر والمحاففلة ^ ، L،Jرقم ( ،) ٦٣٣
من حدينا جرير بن عد افه الجل ظقهنئ.

سسنيةلأمسدسههؤغ

٦٦٢

ءؤإ 0؛؛ ^-٠٠غذ نارئا  .إدا مثه ألخز-روى  ٠نإدا مثن أ-كتر ميثا وإلا

'ألمنن زئ؛آلتي هم عذ نعمم دفوذه تالعارجت ،]٣٢" ١ ٩ول آحر الأوصاف الحميدة
قا ل ت ؤ{\هأ م عق تلالحم ثثاطنئ ه

.] ٣٤

و؟ادا يعزف أف الصلاة أعظم الأعإل بعد الشهادش ثهادة أذ لا إلة إلا اه،
وأف محمدا رسول افه ،حعلنا اش من مقيمي الصلاة ،وموق الزكاة ،المحافظن عل

أيا؛ زائفى الألب ،واجتناب محاوم اق.

صتواماٌرامساسمنيس

الأمر يالحاهظة عل
و؛ح

٦٦٣

تنََك=^
إ_؛ح

والثهي الأكيد والوعيد الشديد ق ر؛هى

قال اف سال! ؤ<محخذلوإ عل آلثتاو؛ت نإلمكلوو ألونعق ه لالقر؛;خُا؟] ،وقال

ثعال؛ ؤ؛ن ئايوأ وأثاعوأ أك-لوء واوآؤتتقزه ئمحرأ سد؛لهيإه تاكوة:ه].
 — ١ ٠ ٧ ٤وعن ابن معود غؤهبمثئ ،قال ت سألت وسول افب

أي الأعهال

أمشل؟ مال :ر<الئلأة عف ثهتها» ممن :م أي؟ « :Mبئ النابمين» ك ئإ أي؟
قال• ررابهاد ل نبل افب® متقى عليه ر '•

الثمحح
قال

زحمئ االآتح^ل ل(باب الأم بالحاظة عل الظوات امحوبات

والثهي الأكيوالوعي الثدي ل دريسآ•
الصلوات :حس كتهن افه ■مقثل عل عاده ز كز يوم وليلة ،لموله ثاذلئ'رماك
حنن مال النص .ربه أف تجمث عن العاد قال :اءهى حمس وهى خمسوو ،' ٠١٠

أي؛ إنس حس ل الفعل وحول ل الميزان ،ومال البل

رجل

عن الإسلام ومنه الصلوات ،يكز له حمل صلوات ،قال :هل عل ع٩ئها؟ قال:
ر  ) ١أحرجه الخارىت كتاب موامث ،الصلاة ،باب فضل الصلاة لوثتها ،رقم (  ،) ٥٢٧وسالمت كتاب
الإيان ،باب بيان كون الإيإن باض تعال أضل الأعإل ،رقم (.) ٥٨
( )٢أحرجه اابخارىت كتاب الصلاة ،باب كيف فرصن ،الصلاة ق الإسراء ،رنم ( ،) ٣٤ ٩وملم ت
كتاب الإيان ،باب الإسراء برسول اف ؤس ،رقم (  ،) ١ ٦٣من حديث أي ذر خنقمحيبمتن •

فؤح(U؛،Jاساسق* jهدم  JUmاارسدزا

٦٦٤

 ١٠لا ،إلا أو دهلوغ»ُ  ،٠وأرنل معادا إل اليمن وقال! ررأخرهم أو افن افرض عليهم
حمس صلوات ل كل يوم دللة*ار ■٠
وقد أمز الله يالحايغلة عليها فقال! ؤًن0ؤ\' عل آلكتثلزب نألمَلوؤ
جحبه [القرْ ،] ٢٣٨ :خصها لما لها من المزية والثقل؛ والراد بالصلاة الونعلى
صلاه العمر ،قئزها بذلك الني ه أعلم ا"قالقرآ' بكتائب اممب عئقثل وبمراد اممه،

ولا نول لأحب بط قول الني ،.وقال دعالت ^ jtثامحأ وأئاثوأ ألشأو؟ وءوا

اليتقزه ئْرأ أةيذئاه لاكوبة:ه]؛ وليث المولث ;^ ^^٥١بالأية الأخرى*
ثابوأ وأثاموا ألصثأوء وءامأ ألرًقو* ؤُم؛قك؛  ،1ألتيي ؤآ [اكوة١ ١:ا؛ لأف هذه ^١
تدل ،عل أو من لم مم الصلاة فهوكافز.

ثم ذكز حدث ابن معود ق.بمنن اُه مال الني ه '.أي الأعنال أمحصل؟

قال(( :الفلاة عل زثمياء بمي :عل الزن الطلوب شرها ،إذ كان مما ثيلن!،
ثقييمه فتقديمه أفصل ،ؤإذ كان مما يهلأوث ،ثاخره فتاخره أفصل ،والصلوات

اشل كلها الأفصل فيها ص إلا العتاة ،فالأفقر فيها التاخيز ما لم يثق

عل الماس ،ؤإلأ فاذ الئهز  ،3شدة ا< الأفمل فيها المأمحز تبمذا عل الماس،
( )١أخرجه الخاري :محاب ،الإي،ان ،باب ،الزكاة من الإسلام ،رقم (  ،) ٤٦وم لم :محاب الإبجان،
باب بيان الصلوامتف الش هي أحد أركان الإسلام ،رقم (  ،) ١١من حديثه حللحت بن عبيد اش
خ.ءتن.

( )٢أخرجه البخاري :كتاب ،الزكاة ،باب ،وحوبح الزكاة ،رقم(  ،) ١٣٩٥وم لم :كتاب ،الإيان ،؛اب،
الدعاء إل الثهادت؛ن وئراتع الإسلام ،رقم( ،) ١ ٩من حدمثج ابن عباس خ.بمتمحا•

()٣أخرجه الخاري :كتاب الخهادوالمر ،باب الدعاء عل المثرين با<؛من والزلزلت ،رقم( ،) ٢٩٣١
وملم :كتاب ،الم احي ومواضع الصلاة ،باب الدليل لن قال) الصلاة الوسطى هي صلاة العصر،

رقم(^ ،) ٦٢١من حديثه عل بن \لي طال ،خ.ءقئ.

^اتاصتُاماصياساسهمس

٦٦٥

وكئفيثا عليهم ،أثا اشم واشز واشرب فالأفضل فيها اشجل عل م حاو،

لكي قال العالإء (بمهزهخ' من قام ح؛ى يسنع النداء يتوصأ ويتأثب للهلأة فهدا
ثقديم ■يعني لس اشنى أيه من حنن أف يودف تحل ،فالمهم أذ ستعد لالصلأة من
ثم أي؟ قال ه' 'ابر الوالدين  ٠يعنني; الإحاو
قال ابن معود
إليهإ بالقول ،والفعل ،والمال ،والخام ،والخدمة ،وعثر ذللمنر ،وبز الوالدين! الأيسر
والأم.

قال ققئقمحئ :ثم أي؟ قال :ااا-بمهاد و نبيل افا> .قال ابن معود :ولؤ

امتزذيه لراذف "يعني لو ٠٠٢^٠زيادْ ،ثم أي؟ ثم أي؟ لزاذف المئ.؛ قال ذللت،
بناء عل ما عزقه من يرية الحال.

وق هدا الخدين :،دليل عل إنات المحق ض ■ءغتْل وأيه تحثر الأعإل كإ نحب
العاملثن ،وأف حثه يمماوتر نتحاةئوةن\ك فيعفى الأشياء أعس ،إليه من بعض ،وفيه

أف بر الوالدين مقدم عل اُبمهاد ق نبيل افه ،واجبه عل واجمه ،وثهلزمه عل
ثهلوعه ،فمثلا إذا كان الوالدان ليس عندهما من يعولها ،ولا من نجدمهإ ،وهما ل

صرورة للولد ،فإثه نجئر علميه أذ يممى ولا تجاهد ،ؤإذا كان عندهما من يقوم
بكفايتهإ وتجدمهإ فهدا بقاوْ عندهما مستحب ،ثم ابهاد ~إن احتغ إليه~ كان

أفصل ،ؤإل لم نحج إليه فثر الوالدين أفصل ،ويأق إف شاء اممه الكلام عل حديب
ا؛نعثز ،واشُأءللم.
ويالمبة لصلاة المجر فاشروف أف اكوقيث ،الذي بأيدي الماس لدينا الأف

قؤح ثمياض اساا،هتي ض هدم سدالرسل؛ق ًتإأئنشؤثار

٦٦٦

ثومت مقدم عل الوقت بنص يقاس عل أقل مديرر  ،٠وبعص الإحواي حرجوا

إل الإ ،فوجدوا أف الثري yu. ،التوقيت الذي بائيي الناس ،وبير^ ،طلؤع المجر يحو
ثلث ماعة ،فالمساله حشر؛ جدا.

ولهدا لا ينبغي للأن ان ق صلاة المجر أف يبادر بإقامة الصلاة ،بل يتأحز
ثلث ،ساعة ،أو( )٢ ٥دقيقه ،حتى يتيس أف المجز قد حصز وقته.

 " ١٠٧٠وعن ابن عمن ^^^ ،١داو،ت قال،رسول ،افهر .:رربنل الإنلأم عل

حمى ت نهاية أل لا إله إلا اممه ،وأل محمدا رسول ،افب ،ثإمام الصلاة ،ؤإيتاء الزكاة،

ذيإ البيت ،وصوم رمصال،ا مممى عل؛هر '•
الثثخ

ذو الحافظ النزوي زحمئ الأوهُتحال ل(باك ،الأم بالحامملة عل الئلواُتف
امحتوبايتح والمهي الأكيد والوعيي .الندييء ق ثركهى) ،ما رواْ ابن عمر غجنبممحا

عن الشل .أيه قال،ت رابي الإسلام عل حمس؛ نهاية أن ،لا إله إلا افه ،وأف محمدا

رسول ،اش،ا هذا واحد ،اءوإمام الصلأةا> هذا الئال ،اوإيتاء الركاة؛ ،هدا الثاللم،،
ااو-ح الستااا هذا الرابع ،راوصوم وق2ئ\(؛لأ هذا الخامس ،هكذا وواْ ابن عمر

جنبمنه وق لفظ! آئه قدم الصوم عل الحج ،فعل الأول ،بى الثخاري

يرتبن،

( )١تييه مهم للغاية* هدا حاص يلك القمة الرمنية ،قتل أن تقوم الحهة الختصة المؤولة عن ثقويم

أم المرمح ،باثز مرة أ"؛متم ،ل تحديد وئت ذحول ،المجر.
( )٢أحرجه اJخارىت كتاب الإJهال ،باب بتى الإسلام عل خمس ،رنم ( ،)٨وملم ت كتاب الإيان،
باب يان أركان الإسلام ودعاتمه العظام ،رقم (٠) ١ ٦

سضاسماتاصتواصاصياساسمس
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الصحيح ~صحح البخاري" فبدأ باّلج قبل الصيام ،وأكؤ الأحاديث عل مديم

الصيامَعلااج.
قوله ه''  ١٠بؤ الإنلأماا يعني! اثه ثب الإملأم بالعصر الذي له خمسة أعمدة
هذا الممر نبي عليها ،ومعلوم أف الأعمدة هي أساس البنيان ،واثه إذا فقدت
الأعمدة يداعى البنيان وابدم ،فال بى عل عر أعمدة بتل بناء صعيما ،ولكن
الإملأم بناء قوي ظإ ،منعه افه عغ؛ثل لعباده ،وقالت ؤ؛ يوم أآ3وو تلإ دقؤ
وأثتت عوقأ فتش ورضيت ثكم آلإسلم  ١^٥ه [الاتألء":ا].

هذه الدعائم ،وهذه الأعمدة الخمسة بينها ؛ةولهت ٠اائهادة أل لا إله إلا اممه،
وأة محمدا رمول افث ا يعني ت أن ثشهد معرئا بلسانلئ ،،مؤمنا بملك انه لا معبود
■ص إلا الاله ،كل ما عبد من دون الألب فهو باطل ،فهناك أناس يحبدوف الشص،

وآحروف يعثرول الممن ،وهناك أناس يعبدوف الشعري وهي ثجم من النجوم،
وهناك أناس يعبدوي ،الأشجار ،وأناس يعبدوف المر ،وهناك أناس يعبدول فروج

النساء ،أمم محلفه ،لكن من الممود حما؟ إيه افه عغجل ،فأشهد أف لا إله إلا اف،
أهول ،ذلك معريا بياف ،مومثا بملي انه لا معبود حن إلا افه ،وهذا هو معتقي
الشنع ،ومعتقي العقل؛ لأف الذي يستحق العبادة هو الذي حلق الخنق ،ومن الذي
حلق الخلي؟ إ اممه عَةيْل قال افه تا3قوقاكت ؤ آم غمأيذعنس؛ أم ثم ألحنلئوث 4
تالطود'ْ:؛] ،ونالنعالي :ؤأي;:تمنامحن?وأ:أقنظقوثتأ أم ئغن^^١
لالواقة؛خه-هه] .لؤ احثتع الخلق كلهم عل أف عنلقوا حنينا واحدا ما است3لاءوا ،بل
قال اممه عئقجل• ؤ^تأبما آلثاس ضييج مثل قاصتمعإ لدآ ه صرب ،اممه لما مثلا وأمننا

أن ثستؤع له ،ءؤإرى الخبمدى ةلمركث< ين يؤن أش ه كل ١لذين ئدعوف س دون ،،٥١

فؤح;يام اسأ<هتي * jهدم سد امس،ءا

٦٦٨

ش؛٥؛؛^،؟ يثابا ؤزآيتممأ لث' 4لالخج:ملأ] ،نبحال  ! ٠١٥١كز ادو_ودات عر

اختلاف أصنافها لن عنلمقوا يبابا ولواجثئعوا له ،لؤ احتثع كز المعبودات سوى
الرث ،ءذءل\ 0ظقوا ذبالما ما انثهلاعوا إل ذلك نبيلا ،هذا ي القدر.
ق ا لشنع ءال ،اممه تا3قرماك• ءؤ ش بن آجنمعت'ألإص نآلجن و آن يأتوأ يمثل

هتدا ألمءابب لا يأنوث(.خي ،ه تالإمراء؛خح] .إذف لا أحديتهلح أل يائ بمثل كلام اض،

ولا أف ظو مثل حلق اش ؤول؛ن ثالتهم مذ خو؛  ^l^J؛؛ ،^1تمولن أس ه
أثثهلالز-مف:س] ،ؤ هل سيررقمحانن
للمان:هآ] ،ؤنؤوأ ئلإ نن
ألثء وآ'إدرءد ،لش يخش ألثتع دآلأبمثر وش؛^ ،^ ١٤بن آلمت يبئ أكن يى
آلي ومن يدير ألآز ،نيمولون أثن ه [يونس ت • ]٣ ١
إذل هذا الرب ،الذي هوموصوف حذْ الأوصاف هو المستحى للعبادة ،هل

بمسحي العيادة ثيء مدبئ؟ إ الشس مدبره ءؤ تآنئنش نجمي لثتثمزصاج للمك
مدررأٍزأدليي ه [؛_;  ،] VAهل ئتحى أن تعتد؟! القمر هل يستحى أن يعتد؟!

الجم هر يستحى أف يعتد؟ أ  ،^ ٠٧١هن ،يستحى أف يعتات؟! لا أحان يستحى ،كز
هده مربوبه محلوقة،

حاخ إبراهم

يوصه ،ظ؛ا م ي اشو وأه؛ نأى

وكان من قومه من يعبد النجوم قال،؛ هذا وق ،لماذا قالها إبراهيم؟ حتى شأ ■؛^LJ،؛
قال:
الخيه ،قال :هذا زق ،وكالعادة غاب  ،،٢^١فاو أقل :-ض:

لاأحب الأفلأ؛ لأف الرب ،لا يغبن ،عن عباده ،وهذا غان ،،فلمثإ نأى القئز بازعا
وهوأعل النجوم إصاءه— قال :هذا رق؛ لأف هناك من يحني القمز ،فلمثإ أقل-يعني :غاب-،قال :؛^ P ijJتندي رقمحفؤمى مى

هلالأنمام:لأبتا،

 uLj - ١٩٢الأمب1س،فدت هلي اسوات ا،ءتروات وام؛  ■ JuS^fرالوهيدالقديدي ترصذ

٦٦٩

وهذْ أند من الأول ،ثم ^؛،j؛ لا أحب الآذل؛ث ،فإف عدت هدا ،فأنا إذف خاو،
حاء إل ثيء أكم وص الشس ،وهم يمدوما أيقا ،فلثا رأى الشمسل بازغه قال;
هدا ري ،فل ،أقلن ~أيت غابش~ هل تكون ربا وص ثغيب عن منبو-را؟ أبدا ،فل،
أقلن ،أ'ءلن هأكوأْؤئم التوحيد ،قال ت

وجهت وجهل لثوي قلل

إؤ رئء يما ذّ،ن أق^لفي

وأ'لأءه ثيتعأ ومآأئأtjd

كثلميمت ه

إدذت لا إله إلا الله ،يعني ت لا تجود حن إلا اشُ وكل ما يعبد ْن دون اممب

فهوباطل ،واشم ،أف هذه الأصنام التي ثعد —يا إحوانر— أما يوم القيامة تحح
ونحصت ،ق نار جهنم كإ محمسسإ الخمى ،وكدللئ ،عابدوها محصبول؛ ؤإمح^فم
^ ١ث_ثدئك< من محت آثم حصب -؛هثر أنثر لهتآ طحو<نآك  .لو'؛اذكث
متولأء ءالهته ثا ^ jbjtنحفل ليا 1<-إثئه لابيء:مه-آه] .صحيح; لو كانت،
هده الأصنام آلهه حما هل ثري المار؟! لا لكي ورذُت ،المار ،إذن فلا سشحى أف
ثكوف الهه ،إما لم تنج ثمنها فكيف تنقذ عجرها؟ وكذللث ،الذين بمدوما.

و ج اة! ،هذه الآ؛ 1أرا sالشركون أذتثأهوا  ٠١-ةالوا :همص ،_^_ ^١
ومن يعبد عيسى؟ النصارى ،إذن يلقى ق المار ،فآنرل افه ثعال قوله ت ؤإ١ 0لمك

ثقن ،ثهم ت،وا آيصغؤأنيك ١٣^ ،حتتح؛ .لا ثثمى

<واولم ،1

لإوذه[بيء-\-\:بم\].

وعيسى ابن مريم ثمن سبمن له من اممه امحتى؛ لأيه أحد أول العزم من
الرنل ،والمهم -يا إحواف -أف ثعلموا أل كل ما يعبد من دون اللب فهو باُيل،
نواء كان ثج ،،أو وليا ،أوصالخا ،أو^ ،،أورئيسا ،كل ما يعبد من دول ،الثب

٦٧٠

قيح رياس اسل٠ءتي ض؛لأم سيئالرس،ءن

فهو باؤل ،يائيه باطلة ،إذف ؛ض الذي يستحى العباده؟ إثه اض عغيثل ،وما مواه
فهو باطل ،إذف فائئهوا لمعتى  Iأشهد أف لا إله إلا اض ،فثهاده أذ لا إله إلا اش

ثممش الاحلاص! الذي لا مبمح العبادة إلا به ،والتاوعه 1التي ثتصمنها ثهادة
أف محمدا ومحول اللب ،ولهذا يعد هدا وكنا واحدا.

ائا الئاف• فهو 'ُإءام الصلاة ٠٠والصلاة بمي الصلوات ا-محس ،وما سحها س
النوافل ،وما يستقل مى النوافل أيصا ،إقام الصلاة من أركان الإسلام ،والصلوات
الواجة يالإجيع دهم ،حمزت الصلمح ،والفلهز ،والعصر ،والغرب ،،والعشاء،
والخمعه لكون ق محل الظهر ،وما عدا ذللث ،فمختلمج فيه! فالوئر احتلم ،فيه
الحلمإء؛ هل هوواجب يايم الإنسان بركه؟ أو سنة ،أوفيه ثفصيل؛ وهوأف من

له وزد من الليل نجي ،عليه أل يوتز ،ومن ليس له وزد ،وإد،ا ينام إذا صل العشاء

إل المجر ،فهذا لا نجب ،عليه الؤ_تر؟ وأما صلاة الغسوفج

فيهات مى العتإء

من يمول• واجبة ،ومنهم من يمول •،ليمت ،بواجبة ،والصحح أما واجة؛ لأل

الّثي  .أمر ما ،وقنع ل ،كنمت ،الشص وصلاها صلاة عرييه ،لكنها قرص
كفاية إذا قام ما نن تكفي من أهل البلد شلتط عن الباقتن.

وكذللئ ،أيما احتلم ،العلياء خُهمآس ل محثة المسجد! هل هي واجبه أولا؟
والمول ،بالوجوب مول ُوتم ،،لكن يمغ المهخ به ،أحاديث ،تدل عل أما —أي محثة
السحد— لمست ،بواثبؤ مثل محي؛ الإمام يوم الجمعة ،فإل الحم . ،يدخل الجد

يوم الخنعة ويصعد المو ،وثطثؤ الناس ،وتحلز يى ال جدتثن ،ولا يصل محثه
الجد ،وكن"للئؤ ظواهر أحبار أحرى يل ل عل عدم وحويت ،محك السجن..
وكذللث ،صلاة العيدين احتلم ،فيها العلياء! منهم من يقول! إما واجبة،

صتصاصرامسسمنيص
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ومنهم من يقول• نثة ،ومنهم ض يقول• زص كفاية ،الهم أف الصلوات المجح
عل وجو؟ا يي؛ الخس ،والخمعه بدلا عن الظهر•

وض< :اإدام الفلاة :،،أذإق.يا الإن اذ و أنةاتآا محء شروطها وأزلكب
وواجباتيا ،ومكملا ذلك يمثحباتيا ،هذا هوإقام الصلاة.

الرثاة :،،فهوإعهلاء الزكاة لشمها ،والزكاة هي القط من مالك
وأما
الذي أوح؛ة افه ثعال عليلئ ،ق الذم ،والقصة والقد ،وعروض \أيئ<\دبم والخارج
مى الأرض ،وسائمة ييمة الأنعام ،فيجب أف تحلي زكاة هذْ لشمها ،والشموف
5زثئلم
للمهمج وآكذكن وأكلأ 0عثتا
لها ق قوله؛ اؤإثما
أقؤ وأئه عير
دؤ ،أؤاب ءألع-رهآ ونح ّؤيل أئؤ ه ألّيل همبمثه
-ءآءكي< [ 4الربة.]!•:

وأما حج البيت فهو ممد ذكه لأداء اياساكه ،وقد فنصه اف عئؤثل عل هذ0
الأمة ق السنة التاسعة أوالعاشرة مى الهجرة.

وأما صوم رمماف فهو صوم الشهر الذي بين ثعباف وشوال ،ورص ل
السنة الثانية ض الهجرة.

فهدم هي أركاف الإسلام ،من أتى :بما فهو اللم ،وقل• بمي عل أساس متثن،
ومن لم يأت ببما فهوبتن فاسق أولكفر ،فمن لم يات بالشهات-مح ،فهولكفر ،ومن

لمهتذ فهولكفر ،ومن مع الزلكْ فهو فاسهم ،،ومن ،لم مج فهوفامئ ،،ومن لم
يصم فهوفامق ،واض ا،لوئق.
وكٍققجم

قيح رياس اسسزا•زئلأم سد الرسلتي ^^٥^٦^٥

٦٧٢

مح;لاثزني:عنواأن

،^- ١٠٧٦

لاإلة إلا افّ ،وأ 0محمدا رسول افب ،ؤشموا الصلاه ،ؤيوتوا اإوكا,0أ قإدا يعلوا إبرذ,أ

عصموا مص دماءهم وأقوالهم ،إلا بمص الإنلأم ،وبمجم عل اف،ا مممؤ عأوهرُ
الثثخ

قال الحافظ رخمه اف ثعال ل (بايتإ الأمربالحاهظة عل الصلوات اثكتواات
والنهي الأكيد والوعيد الثديي ق ثركهى) فيإ نمله عن عبد اف ين عتز ;.عتمحا

أف زنولاش.قال<< :أمزت أن محذ ض خربجوا أن لأبميافُ ،وأن
محمدا رسول اف ،ويقيموا الصلاة ،ويؤتوا الزم5اةاا.

قوله ه :راأمزت» ^١ :له هواضُ ظ ررأن محاتز الناّش-شئدوا أن
لا إله إلا افه ،وأ 0محمدا رسول افه ،ويقيموا الصلاة ،ويوتوا الزٌكاة)) قاليي أمنْ
بقتالهم هوالذي حلمهم ،وله أف يتمزق ق ملكه بإ يشاء ،له أل يأمر بثل هؤلاء،

وله أذ يامز بقتالهم إل أف يسلموا ،فإذا أسلموا كم ،عنهم ،وهدا الحدين ،محصوص
أش ولأههميممن نامحم
مولهتعال :ؤ
ؤ بمقوأ الحربه
أش ورثوأه• ولأيدي-ورى دي؛ الحي بن أقمتث<

م ،يبت ؤهم صعُي؛ىيم لاكوبة:هآ] .وكدللث ،بحدين ،بريده بن الآصي<و ،أل الني.
كان إذا أثر أمثدا عل جيش أوسرية أوصاه بمموى افه ءغ؛جل وذكر الحدين ،وفيه؛

ُأثام إذا أرادوا ابريه فاهثل منهم وثم ،عنهم"ر  ،٢وعل هذا فيقاتل الكماز إل
( )١أحرحه اJخارىت كتاب الإي،ازا ،باب

دازأ وآئائوأ ألق أوءو،اماأتيقؤ؛ه ،رقم ( ،) ٢٥

وم لم :محاب الإبجان ،باب الأم بمال ،الماس حن يقولوا لا إله إلا اش ،رمم(.)٢ ١
( )٢أحرجه م لم :كتاب الخهاد والسم ،باب تأمتد الإمام الأمراء عل ال٠٠ورثا ووصيته ،رنم(.) ١٧٣ ١

ضاسماتاس،اتُاصاصداساسميس
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غايتي! إما أف يسلموا ،ؤإما أف يعطوا ايريه عن يد ~وهم صاغرول~ فإل لم بجلوا
لا هذا ولا هذا ،وحب عل الملمين قتالهم ،وقتال السلس لهم بأمر اض الذي هو

ريم ورب الكافرين ،ليس تعصنا ْن انمن لديهم ،و-ص لهم أذنتشوا له،
لأثه دين اف عجل؛ ودين عثر اللمذ دين باطل ننوح لا يمله اممه •ءةي؛ل س أي
أحد ،كإ قال ثعال! ؤ ومن يبع غ؛انألإسمحإدكا ش يمل نع ه لآلءمران:هه].

وقوله.ت ررحص يئهدوا أو لا  ^١إلا  ، ٠٧١١وأو ءنثدا رئول اف ،ويقيئوا
الصلاة ،ؤيوتوا التك\0لا متى الكلام عليه.

ونوله ه! ررمإدا يعلوا دللئ ،،عصموا مش دماءهلم وأموالهم ،،وق هذا ذليل
عل أن الكمار إذا قوتلوا فأموالهم حلال ،لما ،كإ اثنا ثثيح دماءهم فنشح
أموالهم ْن باب أول ،وكذلك أيصا نستنيح نساءهم ،ودريامم يكونون بجييا لتا،
ؤيكونول أرهاء للمسلميرئ؛ لأئتا ثأخذهم يهلعان افه عَقئجل وبامره ،ودينه ،وثرعه •
وأ٠والهلم ،إلا بعي
#هإدا كتلوا دلك ،،عصموا مني
وقوله
الإسلام ،وحنجم عل اف ا وقد قاثل أبوبكر الصديى لأ.بمئ مانعي الزكاة حتى
رايته المحابه ،ورايته عمئ ؤهبمتة ق ذللثج ،ولكن أبا بكر أصؤ عل أذ يقاتل

مانعي الزكاة ،وقال؛ *والله لونثعوق عناقا ~أي ماعزا صغثرة ،وق روايةت عقالا،
وهي ما يربط به المعمم— كانوا يودوثه لزمول اش .لقاثلتهم عل ذللث ،ا  ،يقول؛
فلثإ رأيت ،أف افه ثرح صدر أي بكر للقتال عبنت اثه الحي.
( )١أحرجه الخاوي :مماب الزكاة ،باب وجوب الزكاة ،رنم (  ،) ١٤٠ •- ١٣٩٩ومالم :محاب
الإبجان ،بابج الأمر متال ،الناس حتى مولوا لا إله إلا افه ،رنم ( ،)٢ ٠من حديثج أي هريرة
.ته.

شمح

٦٧٤

اساسق •_؛لأم سدايرطص

ففي هذا دليل عل أمة الصلاة ،وأف الناس بماثلوو عل ثركها!ل أو يصلوا.
وافُالموءق.

 " ١٠ ٧٧وعن معاذ ينحهمحق ،محال! تعسي رمول افي  .إل الثمن ،ممال!

ااإكهمهنتاِسأفلام،

صأئلأبمبجافُ،وونئولاف،

قإذ هم أؤناعوا لذلك ،متئب أ 0افَمال اقرص عالتهي حمش صيات  jثل
يوم وليلة ،ئاذ هم أطاعوا لدلك ،قاغلمهم أو افه ثعال اقرض عليهم صدئه ثوحد

كبم،لإداكثوممي ،واثق
ِمنأغةاهإو1ضٍ،
دعوة انفللوم ،قإثه لنزبينها وتهن افه حجاب» متمؤ ع1وهرأا.
ايشثى
نمل الحافظ الثووي لآ،هآث ل (باُب الأمر بايحامملة عل الصلوات انكتوبات
والنهي الأكيد والوعيد الشديد ل ثركهى) حدث ابن عباس ^ ١^٤عن ئعاذ بن
جل ههتذ أل بقه الني{ .إل البمن "واليلأ  ،3جنوب الحريرة العربية" ل

الستة العابرة مذ الهجرة ل ربح الأول ،ول ،أراد أذ يبعثه قال له! اءإك ثأق يوما مذ
أهل الكتاتااا ،وأهل الكتانم ،هم التهود والمحارى؛ لأو افه أنزو عل التهود التنراة،
(  ) ١أحرجه البخارىت كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة ،رنم (  ،) ١٣٩٥وم لم! كتاب الإيهان ،باب
الدعاء إل الثهادت،ن وصراتع الإسلام ،رنم ( ،) ١ ٩من حديث ،ابن عباس خنؤؤهبممحآ[ .هكذا الخدين،
فا الخاري وملم عل الجزم بانه من ع ند همد اممه بن عباس ،وجاء ل إحدى روايالتا م لم

عل الشك فقال،؛ عن ابن هماس ،عن معاذ بن جبل ،قال ،أبر يكر؛ ريا نال ،وكح؛ عن ابن هماس،
أن معاذا].

مجاتاصتزاماصواساسنيس

٦٧٥

وعل النصارى الإئجيل ،ؤإثإ أحتره بذلك ليكوف مستعدا لهم؛ لأن أهل الكتايت،
هم أعلم الناس ق ذلك الوقت بثرائع افب ،محتاج الإسان أل يعرف حالهم حتى

يمكن أف بجادلهم با بمجمهم وتخصمهم فيه ،رروككيى أوو  ١٠يدعوهم إلته سهاده
أ 0لاإله إلا  ، ٠٥١وأف محثدا رسول اف،ا.

وهذا هو مقتاح الإسلام ١٠ ،سهاده أذ لا إله إلا اض ،وأف محمدا رسول اش،،
وهدا لا بمي أف رمول ،افه ه نحتص بالرسالة ،فهناك ونل نله• موسى ،وهود،
وعيي ،وعيرهم ،ولكن ومول اللب هوحائم النيين ،وقد سحت ،سريحته حمح

الشرائع ،فلا ض بعده ،ولا مريعه موى مريعته ا؛ هال ئإ أطاعوا ق ذلاائه ،هاعلمهلم

أف الله اثرض علبجم حمس صلوايث ،ل آكل يوم ولله" وهذا هوالشاهد ،وهي الظهر
والعصز وا1غربج والعشاء واشم والخمعه؛  )JjLالظهر ،ءرمإو هم أطاعوا لدلل!،،
ظفيمممحئسأفاها مح1عل
مايهم"ت ® ،3أموالهم؛' هذْ إحدى روايامت ،البخاري ،راثوحد ثى أعيابجم مرد عل
ممزائهلم» :الأغنياء هنا جع عس ،وهم الذين يملكوف نصابا زكويا ،والعي ل كل
ويمثل ق باد_ا
موضع بحنبه ،فيمثل ق؛  ٠٠٢٠١وحونم ،الزكاة باللها ٠٠٢١

أهل الزكاة بأيه الذي نجد ما ؟كفيه وعائلته لدة نتنة فأكثن «دان  ^٥أطاعوا لذلك
وافقوا-قاثاك دمحا:مأمي»:سيامح أذتأخد الح ،منالأموال ،زحل• الوسط لا يظلموف ولا يفللموف ،لا ناحل• الردى فتفللم المتحمين للزكاة،

راواتؤ،دعوه الظلوم" يعني أنف ،إذ أحدث ،سكرائم أموالهم ظلئتهم،
مدعوذ عبلذإ  ٠واس دعوه الظلوم ،محاثه لس بينها وبين افب حجاب،؛ ،يصل إل

ش ^ _uاساسنر»تى هدم سيد الرسيص ٠تإ١اثئيوغ

٦٧٦

اف ،عئوثل وضتها ،ولولكنت من لكفر،

-إذا ذعا اطه ولو لكن لكفزا-

له ص ظلمه إما عاجلا ،ؤإما آجلا؛ لأو هذا من بايت ،إقامة العدو،
قاف اممه
واش سبمائئوةت\ق أ-ظإ الحاكمى ،ومن ممام حكمه العاللا ي؛ن عباده ،فيأخذ للمظلوم

من الظالم ،ارايق دعوة الظلوم ،فاثه ليس سها وبئ افب حجاب ،١٠،والشاهد من هذا
.^١؛^ ،قوله« :دأعليلم أو اقاإيص علتهب ص ضأياتل ثل;وم نيلة)).
واف،المودو•

 ~ ١ ٠ ٧٨دم ،جابر ؤئنبمه ،قال :ممعت رسول افه ق^ ،يقول* رُإ 0بئ

الرجل وبئ الشرك والكفر رك الصلأة ا رواة مسلمر .٠
 -١ ٠٧٩وعن

هقممقمحق ،ص المءًْ ،تإآشتمح ،مال :ررالنيد الذي

سنا وبينهم ااصلأْ ،قمن رثها همد ^ >١زواْ الرمنيأ  ،٠وقال؛ ر<حديث ،حنن
صحح».

 - ١ ٠ ٨ ٠وعن عبد افه بن سقيم ،الئاص الفق عل جلأكؤ؛؛ ، ٧١٥هاو :كان
صوئئثتيامح؛.نناةامحي'ر
ؤ ،كتاب الإيان بإسناد صحح.
( )١أحرجه م الم :كتاب الإي،ان ،باب بيان إطلاق اسم الكفر عل من ترك الصلاة ،رقم(.) ٢٨
( )٢أحرجه أحد(ه ،) ٣٤٦ /والترمذي :كتاب الإيان ،باب ما جاء ق ترك الصلاة ،رذم(؛آا"آ)،

واكائي :كتاب الصلاة ،باب الحكم ق تارك الصلاة ،رقم (  ،) ٤٦٣وابن ماجه :كتاب إئامة
الصلاة والمنة غيها ،باب ما جاء نيمن ترك الصلاة ،رنم(.)١ • ٩٧

( )٣أحرجه الترمذي :ئاب  ،^١باب  Uجاء ق ترك الصلاة ،رنم(  ،) ٢٦٢٢من حديث ،عبد افه
ابن شقيق الخل.

ضامجتاصتوصسمرسماسمنيس

٦٧٧

التج
هذه الأحاديث ل التحدير من إصاعة الصلاة ،حديث جابر ،وحديث بريد0ث

أما حديث جابر قجنبمثئ فقد قال ،الني.ؤ'' ارإ 0ب؛وا الرجل وبهز الئرك والكفر،
الصلأة» ،وحديث ،بريده و.ه '.ررالعهد الدي سنا وبتنهم الصلاه ،دثس
ثكة\إذو ظئ}ا.

فهذان الحديثان يلان عل أو تارك الصلاة كافت ،وأنه ^^ ١رخا عن

اث ،قاليي لا يمز أشد من اتهود والنصارى ،اتهوئ لو ذبموا لأكل الإن او
دبيحتهم ،والتحرايإ لو ذبح لأكل الإنسان دُيءحث*' ،أما تارك الصلاة لوذح؛ قاف
ليتم لا محل•

تارك الصلاة مثلا! لوكانت ،انثى لا تصل ءإو 4لا محل للمسلم أف يتزوجها ،ولو

كانت ثمراسه جاز أذ يتزوجها المسللم ،ولوكانت ثروديه جاز أف يتزوجها المسلم.
ارك  ^١لا مؤ عل ترك الصلأة،؛لماو :ضل ؤإلأ ثلناك ،واتهوديوالئصراي يقؤ عل دينه إما بمعاهدة أو انتئإن أو ذمة ،فدل ذللث ،عل أف ثرك
الصلاة \طإ من الإهودح والنفرانح ،هذا الأمن الذي قهازو به الماز اليوم،

ولثعلم أف الإن اف إذا تزك الصلاة وعقد له عل امرأة؛ فإف المحاخ عر صحيح،
ولوجامعها؛ فائه محامحها بزثا — والعياذ بافه— وكذلك لو عقل له ~وهويصل~ ثم

ترك الصلاة انمسح المحاح ،ووجب أي ،يفرى بينه وبين المرأة إلا أذ يتوب ؤيعوذ
للإملأم ،فيبقى عل نكاحه ،وليعلم أيقا أل تارك الصلاة ~إذا مامث ،عل ثرك
الصلاة— فإيه لا يعثل ولابخس ،ولا يضل عليه ،ولا يدمن ْع الملمين ،ولا يدعى
له بالرحمة ،ولا ثناله ثماعة الني ه يوم القيامة ،ولكي كيم ،ثصع به؟

قيح رياس اسر،ءتي عذ؛لأءسيدائوص

٦٧٨

هل بمي ،حنكه للكلام ،-ثاكلها ونحن ساهد؟ لا ،لأف هذا كسر لهااود_ا
أقاربه ،لكن نخثج به ^- ١ل الإ -ونحمل له حفرة  -لس ب بل خفرة -ونرمنه
فيها بثيابه بدون ثكمن ،ولا ثغيل ،ولا صلاة عليه ،ولا كرامة له ،ولولا أف أهاله

يتأيروف لملمنات بمم ،عل وجه الأرض ثأكلمه الكلاب— ،والماس يتفئروف إليه — لكنه
ر'إده بمئر
يرمى اتقاء لثتنه ورائحته وحبثه ،ؤإذا كان يوم القيامة هال ،النئ

ْع فرعول وهامال وقارول وأل بن حلم،اا رؤساء الكمر ~والعياذ بافه— لا محقر
مع أي بم ،وعنز ،وعناق ،وعل ز.ءئمح.

وببمذا يعلم أف ثرك الصلاة أمر عظيم ،واته نجب عر من مالت ،عنده ميت
~وهو لا يصل— أن يعدم عن مساجد المسلمان ،ولا نجل له أن يثدمه للملم؛ن

ليصلوا عليه ،وهويعلم اثه مايث ،وهو لا يصل أبدا ،قاف فعل فهو مسيء إل اثسلمن،
واللموف ليم ،علثهم جاح؛ لأمم ما عاموا ،لأف اممه قال !،ؤ ؤث!* صز عل أحد تمم
•
تايت ،أبدا ^ ٠٠يمم هق فهمةء إمم َةترأّ-أ إش  ،^ ٢٧ومازأ وهم ء!سثوروح ب
والذي لا يصل كافر بالنب ورسوله ،حتى لو يال !،أؤمن بأف افه موجود ،وأف محمدا
رسوله ،فلا يكفهم ،هل،ا ،لأف المنافقين يقولوف مثل هذا الكلام .ؤإدا حاءق آلثقغهؤن

هالوأ ثنيإنك ؟ ،^٢،أف تآثه ثلآjإنث ،فيثولأ .نأس لنجدإن أئث؛نمريخة ثء.ؤى ه
لالأ«قون:ا].

ثم اعلم ائه إذا مامثؤ للئ ،مست— ،وهو لا يصل— فاثه لا نجل للث ،من ميراثه
ثيء عل ،قول أم أهل العلم ،لأف ميراثه ليس لأقاريه المسلمين ،كإ اثه هولومايت،
عنه قري— ،مملم؛ فإثه لا يرثه ،يعنني! مثلا إن ان مامتج وله ابن لا يصل ،وله ابن عم
( ) ١أحرحه أحد ( ،) ١ ٦٩ /Xمن حديث ،عد اش بن عمروه.بممحا.

٦٧٩

س<اتاصتواساصياساسنيص

بعيد يصل ،ض يرثه؟ يرثه ابن العم المد ،وابنه لا يرث ،ولو مات عن أبيه —وهو

لا يصل -وله عإ ،والول Jعي ومات عن أبيه  ،^^١لأ يمز وعن عئه السلم

الذي

كوومحه :ررلأ:رئساممامح ،ولأاللكفث

اللم ، ٠١وهذا هو الذي يلغ عليه نصوص الكتا<ء_ ،والتؤ ؤإحم؛ع الصحابة ،كإ
حكاه عنهم عبد اممه بن ثميق ،قالت كان أصحاب الّثي ه لا يروق ئيئا مى

الأعإل تركه  ^<٤الصلاة .وقال اووي ي هذا اوجل :إنه ئممق عل خلالته
ؤثميه وعدالته وتحريه ،وقد صرخ عئاونا المتأحروو كالشخ عي العزيز بن باز؛ ٠
حفظه النه عل ايه ~أي تاؤك الصلاة— كافر كمرا مخرجا عن اش ،وائه مرثي عن دين
الإسلام ،ومع الأسف— ،أف الناس الأف يثهاونوف ق هدا الأمر العفليم ،ئال افه
ثعال أف تيدينا حميعا ئا فيه الخثر والصلاح.
 " ١٠٨١لص ش هميرْ خ.ةثئ ءال،ت ئال رسول ،افه

ررإن ؟ )JJمانحاشن،

به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ،هان صالخغ ،سان .أهاخ وانؤخ ،ؤإل سأو.ت،
ممد حاب وحجر ،قإن اممص من زيصته ثيء ،قاو اون ،عْ،لث اظزوا هل

إع؛دك ،من دْلوع ،صلإ منها ما ائتمصن من ^٠٥^١؟ م تفوو سائئ أعقاله عق
هدا ،،رواه الرمذي ،٠ ١ويال :،ر<حدث حشن.١١
( )١أحرجه اJخارىت كتاب ،الفرائض ،بابج لا يرين ،المسلم الكافر ولا اللكم الملم ،رقم(،) ٦٧٦ ٤
وم لم؛ كتاب ،الفرائض ،رفم(  ،) ١٦١٤س حديث ،أسامة بن نيد رظهبم،اا-
( )٢انثلر :محموع فتاوى ابن باز(.)٢ ٩٣ / ١ ٠

( )٣أحرجه أحمد ( ،) ٢٩ • /Yوأبو داود :كتاب ،الصلاة ،باب ،فول الشي ه« :كل صلاة لا يتمها
صاحيها نتم من تهلوعه ،،،رقم( ،) ٨٦ ٤والارمذيث كتاب الصلاة ،ياب ،ما جاء أن أول ما محاصب

قؤح رياساساسق_،؛لأم سيد ااو1،اإا؛زا

الثثننح
هدا آخر حديث ل رباُب الأمر بالحامحظة عل الصلوات امحتوبات والنهي
الأكيد والوعد الشديد ق ثركهى) ،وفيه أف أول ما محاتب عاليه العد من اعاله يوم
القيامة الصلاة —وهدا بالن به -لثق افه عةتْل~ قاول ما محاسب ،عليه العبد الصلاة،

قاف صالحث ،فمدأفلح ونجح ،ؤإلأفحل العكس خاب ،وحيز —والعياذ بافه — أما
بالسمة -لتقوق الأدمين فأول ما يمضى بين الماس ق الدماء؛ لأما أعفثم الموق،
الدماءت بمي الفل ،ثم ياق بقثة المحاسبة عل ما بمي ،ولكن افه عؤجل إذا حانمتؤ
العبد عل الصلاة وصلحثط أفلح ونجح ،ؤإلأ حاب وحير ،ثم يأمر افه ءَقتجل أل
يظن ل أعإله :هل له ثوافل ،قاما يكمل ما المرائص ،ولهدا كان س مضل اض

ورحمته ؤنعمته ؤإحانه أن ئتغ لما الموافل حلم ،الصلوات ،ويبلها ،ول كل وقب
إلا الأوقات ،المهل عن الصلاة فيها ،وذلك ،لأف الأن اذلاد أذ يكوذ ل ضلأيه
حلل فتكثل ،يكمل هدا الخلل حده المواقل ،فالفلهز له أربع زكعات ،قبلها وركعتان

بعدها ،والأرح ركعات ،نلها ^لينتين ،وصلاة العصر ليس لها رانية لكن لها سنة
مطلقه كا قال المى I.رربين كل أذايين صلأه>،ر  ،٠صلاة ايرب لها راتثة بعدها
ركعتان وسنة مهلأكة قبلها ،الرانثة بعدها ركعتان ،صلاة العشاء بحدها ركعتان،

صلاة المجر قبلها ركعتان ،صلاة الليل ،صلاة الوتر ،صلاة الصحي ،كل هدم
به العبد يوم القيامة الصلاة ،رقم(  ،) ٤١٣والن ائي؛ كتاب الصلاة ،باب ،الحاسة عل الصلاة،

رقم(  ،) ٤٦٥وابن ماجه; محاب إتامة الصلاة وال غ فيها ،باب ما حاء ق أول ما محامح ب ،يه العبد
الصلأة،رفم(ه'ا؛ا).

ا أ خرجه الخاري :ئاب الأذان ،باب كم بتن الأذان والإقامة ومن بطر الإقاٍة ،رقم(،) ٦٢ ٤
وم لم; مماب صلاة السافرين ونصرها ،باب يهن كل أذانهن صلاة ،رنم (  ،) ٨٣٨من حديثه
عبد اف بن مغفل الزق روؤقبمان.

تاصتوصاصُسماسهمس

٦٨١

النوافل يزداد ما أجر المصل ؤيكمل نيا الفص الذي حصل ق الصلوات اشروصة،

وهده من نعمة اممب عغيجل سأل الله أل يعيننا ؤإياكم عل ذكره وئكرْ وحن
عباديه.

ضح

٦٨٢

اساسق4زائلأمسد اإر،أدق

الصفوف الأول
الأول
اتمام الخض ف
والأمر اتمام
الأول والأمر
الصقن الأول
محل  .الصم
ياب همحا
 -- ١٩٤ان
١٩٤
وتؤيها والتراص مها

 ~ ١ ٠ ٨٢عن جابر بن نمرة غ؛ءممنبمنمح ،قال! حؤج غلتنا ونول اف ه ،ممال!

ر(أَلأئون ءثئ  ^١عث ز؟إا؟» مماثا ١;:ننوَل ٧٥١؛ ،نكص ثس اللائئ
عند ربما؟ مال! رريتموو الصموف الأول ،ويراصوو ق الصقن® رواه مسبم •
 ~ ١ * ٨٣وعن أيى هريرة وؤغقنن '.أو رنول افده ،قال،ت رالوبملم الناس ما

ز ا لنداء والصفث الأول ،م لم نجدوا إلا أل سثتهئوا علته لأنتهئوا® متقى عله •
الثثرح
قال المولفث ،رحمه اممه ثعال! رربانه مضل الصقن الأول والأمر ياتمام الصفوف
الأول وسؤمحها والتراص مها®•

هذه مائل متمددْ بس دَكهآثئ حكمها بإ محاقه من الأحاديث• ،

الخدبمثج الأول،؛ عن جابر بن نمرة ;يعنبمه قال؛ حرج علينا رسول افه ه

ذات يوم فقال! ءرألأ Jصمول ثإ ثصص اللائكه عند ربما؟ ! ٠١اللائكه لهم عبادايتح
متنوعة ،وهم عليهم الصلاة واللام لا يكثرون عن عبادة اف ،ولا يستحسروف
ينبحوو الليل والمهار لا يفروو •

( )١أحرجه ملم ت كتاب الصلاة ،باب الأمر بالكون ل الملأة والنهي عن الإنارة ،...رقم(' • ) ٤٣
( )٢أحرجه الخاري :محاب الأذان ،باب الاسهام ل الأذان ،رقم( ،)٦ ١ ٥وم لم :محاب الصلاة،
^ ن وة اكفوف واقا٠تها وكلالأول فالأول ،رقم( ٠) ٤٣٧

صماسودالآوووسمتهاواماصب

٦٨٢

ونائل ةوو،ت ؤ منمن آكل إلماره زالأناء •]٢':ولم إئذ•' سبحوف ق الليل
والنهار؛ لأممسزع؛ول الوث كك ل المنح ،بمحول اللتل والنهاولا مروق،
ومن يادابمم عندر7ءم أمم يصموف عند اممه عغ؛جلك،ا قالثعال؛ ؤمحإيا كنث ألمامف

ؤ؟ وإJا لثنن أكأمفه لالصافات;  •]١ ٦٦- ١ ٦٥وكتف صفوفهم؟ قال الني

اريتئول

الصفوف الأول— ،يعني! فالأول" ،ويراصون،؛ إذف فحن إذا صممثا J؟؛ ،يدي الله
ق ص لاتنا يبغى أذ نكوف كائلأيكة! يكملول الأول ،فالأول وثراصوف.

ا١الأول ،فالأول ! ٠ ،كإ امحه منر مق اللائكة عند اممه عغيلومما رعب فيه الضر
ه ه و مذ الأمور الهم ،بمي أف يتزاحم الناس عليها؛ لأف البن ،ه قال ق حديب

أب ئنو0ب <رلن يم  j U ^١م ذالئص  ٠٠^١بمي س ( ^١رنأ ني
نجدوا إلا أف بمثهموا علته لانتهموا  ٠يخي ،لولم نجدوا طريما يصالول إل الصم،
الأول به إلا أف يتهموا عليه —يمي مرعوف قرعه ،لامتهموا— وهدا يدل ،عل
يضيلة الصقن الأول ،ؤيدل ،عل ،أف الأفصل الراص ق الصفوف ،ويدل ،عل انه

يكمل ،الأول فالأول ،فهده ثلامث ،مائل ،ثبغير للأن ان أذثنية لها!
^ط،سىفهنلأز ،الأئلفالأؤُو
ثانثا! ق الصلاة ثراصوف! يلصق ثعضهم كعبه بمخست ،أححيه ،ومنكثه بمنكبه
حتى سم المراصه؛ لأمم إذا لم ثراصوا اتدروف ما محصل،؟ ثدحل الشيامحلين بينهم،
كالحدفج أتم "،كاولاد الغنم الصغار ،يم يوصون عليهم صلامم ،فإذا تراصوا لم يبق
للشياشن مكان ،ولكؤر نحب التبه لمائل!،

المأله آلأول :ليس اiراد باأرائة الرائه ام،تثود ،عل الاخريذ،تجئ
ثرصه حتى يتعبه ؤيوذيه ،فإف هدا لا نجوز ،ؤإثإ الراد منها ألا يخوف يّك ،ومحض فرجة،

٦٨٤

ش ئاضاسل|هتي*زئلأمسدا<،طلتي

هذْ هي الراصة ،أما الراصة الش نحمل -يا أذية وئثويش عل أحيك الذي عندك
فليت مهللوا,

الصف « : ٥١لنولم بجد النازإلأأن:ءئهما م لأنثهما» ليز
الممدم إليه بوصع منديل أووصع كتاد_ ،،أوما أشتة ذلك ،أويتحجر مكاثا ،وقد
سمنت بعص الناس أنم كانوا ق صلاة الحمعة ،فجاء ئخص مممدم ووجد تكاJا
ق ا لصفوف ،الأول حالتا ،فتميم إليه وصل فيه ،ثم حاء رحل كان س عادته أف
يمل ق هدا الكان ،وكايإ ائراه س كيسه ،فل ،وحد من سمه قال له :ماذا وّغي
من الكان؟ قال له ما قعدت مكاثك ،ؤإثإ أنا وحدت مكائا حالتا فجلنت ،فيه،

فقال :لا ،هدا مكان ،فاثني أحلز هنا —عاده— وأنا واضع فيه كدا وكدا من
حاجثاق ،فنبحال افه ص أين له ذللث،؟ إف الماجد فه عغئجل ومن حاء أولا فهو

أحي ،وليس أحد أحي بمكانه منه ،فالإنسان ينبغي له أف يتجثت ،هده الأمور ،بل
قال فتحنا عبد الرحمن بن يندي لآئه١ممن أف التحجر حرام ،وايه لا بجون
حتى إل بعمى الفمهاء قال:
حسن ،إثه جلز ق مكان لا يستحقه.

ألا يصح صلاته؛ لأيه شبه مغمويس،،

فالأحق با،قكان من جاء إل المجد أولا ،ولولا أن أحشى الفتته لأتيت عل

حميع الل-ين بمعول قيئا يتحجروثه ،وومثها ق الشاؤع ،ولكي أحشى من فئة،
وس عداوة ،وس بغضاء ،نحن ل بز عنها•

فقول الرسول ه :ررئم لم نجدوا إلا أفيئتهئوا علته لأنتهئوا،ا يعني:
( )١انظر :نورالبصائروالأيات ق أحكام انمادات(ص:ا"ا).

اسذامووسم؛،اوامحاصمحا

٦٨٥

أنم يتثدموف وتثسامول ،ثم إف التحجر فيه مضئ 0فالأناف يقوون أنا مكاف الأل
مضمون ،متاحر فثتحرم مى اقربناء عل أف مكاثه مضمون.

يعم إذا حفر إل السجد ،ولكثه أراد أف يسعد عن الصقن الأول لأجل أف
يقرأ ،أو مل ،أو يراحخ ،أو ينام ~ولأ بأس بالوم ل المجد" فلا باس ،لأيه
مستحقه ،لكن نجب أف يصل إل مكانه مل أف تتصل الصفوف محتاج إل تملي
الرقايتؤ ،وقد رأى التي س رحلا يتحهر الرقاب ،فقال؛ ءاجلمز فقد آدنت،ا>ر .
ول حديث أي ميرْ اكافت دليل عل جواز الأنتهام  ،3المرب ،بمي ن

نملوا قزعة ،لو نازع انان ق الأذان ،قال واحد :ى (٧^١؛ ،وقال الأم:
لا ،بل أنا ماودن ،وليس منهم مودن راتسح ،وكلمهم متاووف ق الصفاج ،الهللوبة

ل ا لأذان ،فحيثد يقئ؛ٍقهإ ،فنن حزحت ،له المنعه فهو الذي يودئ ،وْغ الأنم،
ايلئ ،ثرى يعمى الناس جاعه ق نمر أو نزهة ،أو ما أفته ذللمثؤ ،كل واحد يقول

لكانر :أدف أنت ،،أدف أث؛ ،فبادر يا رجل؛الأذان فإيه حثر ،فلأ ينع صوثلئه
شجر ولا مدر ،ولا حجر إلا شهد للق ،يوم القيامة ،فكيم ،ثآرك هذه العنمه التي
ينبغي أف تبادر ثحوها ،فكل س هذين الرجلم~ ،من يتنازل عن الصم ،الأول،
أومن يتثازل ،عن الأذان شرْ— كلاهما تملئ.
سال افه أف يبدينا إل اقر ،وأف بجعلنا من المتسافان إليه ،إيه عل كل ثيء
محيا.

[  ) ١أحرجه أحمد (i.ا  ،) ١٨٨وأبو داولت كتاب الصلاة ،باب تحر رتاب الناس يوم الخمعة ،رنم
( ،) ١١١ ٨والتساب كتاب الخمعة ،باب النهي عن تحلي رقاب الناس والإمام عل النير يوم
الحمعة ،ريم (  ،) ١٣٩٩من حديث عبد اف بن بسر المارق وظهقنئ*

قؤح

٦٨٦

* jئلأمسد الرسلي صإإلة،يوغ

ماله :محاك من إذا جدبثه إليك ق الصقن أبمد ،محاك من ^ ١حدسه إJك

باعد ُير؛ا رحلته ز الصقن أكثر من اللازم؟

نقوو :رأينا أف هدا حتلأ ،وافعل أئش الئنة واجدبه إليك ،ؤإن اسثثكفن
وا'سمحآر فالإثم علته ، ١٧^ ،أيصا بعض الإحوة تجده —ؤيظى انه من الثك— ياعد
؛؛ن رجلته ق الصقن شلاُق رجله رحل الواقما بجواره ،لكن كتمه بعيد عنه،

وهدا حطآ ،وليمن من الثق ،فالصحابه رصواو اممه عليهم كانوا إذا وقفوا ثراصوا
حتى يكون المئكمب ،يمز المئكك ،،وا ،٣^^١يممن الآكع»ّثا ،وكل ميء عل طبيعته،

فليس معنى الراص أذ تلصق قيمتك ،بميم من بجوارك ،فهدا يهج للمثق عل عثر
حقيمتها.

 " ١٠٨٤وعنه ،قال،؛ قال ،رسول ،افه ه! ررحثر صفوف\ ،لآ-؛ة\ب أولها ،ومنها

آحزها ،وحير صموف ،الثناء آيزها ،ومزها أولها  ٠رواه ملمُ
 - ١ ٠ ٨٠وعن أي تجد الخيري د?تءؤفيتنث أف رئوو افه ه رأى ق أصحائه

دأ-ما ،سا Jلهم<٠ :؛^^ ١قأكوا ي؛ ،،وكأئم  ۶٩من بعد'i؛؛ ،لاثزال ،قوم يتآحزون
حر يوحزهم زواه مسلمر .٠
 " ١٠٨٦وعن \لي معود زْنؤفيعته ،محا(،؛ كاف رسول ،افه

يمنح

مناكسا و الصلاة ،نموو :ءانتووا ،ولا ثئتلموا قثحتلفن ملوبفم ،لتلي بتقأ أولو
( )١أحرجه م لم ت كتاب اثملأة ،باب نويت انمموف ؤإثامتها وقفل الأول ،يالأولر ،رقم( .) ٤٤٠
( )٢أخرجه سلم :محاب الخلأة ،باب -سوية الخفوف ؤإقامها وفضل الأول فالأول ،رقم( .) ٤٣٨

 - ١٩٤باب كل اس،الآوو والآ»رداذ»ا ٍ،اسفوداص وتسؤيتها والأنام لي

٦٨٧

الأحلام واش ،ئم الدهس يلوثم ،م اليين يثوث ٌم رداْ ميم •
وعن آنس ئْ.بمن ،هاوت قال رسول افه ١ I.نورا صمود^كم؛ محال ثنؤيه
الصم من ممآم الصلأة» هئقس عأو؛هر . ٠
وق رواية لثحارى! ارقإو ثنويه ااصموف من إقاهة الصلأةااُ . ٠

الثثخ
هده الأحاديث ل بيان همل الصفوف نملها الخاففل الئووي ^؛^ ٥^١منها
حديث ،أف هريره همحفمحن أف الني ه قال؛ ®حتر صفوف الئجال أولها ،ومرها

آحزها ،وحير صفوف النثاء ؤتمأخل وثؤها ^^ ، ١١١وذلك أف صفوف ال1ساء
يكون حلمإ الرحال ،وهدا هوالثنه ،فإذا كان أولها فهو هربب ،مى الرحال مكون

ثزها ،وآخرها بعيد عن الئحال مكون حيزها ،أما الئحال فكثإ مدموا فهوأقمل
كإ هال اش.محدنا عن اكأخر :ررلأ يزال مم:طخرونصبجمئإ افُ»
وهده حهلثره! أف الإسال ~كل،ا ثاحر عن الصم ،الأول أوالثاف ،وهوق الثاك،

أوالثابؤا وهول الراح ألقى الله ق قليه محه التأحز ق كل عمل صالح— والعيال بافه —

ولهدا هال؛ ®لا يزال يوم يتأحرول حتى يوحزهم اف  ١٠هأنث~ ،يا أحي~ مدم ق
الصف ،الأم

وقوثه ق ا-لثدينؤ!  ١حر صفوفي ،الئثاء آحرها ،ومرها أولها ! ١١ما لم يكن
( )١اخرب م لم :كاب الصلاة ،باب نوة الصنوف ؤإقاْتها وضل الأول u؟ ، jJرنم( .) ٤٣٢
( )٢أحرجه ملم :كاب الصلاة ،باب نوة الصفوف ؤإقا،تها وضل الأول ظلأول ،رقم( .) ٤٣٣
( )٣أخرجه الخاري :محاب الأذان ،باب إنامة المحق من تمام الصلاة ،رنم( .) ٧٢٣

قيح( _bاساسق *ز؛لأم  JUmالرسلص

٦٨٨

النساء ق مكان خاص لهى ،قاف حير صفوفهن أولها؛ لأيه أقرب من الإمام،
ولا محذور فيه ،لأس بعيدات مى الرجاو  ،فلا محذور ق ذلك.

ثم ذم أو الض.كان يإي نناكث أصحاثه محي اشوية ،شاكنحم :بمي

أكنايهم وتقول!  ١استووا ولأ ءئتلفوا هت»حتلما ^^ ٠١١١يمني! أف احتلاف  ،الناس
—يمضهم متثدم ويمضهم متأحت -يوجس ،احتلأف الملوي ،،وآحئ الأحاديث ،أو
الرسول أمز بتسوية الصف ،،وقال!  ١إن سونه الصف ،من قام الصلاة  ١٠وهو
كذللئ ،،وق رواية• ررسؤية الصفوف ،من إهامة الصلاة ٠٠فالذي يتيمي لنا أن نقيم

صفودنا (\{ئثويب.أ وثكميل الأول ،فالأول ،والراص حتى يكوف ذلك ،س تمام
صلأيتا.

ملحونلة! أحث ،أف أنبه عل حملة بدأ الناس يفاتالوغرا ،وليست ،معروفه س

مل ،ألا وهي أف الإنسال من حي أذ يلم يثدم عل إخوانه ويّتلدرهم ،وهذا
؛ثاأخشىأذثكوف داخلاق النهي الذي ص فيه الرسول :رزولأنداترواا،راأ ،وقد
سكا إل بمص الناس هذه الحان ،،فقال! إقبمم يصلول إل حنبنا ،ثم يتدبروثنا،
ويعهلوسا ظهورهم ،لماذا وليمن هناك حاجه؟ فلو كان ذللت ،ق درس ،وأراد أو
يمتع كلام المتكلم ،فلا تام ،أثا إذا قال!  dأضيق تثلأ ،فهذا مول له! مز
وابعد عن الصف ،،حش لا دكوذ م تدبرا لصحبك ،اذهب ،إل القبلة ،أوإل حالم،

الصفوف ،حتى لاثستديز إخواJالئ ،المسلمين ،إي —وانملم محي افه— أسعر؛اث ،الإنسال
( )١أحرجه اJخارىت كتاب الأدب ،باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ،رنم (  ،) ٦٠٦٤وملم ت
كتاب الثر والصالة والأداب ،باب تحريم الفنن ،والتجسس ،والتتاض ،والتناحش ونحوها ،رنم
(  ،) ٢٥ ٦٣من حديث ،أبيأ هريرة ههليقن*,

سدامودسمتهاوالأراسمح،

٦٨٩

إذا مدم يثعر بنمسه كأثه متمحدم عل الماس ،والناس دوثه ترسه ،وما أنتة ذلك،
فاحشى أذ يلعن ،الشيطان بياوا الإنسان.

وأنا أرى أف هذا الفعل داخل نحش الئهي ق ا-ثديث ،الممدم ،فمن مدم عل
إخوانه ق الصم ،بمد اللام ،أخشى عليه أذ نحتلم ،ملبه من أجل ميمه هذا،
لذا أنصح من يفعل هذا الفعل أف يتركه ،وافه المومق.
 ~ ١ ٠ ٨٨وعنه خؤقئبمئه ،هال !،أقيمته الصلاة هأمل علثنا رّ ولى اطه ه

بوجهه ،محاو! ررأقيئوا صموهئم وثراصوا؛ هار)أزا'كم من وراء ظهريا> زواه الثحاري
ي1فظهر ا ،وملم بمعناه.
وق روايؤ لليخاري• ررو'كانى أحدثا يلزق ،منكبه ومنكمسا صاحبه وهدمه
مد.مهاا

 " ١٠٨٩دعن النمان بن بشم نمحهبمئها ،هاله! سمنت ،رثول ،اطه ،.مول!،

لآيخثبوبجا»ققشرمؤ
وق رواية لمسلم! أف رئوو اطه' .كاذبموتم ،صموفنا ،حى كأء بمهمتم ،بما

القداح نحرزأى ة 3دعثلناعنه ،م خئثوثا ،ممام نحو كاذيكو ،ظ رجلا
( )١أحرجه الخاري :محاب الأذان ،باب إنال الإف.؛ عل انس محي -سوية انمفوف ،رنم(،) ٧١ ٩

وسالم :كتاب الصلاة ،باب توبة الصفوف ؤاقامتها وقفل الأول ،نالأول ،رنم( .) ٤٣٣
()٢أحرجه الخارى :محاب الأذان ،باب إلزا ،3الكحبالك ،والقدم ياكل.م ،رقم( .) ٧٢٥
( )٣أحرجه البخاري :كتاب الأذان ،باب نوية الصفوف محي الإُامة وبعدها ،رقم(  ،)٧ ١٧ومسلم:
كتاب الصلاة ،باب تسوية الصفوف ؤإفامتهاوفضل الأول فالأول ،رقم( .) ٤٣٦

قمح(  jdUانماسق ض ؟لأم سد الر،طا؛يا صإأدثنهظن

ثاديا صدرة من الصم ،مماوت ر'عباذ افث ،لتنول 9ثزوئذأ ).أو ثحاكن اف لإن
وجوهخلمااُ •٠
الثثى
هدْ  ^^١و تقة (باب ضل الصف الأم والأم بإتمام الصفوف
الأوو وئويتها والتراص فتها)• عن أي <ئنز؛ وطين أف النبتر

كان ينوي

الصفوف مقبل عل الناس وموو :ررأمئوا 9وئوئفلم وراصوا؛ يإف أراثم مذ زرا•؛
طةوو)اا

ه بإقامة الصفوف ،وأحإر أنه يراهم من وراء ظهرْ؟ وهذا من

حصائص المل هي أيه ق هذه الحان المعينة يرى الناس من وراء ظهرْ ،أما فيإ سوى

ذلك ،فإنه كنرْ لايرى س وراء ظهره شثا ،وأحتره ل حديب ائماي" بن بشم•
أنم إما أذ تنووا ١لصفوف أو نحالس اض بس قلوبكم ،فقازت راعتاد افه ،لتنوذ
صموء،كلم ،أوقلحالثن اف بسوحوهخلم».
واحتلم ،العلمإء ل موله• رربتذ وجوهكم' •٠فقيل• المعنى أف اف ،يعاقبهم باذ
نجعو وجوههم لحو ظهورهم ،فمموى الأعناى ،وقيل؛ المعنى؛_ وجوهكم :أي
؛_ وجهاتر ثظركم ،وهوكالحدين ،الذي منق ت  ٠١لا سئتلموا ضمحلص دلوب،كم ا وهذا
المعنى أصح وأرجح ،ومعلوم أف الاحتلأى الظاهر يودي إل احتلأف ،الباطن،

فإذا احتلم ،الناس فيإ بينهم ظاهرا أدى ذللئج إل احتلاف ،الملويتح ،ؤإذا احتلمت،
الهالو<ّ_إ صار الشؤ والماد —والعياد باق— وحلاصة هذا البام ،كلمه! اثنا ماموروف
بتسوية الصفوف ،عل النحوالتال؛

أولا :ثنويه الصم ،بالحاذاة! بحسث ،لا يتقدم أحد عل أحد ،ولهذا كان
( )١أخرجه مسلم؛ محاب الصلاة ،باب ،سرية المفرق ؤإقامتهاوقفل الأول فالأول ،رقم( • ) ٤٣٦

 - ١٩ ،باب كل اسق

والآ،رو؛(ءام اسقوه الآُوثتسءيتهاُالماص فيها

٦٩١

الصحابة رق.بممياأمق أحدهم كمه بكى صاحبه ،ومنكته يمنكبه ،وق هدا

الوصم ،دليل عل ي اي محهم هؤلاء الدين إذا ومحقوا ق الصقن باعدوا بان أنجلهم
حتى ثكوو أيدامهم لاصقه بامحدام الاحرين ،لكن اياكن) منياعده ،وهدا يدعه،
والننة اثنا ثراص حميعا يرص الواحد صاحته بحسن ،يلصق كب كعبه ،ومنكبه
بمنكبه بدون مباعدة؛؛ن الأرجل ،بل يدعها مقيمة عل طبيعتها.
ثانتا! سوية الصم ،؛إكإل ،-الأول فالأول بحسث ،لا يمم ،أحد ق الصقن

الثاف ،والأول لم يتم ،أو ق الثالث والثاف لم يتم ،أو ل الرابع والثالذ لم يتم،
وهكاوا...إلخ.

ثاكا :أف الأزل إذا احخمع رحال ونساة أذ س قءو عن اوحال ،قاف
خا؛رصفوف ،النساء آخرها ،وثزها أولها.

رابعا؛ ند الفزج Iألا نيغ للشياشن فرجا يدحلوف من بينها؛ لأف الشياط؛ن

سلط عل بتي آدم ابتلاء مى اممه تبماةئوةئ\ل وامتحاثا ،فإذا وجدوا فرجه ق الصقن
ئلوا الصلى حتىيثوثواعليهمصلواتيم.
حامنا :إذا كانوا ثلاثة ،فإو مد؛ أخدهم إماتا ،ركون اuءيان خلفه،

نواء كان الاثنان بالعين أوصسغاحين ،أو بائ وصغر —كلهم يكونون حلمه؛ لأن
ذللث ،تث ،عن ام ه ق ضلأة

وضلأة الفرض بثل ضلأة الممل إلا إذا

محام ذليل عل الفرق بينهإ ،وافُالمومحق.
ا ك إ أحرجه الخاري; كتاب الصلاة ،باب الملأة عل الحمير ،رقم ( ،) ٣٨ ٠وم لم؛ كتاب
الّاج ،باب جواز الحإعة ل !٥٧١؛ ،،رنم (  ،) ٦٥٨من حديث ،أس لج؛ئيبمثن؛ *  ، Liuرسول ،الد
هأوصففت ،والشم وراءْ ،والعجوز من وراما١ ،

شري،ضاسسزا* jهلأمسدالوطم صإإقذيوث1ي

٦٩٢

 " ١٠٩٠دعن المدا؛ بن عارب لآ.بمنمح ،محال؛ 'كاف رثول اف ه بمحلل

الصص مذ ثاحك إل ياحية ،ينتح صدورثا ومناكتنا ،ؤيقوو ت * لا قمحتلموا قتحتلم

هلوي\تمم،ا وكاو مول! ررإل اممه وملائكته يصلوذ عل الصموف الأوو *،رواه ابوداودُ
بإساد حنن.

 " ١٠٩١دعن ابن عمر؛؛؛^^ !١أف رسول ،افه ،.هاو،ث راأمئوا الصفوف،

ولخاذوا بت المناكب ،وندوا الخلل ،محلموا

إخوافلم ،ولا ^^١

لالشجلان ،ومذ وصل صما وصله اف ،ومذ قخ صما هط»ته اف» رواه ابوداوذر
بإسناد صحح.

 " ١٠٩٢وعذآنس رْ.ةنئأ أفرسول ،اممهه ،مال؛ اررصوا ًموقكم،
ثءارئواثبجا ،ؤخاذوا بالأغثاق؛ ؤ\نج نمى شْ ق لأزى اك4لان:نخل مذ
حلل الصما ،كأينا الحئ.فا> حديث صحح رواه ابو داودر ' بإسناد عل ثرط
ارالخدذ،اا بحاء مهملة وذال معحمه مقتوخن نم فاء ،وهي؛ عثم مود صنار
تكون باليمن.

( )١احرجه أبوداويت كتاب الصلاة ،ياب سوية الصفوف ،ر؛م(  ،) ٦٦٤والناثيت كتاب الإمامة،
باب كيف يموم الإمام الصفون ، ،رثم( .)٨ ١١
( )٢أحرجه أحد ( ،) ١٩^/Yوأبو داود؛ كتاب الصلاة ،باب ت سرية الصفوف ،رنم (  ،) ٦٦٦والنسائي؛
كتاب الإمامة ،باب من وصل صما ،رقم (.)٨ ١ ٩

( )٣أحرجه أحمد (ّآ ،) ٢٦ * /وأبوداود! كتاب الصلاة ،باب تسوية الصفوف ،رنم (^ ،) ٦٦١والناني ت
كتاب الإمامة ،باب حن ،الإمام عل رص المحفوف واكاربة بينها ،رقم (.)٨ ١ o

 - ١٩٤باب كل اسق اس

هام اسودالآُو وسليما رالاراص لها

٦٩٢

الثثخ
هذْ الأحاديث ،ق وكملة هذا الباب الدى فيه بيان مقيلة الصفث الأول،
وتكميل الأول فالأول من الصفوف ،قاف ق هذه الأحايين ،دليلا عل مسائل:

أدلا• أل اليي ر .كان يمثح صدووأصحابه ومناكلهم ،لينوي صفومهم،

ويقول :ررلا ثئتلفوا هتأحتلم ،هلوبكما).
ثانيا؛ وكان الني ه يتحلل الصم ،من ناحية إل ناحية ينوي بدم الكريمة،
وكان هذا عادثه.

ولثا كثر الناس  ،3زمن أمير ^١؛^؛ ،عئز بن الخطاصؤ ههمحئ ،و ،3ومن عثإف
صار هناك رحال ،موكلوذ ص تل ا-قليفة ،ينووف الصفوف ،فإذا حاووا
إل الإمام وقالوا :إف الصفوفن ،قد ثث ،،وكملث ،،كزوا للمألأةر ُ ،وهذا ذليل عل

بمايؤ الّ؛ي ه واهاء الرائدين بالمفوفؤ ،والراص فيها ،والتنوية ،وعدم
فرحانؤ الشيهلان ،حتى يكوف الصلاة تامه م تويه ،فإف سويه المنن س تمام
الصلاة ،وس إقامة الصلاة ،وافه الموهق.
وًٍءمحجم

 ~ ١ ٠ ٩٣وعنه د?.؛ءنئ :أف رسول ،اطه ه ،هال :،لأجوا الصم ،اكدم ،يم الذي
محي ،ي كال مى مص هككن  jالصقن الموحرا ،رواة أبوذاوي  ٠٢بإسناد حنن.
ر )١أخرحه ماللث ،ق الموطأ(ل/خها،رذمة؛،ه؛)،وءباو الرزاق ذ الصف( ، ٤ ٧ ، ٤ • /Yرغم
 ،)٢ ٤٣٨ ، ٢٤٠٨وابن ابى تسة ق الصف(م  ،٢ ١ ٤وثم .) ٣٥ ٥٢

( )٢أحرجه أحمد ( ،) ١٣٢ !٣وأبوداود :مماب ،الصلاة ،باب ،سوية الصفوف ،،رنم( ،) ٦٧ ١واكاتي:
كتاب ،الإمامة ،باب ،الصم ،المؤخر ،رنم( .) ٨١٨

سامسظأهيوغ

٦٩٤

 ~ ١ ٠ ٩ ٤وعن عاممه ؤهكه ،قالت؛ محال وسول افب ه؛ رءإل

وملائكته

بملوو عل مامن الصموف؛ ،رواة أبو داويا  ٠بإسناد عل شرط ملم ،وب زحل،
ءقنف،لضقه.

ه،قال:ئاإذَاثاهزمل
أف كو 0عى بويّه ،يمبل علتنأ بوجهه ،ممنته يقول؛ رارمث ٠قير 'عواباك يوم ئنت

~أويع-همائكاارواْسلمُ .٠
 " ١٠٩٦وعى ش هريرة فكممفيتنا هال،؛ قال رسول افه

ااوسaلوا الإمام،

وسدوا الخلل؛ا رواه ابوداويا ؛.

الثمحح

هده بقيه الأحاديث ،ق بيان ممل الصفوف ،الأول ،وقد سؤ أف الى ه
أمز بأف يكمل الصنئ الأول فالأول ،وأحي أو  ،٧٥١وملائكته بملوف عل ،الصفوف
الذي نمله المؤلم ،ل هدا الباي—،؛ أف
الأول ،وق حديث آنس بن مابلير
الى .أمز أف ثدأ بالمس الميم فالميم ،وما كان من ثقص فه5ر ،ق الموحر،
ق
يعني أمنهم أف يتموا الصفوف! ،الأول فالأول ،وما كان من مص
الصم ،الموحر ،وهدا يدل عل أف من صم ،ق الصم ،الثانب قبل ،تمام الأول —ولو
كان منه عبره— فائه لم يصسإ الثتة ، jj ،الئنة ألا يكوف أحد ق الصم ،الثاق
( ) ١أخرجه أبوداويت كتاب الصلاة ،بابح من يتح— ،أن يل الإمام ل اكف ،رنم (  ،) ٦٧٦وابن ع1جهت
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ،باب فضل ميمنة الصف ،رقم (.) ١٠ ٠ ٥

( )٢أحرجه ملم ت كتاب صلاة آلماغرين وقصرها ،باب استحباب بمتن الإمام ،رقم (.)٧ ٠ ٩
( )٣أحرجه أبو داويت كتاب الصلاة ،باب مقام الإمام من الصف ،رقم ( .) ٦٨ ١

دالآوووسم؛4اوامامضا

٦٩٥

حتى يم الأول ،ولا ل الثالث حتى يم الثاف• • • ولا  jالرابع حتى يتم الثالئ
وق الأحاديث التي ذكزها ا،لولف رحمه اممه ثعال هنا أف الني

قال! ررإل

اذ ،وملائكته يصثوو عل مامن الصموف)) ل؛كن هذا ا-قدث فته نحز محلفث ق
يوثيقه ،وعل هذا مكون صعيما ~وإدا كان عل ثرط مسلم من حيث الإّ ناد—

أما ا-ثليث الأمحر ،قاف البل ه أمز أذ يوئط الإمام ،فقال! ر١وئطوا
الإماماا يعتي! اجعلوه ونطا ،وهذا هوالعدل أف يكوف الإمام ليس مائلاإل التمن،

ولا إل الئإل ،بل يكون ق الوسط ،ولهذا لثا كان ق أول الإسلام ،أوق الهجرة،
وكان الناس بمموو إذا كانوا ثلاثه صما واحدا كان المثرؤغ أف الإمام يكون بينهم
~لأ يكون متطرئا من حيث اليسار ،بل يكون بينهم ،فدل ذللث ،عل أف ثوسيط
الإمام له أممه ،ويه يعرف أف ما يفعله بعص الناس الأل! تجدهم يكمالوو الصقن
الأيئى والصم الأينز ليس فيه إلا المليل ،هذا حلأم ،الثق ،والثنة أف لإكوو
فإذا ثاويا ،فهنا يهول !،الأيمن أفصل ،قاف زاد رحل أو
اليم؛ر) والسار
نجلان ق الأيض فلا ثام ،أثا أف ثكوف الصف الأيس تاثا ،والأينز ليس فيه إلا

ئليل ،فهذا خلاف التق؛ لأف ذللث ،ليس فيه ثوسيهل الإمام ،وقد مدم أف ا-اثاليث،
اللءى فيه• ررإر افه وملانكته يفالوذ عل ميامن الصفوف فيه رجل قد اخلث ق
ثوثيقه ،...وافه \عذز.

٦٩٦

ل

سدامسطإشهظ

الراتة خ ام|ئضََكن

ويان أيلهاوأكنلهاوماتنهإ

ٍِإح

جمقمسبم

 " ١٠ ٩٧وعن أم الؤمء؛دا أم حبيبه نمله بتت أي سمال رْ؛غلحبممحا ،قالت ت

سمنت رئول افي ه ،يقول؛ لأما مذعبي ثلم محل ف تنال 'قل يوم نتي عنزة
إلاش افث لة بجا و الخ ،،أوإلا بي له ثئئ ِو الختم»
وكنه تطوعا عثو
زواهمس1مرُ
 ~ ١ ٠ ٩٨وعن ابن عمر

هال! صلنت ْغ ونول افب ه ،ومحنكن

قبل الظهر ،وركتتغ) بندها ،وركنت؛ن بند الخئنة ،ورمحشن بعت التريسر ،ورمحقن
;سدالعثاء.ققشرأل

 " ١٠٩٩وعن عيد اف ينر معمل

قال،ت قال رسول اف ه؛ رربثذ كل

^^^محجهالومح :ا;كذثاء»
ه

( )١أحرجه مسلمت كتاب صلاة المسافرين وقمرها ،تاب فضل السن الرانة قبل الفرائض وبعدهن،
وسال عددهن ،رقم( .) ٧٢٨

( )٢أحرحع الخارىت كتاب التهجد ،باب 4ا حاء ق المملؤع مثتى عثتي ،رقم (  ،) ١١٦٩وم لم ت كتاب
صلاة المسافرين وقمرها ،باب قفل السنن الراتبة قبل الفرائص وبعدها ،رقم (.) ٧٢ ٩

( )٣أخرجه الخاري :كتاب الأذان ،باب كم ض الأذان والإقامة ومن يتمملر الإقامة ،رقم(،) ٦٢ ٤
وم لم; كتاب صلاة المافرين وقصرها ،باب يى كل  ٧^ ١٧صلاة ،رقم( .) ٨١٢٨

^سماضاسساماسيئسهما

٦٩٧

المح
قال ا،لولف زحمه اض ثعال ق كتابه ؤياض الصالحين! راباب محل التش الراية

خ ا كرايض دبتان أقلها دأكمبجا وما محّها® ،واعلم أف من نعمة اطه عئقجل أف شنغ
اياؤْ ثوافل زائدة عل المريضة لأكمل حا الثرائص؛ لأف المرائص لا هئلو من
مص،

الله لياؤْ واقل يكمل ما المرائص ،ولولا أف افه ثئعها لكانت

بدعه ،لكن من ينمة افب أل شنغ هذْ انياذل حتى محمل مص المرائض ،والنوافل
 ١٤^١متعددة وأجناس! منها الثواتب التاُعة للنكتوبات وهي• ائنتا عثرة زكعه!

أريع قل الفلز يلمم من كل زكعتم ،وزكعتان بعدها ،وزكعتان بعل الغريب،
وزكعتان بعل العشاء ،وزكعتان مبل صلاة المجر ،هده اسا عشرة زكعه ،من

صلاهن  ،3كل يوم ولله لاض افه له بيثا ل الحتم؛ا كإ ق حديث ،أم حسبه جقبمها•
والأفصل أف تحل همذْ الروايب ل اليت> ،لا  jحن المأموم ولا ل حن
سةشويههامهرنضترثمث،
ل م أكه ،أو ل المدينة ،فالأفمل أف تحل هدْ الئنن الرايه ق بتتك؛ لأف النل
ه ك ال يصليها ل تته ويقول! ®أفصل صلاة المرء ل بيته إلا اقدوبه>ا.
وهناك ثوافل تابعة للمآكتو؛ات ،،لكثها لست ،كهده الؤواسءإ وهو ما زواه

عة افب بن معمل ;ؤ.بمنه أو الض ه قال! «ثآن مقز أداس صلأْ ،بئ 'قز أداع؛ن
ضلأة ،قن كل أذام صلأة >،وقال ل اكالشة! ®لأن شاأ» لئلا يفدها ازز
( )١أخرجه الخاري :كاب ،الأذان ،باب صلاة اللل ،رقم(  ،) ٧٣١وم لم :محاب صلاة \\1وين
وضرها ،بابؤ اسحبابج صلاة الاذااة ل يته وجوازها ل الجد ،رقم (  ،) ٧٨١من حديث،
نيئ بن ثامته خئجبمتن.

ش رد1ض اساسي) ض كلام سيدالر'طتي

٦٩٨

ستة راتبه ،وعل هذا مكون ب؛ن كل أذاثئن "يعني يئ الأذان والإقامة" المجر يتث
الأذان والإقامة نة راتبه ،القلي ض الأذان والإقامة نة راتبه ،النمز ليس لها

راية قبلها ولابمدها ،لكل تدخل  jهذا الحديث ،أف الإن او إذا ك لضلأة الغصر
فلمز زكعى قبل الإقامة ،الغرب ،كذلك ،،ليس له ئتة راتبه ملها ،لكن يس
أذ يصل وضؤنا بعد أذان الغرمتج ،وقد ورذ فيها حديث ،بخصوصها قاوت ررصلوا
قبل الغرب ،،صلوا قيل الغربجااُ ' ثلائا ،وقال ق الثالثة؛ ررلمن شا-ءْ ،العشاء
كدللئح ،ليي لها رانه قبلها ،لكن ئدحل ل الخدين ،أف يصل بعد الأذان وقبل

الإقامة زكعتم ،ؤإذا فائت ،الثواتب الش قبل الصلاة ،بأذ حاء والإمام يصل
المريضه ،فائه مضيها يعد ذلك.،

ؤإذا كان للصلاة ئثان قبلها ويماJنها ،وفاثته الأول ،فإثه يبدأ أولا بالتعدية،
ثم بالمضاء ،مثال ،ذللأ،ت لحل والإمام يصل الظهر ~وهو لم بمل رانه الظهر"

فإذا انتهنج الصلاة يمل أولا الركنتي اللت؛ن بعد الصلاة ،نم يمفي الأربع التي
ئلها•

الحمعه قال ابن عثر وههيو•' إف النتي ه كان يصل يعدها ركعتم ،،وثبش

عنه ه اثه أمز أي) يصل الإنسان بمدها أرع ركعاُته قال ت ررإذا صل أحدكم الحمعه
فلبمل بمدها أردناااُ  ،٠فنال بعفن العلهاءا يمدم القول ،وتكوف راتبه الحمعة أربع

ركعات ،،وقال يعفهم ت بجتع ين القول والفعل فكون راتثة الحمعة سئا ركعاتا،
( )١أحرجه الخارى; كابح التهجد ،باب الصلاة نل الغرب ،،رمم(" ،) ١١ ١٨من حديث ،عبد اف بن
مغفل الزق ختهبمثن.

( )٢أحرجه مسلم؛ ياب ،الخمعة ،؛اب ،الصلاة بعد الخمعة ،رنم (  ،) ٨٨١من حديثه أي هريرة
ةقأبممح،ن.

ال<،امساصاسوئس

٦٩٩

وقال بعضهم ت إل صليش راتبه الحمعة ل الجد فارع ،ؤإن صليتها ل البيت
فنكعتان؛ لأف الرمول ،ه يصليها ل الين ،ركعتي ،وقال؛  ١٠صلوا بعد الخئعة
أربعا® ،فإل صل ل السجد فارع ،ؤإل صل ل البيت ،فزكعتان ،والأمر ق هدا
وابع ~إف ثاء اش~ لكن ينتغي للأت ان أف تحرصن عل هذه الثنن الثواس_1 ،ا
فيها من الأم ومحمل ناقص المرائض.
ؤإذا فايتؤ منة المجر قانت ،بالخيار ،إذ ثشت ،قايضها إذا مللت ،المجز،

ؤإذ شئت ،أحزها ،لكن الغالل ،أذ الإناذ إذا أحزها يشي أوينشغل ،والأم
ما دام ايه ليس فيه مي لأما ذاُت ،مبت ،وتابعه للصلاة فصلها بحد أذ مل المجر،
واشُأع1لم.

قؤح  ، ٠٠١٥اسسزأ * 0؛لأم سيئالدطص

٧٠

صطاسمحََكز
خوتٍصعجبم

لا

y

 - ١ ١ ٠ ٠ص ظءثث  :٠أن الم ه ثان لا:أغ ي مل القلي،
وركتتن مل الثد-اْ• رئاء البمحاري • ٠١

\'\\-وبذه ىك:م:شالإهءلنجءِسعامأشئ
د١تاهنا منه عق ركش  .^<٠٥١١هممؤ عاJهر٢ا.
 - ١ ١ • ٢وصها ،عن الم ه ،قاَل« :انكثا الثغرمحث من الديازى مقا>،
أصرآ)

َ أ
رواهمءسئم

وؤ ،رواية ت ُرمحاأحب إئ مذالدمحاحمنا • ٠٤٠٠٠

 " ١١٠٣وعن أبا عبد اّث بلال بن ربلح ههقنق ،مزين رسول اف ئ .:امحه
اتى وئول افه ه ،ليؤذيه بصلاة العداة ،مشعلث ،عاشه بلالا بأمر نالته صه،

حى أصح جدا١^ ،؛ بلال هآذنه ^ ،٠^^١وئاع أداثة ،ظلم؛مج رسول افي،.
( )١أحرجه اوخ1رى :كتاب التهجد ،باب ،الريسى مل الظهر ،رقم( .) ١١٨٢
( )٢أحرجه الخاري* كتاب التهجد ،باب تعاهد ركعتي الفجر ومن محماهما تطوعا ،رنم( ،) ١١ ٦٩
وم لم ت كتاب صلاة المافرين وقصرها ،باب استحباب ركعض همنة الفجر والحث عليهإ ،رقم
( .) ٧٢٤

( )٣أحرجه م لم :كتاب صلاة المسافرين ونمرها ،باب استحباب ريض الفجر والحث علهإ ،رقم
( .) ٧٢٥

( )٤أحرجه م لم :كتاب صلاة المسافرين ونمرها ،باب استحباب ركعتي الفجر والحث ،علهإ ،رقم
( ) ٧٢٥؟

٧٠١

ا'بما-وابت1ىدرصطاسإ

مل ،حرج صل بالناس ،هأمحوْ أو عايشه ثعلثه يأمرشألته عنه حص أصح ،١^-

ضتيه :-ارإوممصزمبي
ءقاَل :يا نثوَل افِ ،أنك أٍثبم.؛ li؟ فقاَل( :رثن أضبمئ أكؤ تحا أك،
لريثئ ،،وأظك

زواْ أبوذاويا؛ بإمنادحنن.

الثثخ
قال  ،—٥^١رخمه افه ثعال ق كتابه(ؤياض الصالخى)؛ ررباب دأك؛ي رمحش
محق الصنح ،يعني سة اشحرا؛.
وثتار ئنة المجر وهي ركعتان قبل الصلاة بأمور:

أولا؛ أثه يس هيمهإ ،فلو أطاله ^،الإسا Jلتكان محالما للثق ،بل محس

حتى كانت عائشة لآ.بميا يقول؛ ررإثه محمف فيهإ حتى أقول؛ أقرأ بأم القرآن
أم لأ؟>ار ا من شدة اكحميم>.
ثانيا؛ ايه بس فيهإ قراءه معثأ؛ إما ُؤهل،ي

ه ق الركعة

الأول ،ؤءل هوآث ،أحنيه ق اكانةر ؛ ،وإما؛ ؤ ملوأ

ائب و؛آأزل إدثا...ه

لالقرةتا"آا] ،وؤ٠ل تأهل ألكنف تائوأ إق حقلمو ١٣؛> تجنث وسمح ألا...ه
[آلعمان:أا■] • يعنى مرة هذا ،ومنه هذا.
( )١أحرجه أحد(ا" ،) ١٤ /وأبوداود; كاب الصلاة ،باب ق نحفيمهإ ،رقم(^.) ١٢ ١٥
رى أحرجه م لم :كاب صلاة الم اهرين ونمرها ،باب امحتحياب ركعتي ّة الفجر ،رقم(.) ٧٢ ٤
( )٣كإ أحرجه م لم ت كاب صلاة المافرين ،باب استحباب ركعتي صنه الفجر ،رقم( ،) ٧٢ ٦من
حديث ابا مريرة ذيجههقنئ.

رإآ كما أحرجه م لم :كاب صلاة الم اهرين ،باب استحباب ركعتي ،صة الفجر ،رقم(  ،) ٧٢٧من
حل.ين ،ابن عباص

فلحري،س المعاسي)ضهلأمسد الرط؛تي

٧٠٢

ياؤأ؛ أف الني .لم بجن عل ثي؛ من

-يعني زواتب الخلوات-

لم يكرأ أشد ماهدا منه عل ركعتى المجر .يثعاهدهما

رابئا• أف الني .أ-؛مت  ١٢٣١٠٠حير من الدسا وما فيها' ،٠واروأحب إلته مى
الدسا وما فيها. ٠٠

حامتا; أف المن.لم بجن دشا خضزا ولا توا ،كل هدم ثنو حا
منة المجر ،فينبغي للإنسان أن محافظ علتها ،وأل تحرصى عليها حصنا وتوا ،ؤإذا

فاثنه قبل انملأة يلمبملهعا بعد الخلأة ،إما ل ممن الوقت ،،ؤإما بعد  ٤^ ٠٧١الشمس
ند رمح•

وذكزت عاتشه محمحقبمها أف الني .كان لا ييغ أربعا قبل الظهر ،ل؛كنهءا
بثمليمى؛ لأف الظهر رايلمها م*— ،ركعاُي •،أرع هبلها وركعتان يعدها ،فيتغي
لنا أف يحرص عل ما كان المى .محرص عليه ،وأف متدي بقه .ما امتطعنا،

فإف افن يقول' ُؤ كنَكا 0م ؤ ،رثؤل أش ثتوة حسنة ِدنَك 0يتمإ آثم
^^ ١^^١ه لالأحزاب:ا  ،]٢وافُالوهق.
-وٍةمحقم

٧٠٢

بيوئبمواسوييانوصإ

 ~ ١ ٩٧باب غنفيف ركعتي الفجر وييان ما يقرأ فيهإ
ديازدثها

y

تء

y

خوٍةقم

 - ١ ١ ٠ ٤عن عائشة ^^١^٥؛ أو رموو افه
قؤأ النداءوالإياتة مى صلاة ا(صح .منفى ئ؛هرا'.

ٌكاو صل ركعتم حممكن

لي ردلإمحا؛ بمزرئي اشم ،قبمئص حى أ،دذإ ئزوأمحهابأم
اكنأي">.

دل رواية ل لم؛ 'قان بمل دقي المجرإداتيغ الأدان دتثئمحاُ •٠
دفيرداة:لذاطلخاشبمئ''ا.

 " ١١٠٥وعن حفصة ;?؛^١^٤؛ أف رسول اف' .كاد إدا أدذ اأؤذن للصبح
وبدا الص1ح ،صل ركعتم حميمتم .متقى عالهرْا.
( )١أحرجه البخاري؛ كتاب الأذان ،باب الأذان يعد الفجر ،رنم (  ،) ٦١٩ومسلم؛ كتاب صلاة
آيافرين ،باب استحباب ركعتي سنة الفجر ،رقم (.)٩ ١ / UY ٤

( )٢أحرجه البخارىت كتاب التهجد ،باب ما يقرأ ق ركعتي الفجر ،رقم (  ،) ١١٦٥وم لم ت كتاب
صلاة المسافرين ،باب استحباب ركعتي منة الفجر ،رنم (.) ٩٢ / UY ٤
سااكارحرحمهاهّمال(أ/حممك

('آ)أخرجهملم؛دذم(أآأما*/بم>.
( )٤أحرجه البخاري؛ كتاب الدءوادت ،،باب الفجع عل الشق الأيمن ،رنم(•  ،) ٦١٠١ومس الم؛
كتاب صلاة السافرين ،باب استحباب ركعتي سنة الفجر ،رقم(.)١^٢ ٤
وانفلر؛ التعليق عل صحح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رخمه الله تعال ر.) ٢٧ / ١ ٤

( )٥أحرجه البخاري؛ كتاب الأذان ،باب الأذان بعد الفجر ،رقم(  ،)٦ ١٨وم لم؛ كتاب صلاة
السافرين ،باب استحباب ركعتي سنة الفجر ،رقم ("(.) ٨٧ / YU

قؤح ا ياس اساسي ض كلام سدامس،ءا

دو رواية للم :كان زثول اف ه إذا طبع اشبث لا محل إلا زم
-:م) ١١ .

حميمتم،

 " ١١٠٦وعن ابن عمر لآ.بممحا ،مال؛ كاو رسول اف ه يصل من الليل

مش مش ،نيؤتر بركعة مذ آخر التل ،ييصل الئكعث؛ن مل صلاة الثداة ،وكآد
الأدان بأذنتؤ .متقى شُآ/
 - ١ ١ ٠ ٧وعن ابن هماس ^^s؛ أف ننول اف  .كاذ مرأ ل ركش

اشبمر ل الأول منهإ:

َ،اثكا إش رتآ أزل إدثاه [ ] ١٣٦ :٠^١الآة م j

المرة ،وق الأحرة مئهإت ؤ  ١٠ثنا إم رآم؛ثن لأنا منلموبك< ه ل\و ممران.] ٠٢ :

وق رواتة؛ وق الأجرة اش ق آل ،يمران؛ ؤ تالوأ إق طشلإ م ئجثنا
وتي0ؤه [آلممران .] ٦٤ :رواه مسلمر ؛.
 " ١١٠٨وعن أبي ،هريرة ُممحئ :أف رنول ،افب .قرأ ق ركش المجر:

ممآظه.نزاةح.
( )١أحرجه ملم ت كتاب صلاة المسافرين ،باب امتحياب ركعي سنة الفجر ،رنم (".) ٨٨ / UYT
وانفلر* التعليق عل صحيح ملم لفضيلة شيخنا الشارح رخمه اطه تعال (.)١ ١ ٥ / ٤
( ،٢أخرجه البخاريت كتاب الوتر ،باب ساعات الوتر ،رنم (  ،) ٩٩٥ومسلم ت كتاب صلاة السافرين،
^ابصلأةاشلشض،رنم(ه؛يميها).
واظرت التعليق عل صحح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه اممه تعال (؛.) ٨٩ /

( )٣أحرجه ملم ت كتاب صلاة السافرين ،باب استحباب ركعى سة الفجر ،رقم ( .) ٧٢٧
وانفلرت التعليق عل صحح ملم لفضيلة شيخنا الشارح رحمه اممه تعال (؛.)١ ٢ ١ /

( )٤أحرجه ملم ت كتاب صلاة المسافرين ،باب استحباب ركعش ستة الفجر ،رقم (.) ٧٢ ٦
رانغلرت التحليق عل صحح مسلم لفضيلة شيخنا اكارح رحمه اطه تعال (؛.)١ ٢ ٠ /

ضح رطس اساسنر•زكلام سداإرا||لاق ءتإإلثذه4ظإ

٧٠

 - ١ ٩٨باب اسحباب الاصطجاع بعد ركش المجر

فضاء'لكنتمياوانيأملأ

[]

ل

خوٍءةقم

 - ١ ١ ١ ٠عن عائشه

قالت'• كان الشي ه إذا صل ركش المجر،

اصشخ عل شمه الأبمن .زواه الثحاريُ

 - ١ ١ ١ ١وعنها ;?؛^ ، ٤٠١مالت؛ كان افي .بمنل ذءاب؛و،أ 0يمرغ ثى
صلاة العشاء إل المجر إحدى عشرة زيأ ،بملم ثأن ثل نكش ،ئؤي بناحية،
فإذا سكث ،؛  )jijiمن صلاة المجر ،وت؛يرن له المجر ،وجاءْ اiؤدل ،مام مركع

زكعت؛ن حفيمتهن ،م اصطخ عل شمه الأيمن ،هكدا حر يأتيه الودئ للإمامة•
َ َ أُ م

ا ٌرآ)

رواه مسيم

«يئمثيرث ثل زكش» ^ ١هو ل ملم ،وقناة :تعد ثل نكش.
 " ١١١٢وعن أي هريرة ؤهبمثئ ،هاو :قال ،رئوو افه ه :ررإذا صل أحدثم
ركعرالمجر ،قلتفشى عل يم؛نه» .رواة أبوداود ،والرمدير  ٢بأسانيدصحيحة،
ئال ،الرمذي« :حاويئ حنن صحح».
( )١أخرجه الخاوي :ىاب س باب س اثظر

ر؛م(.) ٦٢ ٦

( )٢أخرجه ملم :كاب صلاة المسانرين ونمرها ،باب صلاة الليل وعدد ركعات ايى .رقم
( .) ٧٣٦

( )٣أخرجه أحمد رآ ،) ٤ ١ ٥ /وأبو داود :كاب الصلاة ،باب الاضطجاع بعدها ،رفم(لآ؟ل)،
والةرمدي :كاب الصلاة ،باب ما جاء ل الاصهلجاع بعد ركعتي الفجر ،رقم( •) ٤٢٠

 - ١٩٨بابااسماس الأساع بمدهض ااسوهاى جنيه  ٠^ ٧١واست س

٧٠٧

المحح
مبق لنا أف المي ه كان يصل وكعك ،المجر ،وسق أو هاثم الثكعث؛ن
سميران عن بمية الرواسب ،بمميزات سبق ذكرها ،وس ئيزابمأت أيه إذا صل هائم)

الثكعت؛ن اصطجع عل شمه الأيمن كإ لكن البئ .يفعل ،تث ذلك عن عائثه

قكقؤقهأق الشبحم)ت رءأئه'كاذإدا صل ئنة المجر ،اصشغ عل الخنت ،الأيمن،)،
وق حديث عايشه الثال الذي رواه ثلم ت ررأنه ثاو ه يصل أحدى عشرْ ر'ك،ته،

نيئم يع) ثل نكتة؛ن ،،،وق سا ذي عل زم ئن وم ى!ئ ضو إخدى عشرة
ركعه يصل ،أرنتا حمينا ،تم أربما حمينا ،ثم ثلايا بتاء عل حديثها

أما هالت،أ

ءلكن الني ه لا يزيد  ،3رمضاو ولا عمحْ عل ،إحدى عشرة ركعه ،يصل أربتا

فلا سال عن حسهن وُلوبهى ،ثم بمل ،أربما ،فلا سأل عن حسبجى وطوبجأ،
ثم يصل ،ثلاك  ،قفلن بمض الناس ايه يصل ،أربنا حميتا ،تم أربتا حميتا ،ثم ثلاثا،
وهدا وهم ،فمد أحدهم ظاهر الخدين ،،فيحمل هدا عل *أنه يصل أربتا® عل

ركنتم) ركتى ،ثم سريح ،ثم يصل ،أربما عل ركعمح) ركعمح) ،ثم يريح ،ثم
يصل ،ثلاثا ،هكذا نجب أف تحمل ،لأل الراوي عن النبل س  )jذللثج واحد وهي
عائثه ،والمحل ،واحد ،فيجن ،حمن ،بعضها علي بعض لممؤ ،الئتة ،لا يقاو :إثه يفتل

هدا ْرْ ،وهدا ْرْ؛ لأف كلمه ®لكن® يدل ،عل دوام الفحل غالتا.
وأما حدين ،أبي) هريرْ قهتن  ،3أمر النل رءإذا صل ،ألخدثم نكش
المجر ،مليمطحع عل) جسه الأيمن® فهدا ~وإل لكن اليمني وأبوداود محي رؤياه"،
ر  ) ١أحرجه الخاركات كتاب التهجد ،باب قام الك،

بالليل ،رقم(  ،) ١١٤٧ومسلم; كاب صلاة

السافرين ونمرها ،باب صلاة اليل وعددركعات الني .ر؛م( .) Ur-A

بمبما-وابسةاو؛هو

٠
لا

٧٠٩

-<,,بمءاد
ممحقؤم

 — ١ ١ ١٣عن ابن عمر

ءال

مال؛ صلتث ج رسوو> اممي .زكضن مل

^^ ^٥١١؛ ،jبندها .مممئ ،عل؛هر • ٠
 " ١١١٤وعن عاينه ظقبمها• أف الئي .كال لا ينغ أربئا مل الظهر.

ْااا-وءنهاتي قاك :كان الوأ.يخإافيشلإوخم
أنثتا ،تلمءمج،فبمل ؤالثاس ،ئلم:نخوفبمل ص ث'كان نحز بالئاس
محي مصل
الئرب ،م ثدحز مصل ركتثتن ،وبمل بالناس المشاء،
زكنهن .زواهمسلمر .٠
 " ١١١٦دعن أم حبتيه ق.بمها :٠^ ١٥ ،قال رئوو اممب س; امن حائظ

عل أنبع ركتاهمت ،مل الظهر ،وأربع بندها ،حرثه اله عل النار>ا زواة أبو داود
والرمدير  ، ٠٠وماو  Iررحديث حشن صحيح؛؛.
( )١أحرجه الخاري• كتاب التهجد ،باب ما حاء ل الطؤع مش مثنى ،رنم (  ،) ١١ ٦٩وملم ت
كتاب صلاة المسافرين ونمرها ،باب فضل السنن الرانية قل الفرائص وبعدها ،رنم (.) ٧٢ ٩

( )٢أحرجه ١لبخارىت كتاب التهجد ،باب الريتن قيل الظهر ،رنم ( .) ١ ١٨٢
( )٣أحرجه ملم؛ كتاب ،صلاة السافرين ونمرها ،باب جواز اJافلة قاما وقاعدا وفعل يعص الركعة،
رفم(،م).

(  ) ٤أحرجه أيو داويت كتاب الصلاة ،باب الأرع نبل الفلهر وبعدها ،رقم (  ،) ١٢٦٩والآرمدىت كتاب،
واكساني:ىاب،وامالألوتطوع المهار،باب الأخلاق،
الصلاة ،باب٠نهآحر،
عل إس،اعيل بن أي خالد ،رنم( .) ١٨١٦

قؤح يياض اس|1ءء ،عذهدم سيد الرسلص

٧١٠

 " ١١١٧وعن عيد اممب بن المائب ضهقنئ .أن رسول افب ئق؛ي0ثغؤجوثؤ محأ

يصل أريحا بمد أو ثزول الشنس مو الفلهر ،ومآو ؛ ررإما تاعه مع محها أبواب

الثإ■؛ ،يأجب أو يصعد ي فيها عنل صائء ،رواه

آ ،ومال! ،رحديث

حثنا>.

 - ١ ١ ١ ٨وعن عايشه غ؛ئنبمها! ررأف الني ه "كال إذا لم يصل أربخا مل
الظهر ،صلأهرابمJه١اا .رواه الرمدي ١٢؛ ،ومال!  ٠حدث حنتن>>.

الشثخ
قال المؤلف رحمه اف تعال! ءرباب ثق الفلهرا؛ ،وذكر أحادث متعددة كلها

ثدل عل أف الظهر لها مت ،ركعات،؛ أرع قبلها سلامم ،وركعتان يعدها ،واثه إذا

نني الإنال أو فاته الأربع اش نل الظهر فإنه يملها تعد اص ،لأل الرواتب
مضى ك،ا مضى المرائص ،ولكن قد ورد ق حدين ،أحزجه ابن ماجه! ااو> يبدأ أولا

بالثق اليمدية ،ثم بالثق  ،' ٠٠١^ ٠٥١١فمثلا جث لصلاة الظهر والإمام يصل ولم
دتم5،ن من الرانية قل الصلاة ،نقول! صل ،فإذا انتهيت ،من الصلاة وأدكارها فصل

الركعش الكن بعد الصلاة ،ثم صل ركعت؛ن وركعت؛ن للذي قل الصلاة ،هذا هو
.٤^١

( )١أخرجه أحد ( ،) ٤١١ /Tوالترمذي؛ كتاب ،الوتر ،باب ،ما جاء ق الصلاة عند الزواله ،رقم
( .) ٤٧٨

( )٢أخرجه الترما،ى؛ كتاب الصلاة ،باب ،منهآخر ،رقم ( .) ٤٢٦
( )٣أخرجه ابن محاجه؛ كتاب الصلاة ،باب من فاتته الأربع مل الغلهر ،رقم (  ،) ١١ ٥٨من حديث،
عاتشة.

٧١١

بما>ا-واس،ثتاص

وق ه ْذ الأحاديث ،ت ذليل عل أف الإن ال ينبغي له أف محافظ عل الرواتب،،
®كاف النص .لا بمغ أرع ركعات قبل الظهر® —يعني
لقوو عائثه
لأ؛لأنحا.-

بجئملأالأول،ولأاشبمط؛لأنمحه
لم ي،كر| يصل راتة الظز إذا كاف مافنارُ وافه الويق.
خوًٍققم

ا أ حرجه الخاري :كتاب ممصر الصلاة ،باب من لم يمملؤع  jالغر دير الصلاة وفلها ،رثم
(  ،) ١١٠٢وم لم ت كتاب صلاة ايانرين ونمرها ،باب صلاة الم انرين ونمرها ،رقم( ،) ٦٨٩
من حدبمثا ابن عمر ن.بمثعا.

قيح

٧١٢

لا

اساسق ض هدم سدامس،ء،

خوٍةقم

إل

 - ١ ١ ١ ٩عن عئ بن ش طالب هبمه ،مذ•' 'كاف الني ه يضل مل العفر

أربع ركعات ،بمصل بجنهذ يالتنليم عل اللايكه المرمحذ ،ومذ ليعهم بى اثنمحذ
والؤمن؛ر) .رواه

ا ،وهاو)ت ارحديث حنن.٠،

 - ١ ١ ٢ ٠عن ابن صم.عئعأ ،عن الشل ،.قاو« :زحم افث امرأصل مل
العصر أرما* رواه ابوداود والرمذير  ،٢وهاو! ررحديث حنن.،،
 - ١ ١ ٢ ١وعن عل بن أي طالب ،يجبمق؛ أف الني ه كاف يضل مل العفر

زمحتتى .رواة أبوداودر ا بإسناد صحح.
ؤوًٍقمح؛مبح

( )١أحرحه أحمد ( ،) ٨٥ /١والرطىت كتاب الصلاة ،باب ما حاء ق الأرع نلالعصر ،رغم ( ،)٤ ٢٩
وابن ماجه ت كتاب إقامة الصلاة ،والمنة فيها ،باب ما جاء ءي،ا ب تعإ من التْلوع بايهار ،رقم

( )٢أحرجه أحمد ( ،)١ ١٧ /Yوأبو داود :كتاب الصلاة ،باب الصلاة نل العصر ،رقم ( ،)١ ٢٧١

والرطي؛ كتاب الصلاة ،باب ما جاء ل الأربع قبل العصر ،رقم(• ".) ١٤
( )٠١أحرجه أبوداود :كتاب الصلاة ،باب الصلاة قبل العمر ،رقم( .)١ ٢٧٢

قؤح

٧١٤

اسأ،ض 4ذتلام سدا1وس،تي

 - ١١٢٥وعنه ،ماوت ج ؛الد؛ك هادا أدو الزدذ لصلاة الرب ،ات؛وئوا

السواري ،يركعوا ركعكن ،حص إو الرجل الريب ليحل النحد بصب أة
 ٥^^١محي صئثت ،من ئزة من يصيهإ .زوا ٥مسلم؛ . ٠
— ؤ؛وٍٍةبيلآأآ— ،

وانفلرت التعليق عل صحح م لم لفضيلة شيخنا الشارح رحه اف تعال ( • ) ٤ ٣٨ / ٤
ا أ حرجه م لم; كتاب صلاة المسافرين ونمرها ،باب اسحباب ركعتي نل صلاة الغرب ،رنم
( .) ٨٣٧

وانفلر; التعليق عل صحح ملم لفضيلة ثبخنا الشارح رحمه اش تعال(• ) ٤٣٨ / ٤

٧١٥

_U__i3i_uU-T<r

 — ٢٠٢باب ثق العثاء ساوها وملها
لا

y

—زوءتتصج—

فيه حدث ابن؛ عمر الثابئ،؛ صثتئ ُغ الثني ه ركعتم؛ يند العئاءر ا،
وحديث عي افب بن معمل ،ةءؤثؤع؛هأيى الثني ه محاوث ررب؛ن آكل أذائم؛ صلأ 0ا متقى

,يء
هده الأبواب ل بيان محق العصر والمغرب والبناء وقد 'سؤ ،بيان ثق المجر

وثق الفم ،فأثا النصل نمن القش ،مالها أذبمق الإنا Jأرع تكعات اخانا
بيدا المثديث؛  ٠رحم اطه ائرأصل مل العصر أربعا؛؛ ،وهده

دعائية' يعني ،أل

الّ؛ي ه دعا ش؛ صئ ،مل العصر أربعا ،وهدا الحديث ؤاذ كان فيه مقال عند أهل

العلم ،لكق ثزجى أذ ناو الإنساف الألحل إذا ضل ُدْ الأرع ،وأثا ايرب فالها
مئة قبلها وبعدها ،لكن الثتة الهم ،قبلها ليسن ،رايه ،والي ،بحدها رانية ،الثنة الش
قبلها فيها الحدث أن الض  Mقال :ارضالوا مز الغرك،؛؛ تلاق ،وقال  ،3الثاكة:
ررلمؤ؛ شاء ،،لئلا ثتحد ئئة راتبه ،فإذا أدف المغرب مصل ،ركعش ستة^ ،؛ ٠ليت
م

 ، ١١أخرجه الخاوي• كتاب التهجد ،باب ما جاء  ،3المملؤع مش مش ،رنم(  ،) ١١٦٩وم لم ت كتاب
صلاة السافرين وضرها ،باب كل السنن الراية قبل الفرائص وبعدها ،رنم (.) ٧٢ ٩
وانفلرت التعليق عل صحح البخاري لفضيلة شيخنا الثارح رخمه اف تعال (إ.) ٣٤٣ /

( )٢أحرجه البخارىت كتاب الأذان ،باب كم يعن الأذان والإقامة ومن يتتنلر الإقامة ،رنم (،) ٦٢ ٤
ومسلم؛ كتاب صلاة السافرين ونمرها ،باب ين كل أذانتن صلاة ،رقم ( .) ٨٣٨
وانفلرت التعليق عل صحح البخاري لفضيلة شيخا الشارح رحمه الله تحال (م .) ٦١

ضهساس(،،تي •_؛لأمس اار»،،تي

٧١٦

كالثغ التي بعدها راتبه مؤكدة ،بل هي ث إف تركها الأن ان فلا حرج ،ؤإف
فعلها فلا حزج ،ولهذا قال أنس لأ.محق؛ رركان الني .يرانا صل فلم يامريا
ولم ينهنا"•

وأما العشاء فلها منة نلها وبعدها ،لكي الثنة نلها ليت ،راتبه ،بل

هي داخله ل عموم هوو البل

ااي؛را كل أذامر صلأ،0ا .أما يحدها يس بعدها

ركعتان.

شمئأ ؟هدا أف الصلوات ا-ائست الفم  ٧منة نلها ،وليس لها منة بعدها،
الفلهئ لها منة قبلها وبعدها ،العصز ليس لها منة قبلها ولا بعدها ~ي*ني راتبه~

لكن لها منة عير راتثة قبلها ،وأما بعدها فهو ونت ،مي ،الغرب ،لها ئنة بعدها.
أي؛ راتثة وقبلها عين راتبه ،العشاء لها منة بعدها ~يعني راتبه ~ وقبلها ولبح،
براتثة ،هده هى الثنن اكابعة للمكتويات.

ومن مامم.هاث اله إذا حصل مص ل المراتض ،فإل هنْ الثوافل ئsكملها.
وال؛هأعاولم.

ي-باب،ثتاد

ه-
وء
لا

٧١٧

رء
...
ءم
'*ا'آ-بابئقابمة
مسم

ال

فيه حدث ابن عمن السابؤرأ  ٢أيه صل ح انيًر .زكعمن تعد الخئتة.
 - ١ ١ ٢ ٦وعن أي ئزيره ر.ةثئ ،هاو :هاو زسوو اف س« :إداصل أحدثم
الحئعه ،هلثصل بندها  ٠رواة ملم ر ا.
^^ه:أنتي.كانلأ:ضبماكم
بجئرف ،يبمل ركعمن و محؤ -رواْ مسيمر ا •
القح
هال المؤلم٠ا الثوري رحمه افه ثعال ق كتابه (رياض الصالح<يى)ت ررباب ئق
الحمعةاا ،الحمعةت صلاة مستقلة ليت هي الفلهر؟ ولهذا لا نجمع العصؤ إليها،

بمي ،إذا كنث ،مسافرا ،ومررت ببلد ،وصليش معهم الحمعه فإيك لا تجمع العصز
إليها؛ لأما متقله ،والسنة إد،ا جاءت بايع ب؛ن الظهر والعمر لا بين الخنعة
والعصر ،ولأتجا ~أي• الحمعه— عثلث عن سائر الصلوات با دسرغ هبلها،
(؛)انظرالخدث(ا/أ'-ا).

( )٢أحرجه اJخارى :كتاب التهجد ،باب ما جاء ق التطؤع مشى عشى ،رثم (  ،)١ ١٦٩وم لم:
كتاب صلاة الم افرين ونمرها ،باب شل المنن الراب قبل الفراثض وبعدها ،رغم(.) ٧٢ ٩

( )٣أحرجه م لم؛ كتاب الحبمعة ،باب الصلاة بعد الحمعة إ رقم(.) ٨٨ ١
( )٤أحرجه م لم :كتاب الحمعة ،باب الصلاة يعد الحمعة ،رقم( .، ٨٨٢

قؤح

٧١٨

اساسق ض؛لأم سداارسااازا

وما يثنغ بعدها ،وما يشنع ل يومها ،فلا ئق نلها ~يم؛ي ليس لها راتة — إذا جاء
الإنسان إل المجد يمل ما ثاء ~إل أل تحصر الإمام— من عم عدد معم ،يصل
أحيانا ،ؤثقزا أحيانا حش ثائ الإمام ،نواة صل وكعتم ،أو صل أرح زكعات،
أوست ،ركعامحت ،،أوثإل ركعات ،عل حثب ثثاطه ،وأما بعدها فلها منة رانية،

والستة الراية الي بعدهات ركعتان ل الميت لمول ابن عمن لأظقبم-عا• أركان الى ه
إذا صل الحمحه لا يصل بعدها فيئا حتى ي-مري ،إل بيته ،فيصل ركعتيءا ،وق

حديث أي هريرة الدي ذكرْ المولفن؛ أف المى ه هال؛ ررإدا صل أحدؤم الخئعه،
هئثصل بعدها أربناءا فاحتلمؤ العلياء خذهإنئئ هل ئتة الخمعة أرح ركعايت ،،يعني
بثلامي أم ركعتان؟ فمنهم من؛  iJLإما أربع ركحايت،؛ لأف هدا هوالذي أمر به

الني ،.وأما الثكعتان فهعا فحله ،وأمرْ مقدم عل فعله ،فتكون أرح ركحايت• ،
ومنهم من هال :هي ركعتان فمط ،لأف هذا هو الذي ذكزه ابن عمن
وأم ،الأرع فلست» ؛رات؛ة.

ومنهم من فصل فةالأ إذ صل ثتة الخئحة ق الجد صل أربعا ،ؤإف صل
ل ا لبت ،صل ركعتي ،وهذا احتيار فخ الإسلام ابن سميه رحمة اممه عليه ،ومنهم

من فال :نجئغ بتن هذا وهذا :فمل أربئا بأمر المبل ه ؤيصل ركعتي بفعله،
فكون الئتة بعد الخمحة ست ،ركحايت ،،والسنة ق الحمعة ق الميتؤ أفصل ،يحني عل

احتيار شيخ الإّلأمر — ٠ولكن إذ صيت ،ق المسجد فإثك يزيدها أرع ركعاتر،
واش أعلم .وهو الومق.

الخاوي الكرى لأبن يمية (.) ٣٥٩ /Y

٧١٩

•آأ-و1بات؛ابجءلاماشنياس

 " ٢٠٤باب اّهحاب جعل الئوامحل ق الييب نواء ارامحه

وعبرها ،والأمربالتحول لال؛اذاة من موصع المريضة
أواسJغابمم

 " ١١٢٨ض ؤيد بن ثابت محققبمئ• أل الثني ه ،هال 1ررصلوا آثؤا الناس
هنيو:ضإلأس»قئشرأ/
 - ١ ١ ٢ ٩وعن ابن عئز ،١^٤.عن الثذ ،.قاو :رااجعلوا مذ صلافم
و

ز لاقمحدوى ةوتا» قق هاُ

 -١ ١١٠٠وعن جابر نهنئ ،قال :قاو ورذ افي

(رإذا قض أ-تدتم

صلأيه ق التحد ،هليجعل لبيته يصسا مذ صلاته؛ ئاو افه جاعل ز بسه مذ صلاته

حةراا،رواهمسلمر

القج
لثا ذكر ا،لؤلما رخمه اض ثعال الثواتب التابعه للمكتوبات ،يس ق هذا الباب

أف الأففل للأن ان أف بملأ  ،jبيته ،وذكر ق ذلك أحاديث منها:
( )١أحرجه اJخارىت كتاب الأذان ،باب صلاة الليل ،رنم( ،) ٧٣ ١وم لم ت محاب صلاة المسايرين
وهصرها ،باب استحباب صلاة النافلة ل يته وجوازها ق السجد ،رقم ( .) ٧٨ ١

( )٢أخرجه الخاري :كاب الصلاة ،باب كراهة الصلاة  jالقابر ،رنم(  ،) ٤٣٢وم لم :محاب محلا؛
السافرين وقصرها ،باب استحباب صلاة النافلة ق يته وجوارها ،رقم ( .) ٧٧٧

( )٣أحرجه مساألمت كتاب صلاة الساخرين وهصرها ،باب استحباب صلاة النافلة ق يته وجوازها،
رقم ( .) ٧٧٨

ألأمسدامسظأقيظ

٧٢٠

أف الني .قال؛ ارصثوا ز يوت5لم ،صلوا ز يويتكلما> قاص أف يصل ق
التيوت؛ فإو صلاة ازء ق نيته أقمل إلا ا،لمحوبه ،فدو ذلك عل أو الإنسال سغي
له أف ثكوف حميع يوافيه ق سه ،شواء الثواتسا ،أو صلاه المحي ،أو التهجد،
أو عجر ذللثح ،حتى  ،3مآكه والمدينة الأفمل أف ثكوف الئوافل ل البيت ،أقمل من
كويا ل المسجد ،ل المجد الحرام أوالسجد الئوي؛ لأف التل .قال هدا ،وهو
ق ا لدينة ،والملأ ٥ق ممجده حثر من ألم ،صلاة إلا ي المحي الحرام ،وممو
س ا لناس الأف يفمل أف يصل الافاله ق المسجد الحرام يوف الين ،،وهذا ثؤغ

مى الحهل ،فمثلا إذا كنت ،ل  ٤٠؟ وأدق لصلاة المجر ،ونألك ،مائل ت هل الأفمل أو

أءثلالرَان؛فيالم،أو

نمالحرام؟ثالما :الأصلفيالم ،،الهتمد

أقمل ق المجد ا<ام أو ق الميت؟ قا :وَ اللمن .١^ pSj ،،إلا الفريضة
فالمرائص لا بد أف يكوف ل الماجد ،ولهذا قال الني .ق الحديث ،الأحبمر!
*يإف افه جاعل ل يته مى صلاته ح؛وا* بمتمح ،أل البيثح إذا صليث ،فيه جعل الله

فته جمرا ،جعل اممه ق صلأتلئ ،فيه جمرا ،من هذا الختر أف أهللثح إذا رأوك يصل

اقتدوا بكر ،وألفوا الصلاة وأ-حموها ،ولاسإ المغار منهم ،ومنها أف الملام ق
البت ،أبعد مى الرياء ،فإف الإن اف ق المجد يراه الماس ،وربإ يي ق مليه ثيء
مى الريا؛ ،أما ل البت ،فإثه اقرب إل الإحلاص ،وأبعد عن الرياء ،ومنها أف
الإن اف إذا صل ق بيته وجد فيه راحه ،راحه مليه وطمأنينه ،وهدا لا ثالث ،أما

ثنيي فا إياف المد ،فالمهم أف الرسول ه أتننا أف نحل ق بيوتنا إلا المرائص.
كدللثح أيصا يلمتثنى من ذللث ،من الموافل قيام زمضاف ،فإف الأفصل ق قيام

رمضاف أن يكوذ حماعه ل المجد ْع ايه منه ،وليس بواجبه ،لكن دلت ،الئنه

٧٢١

•،أ-ب1و،اسبجلاسهمي

عل أف قام رمقاف ق السجد أمحمل ،قاف الرسول

صل بأصحابه

ثلاث ليال ،أوليلثم) ،ثم قنف وقاوت *إي حشيت أو مزض ءال_كماار ؛ .واممه
المومح•،

 - ١ ١٣١دعن عمر بن عطاء؛ أنثابغ بى جبثر أوتلئ  )iiالثايب ابن أحب

ثمر يسأله ص ثيء راْ منه مناوئه ز الصلاة ،دمال،ت لننم ،صشت ،منه الحمعه ق
امحونة ،ص L؛ الإئ؛ ،ئت ل هقام ،هطت ّ ،،ذخل أزنل إؤ ،محال:

لأتني قا يتل .،إذا صك الحئنه محلا تصلها بملأة فى تكثم أؤ مج؛
قإل رمول اممب .أمرثا بدلك؛ ،ألا يوصل صلاه بصلاة حتى ثت،كثم أو وأمغ.
اكنخ

هذا ا-قديثج الذي ذكزه

ق امتحباك ،المصل ب؛ن المرض والثق

حديث ،معاؤيه نيؤيقنن أيه رأى زجلا صل الخمعه ،ثم محام ،فصل بمي ئتة ،فدعاه

معاديه وأح؛رْ أف المني  .أمر ألا يوصل صلاه بصلاة حتى ثخئغ ،أو سكثلم،
فمثلا إذا صؤث ،الظهر ،والظهر لها راتبه؛عدها ،وأردمت ،أف مل الراتبه لا ئصل
الرامحه ل مكايلئح ،همم ل محل آحر ،أواحرج إل سلن ،وهوأقمل ،أوعل الأهل مكلم،
ر ، ١أحرجه الخاركا؛ كتاب الخمعة ،باب من نال ،ق الخطبة يعل -الثناءت أما بعل ،-رنم (  ،) ٩٢٤وم لم ت
كتاب صلاة السافرين ونمرها ،باب الرغي-ب ،ل نيام رمضان ،وهر الراؤيح ،رقم (  ،) ٧٦ ١من
حدبث ،أم الومن؛ن ءاسة ةأ.بميا•

( )٢أحرجه م لم ت كتاب الخمعة ،باب الصلاة؛عل -الخمعة ،رقم ( .) ٨٨٣

٧٢٢

ش(

اساسى*ق؛لأم سداإرساءن صإإ،ئنيوتؤ

لأف الني .مى أو توصل صلاه بصلاة حتى تنرغ الإن او أويتت5للم ،ولهدا قال

الُ1إءت يس الممل ينز المرض وتقه كلام ،أوائتقال من موضعه•
والخكمه ْن ذلك ألا يوصل المرض بالنمل ،طخما النمل وحده ،والمرص
وحده حتى لا عنتلطا .هكذا قال أهل العلم ؤءهرآ؛ةئ ،وافه الوفق•
خوٍءٍةقج

٧٢٣

باسضجامضيبيامطمممةصايىوص

الوتروسان انه ئنةمحمؤكال0ئَكن^
صلاةة  JIت
الحث ئعل َ صلا
 " ٢٠٠باب آئ
ت=^

د يازوص

٧

دح

ال

نح

َ

رمول افب ه ،يال• ر'إل افت در بجب الور ،يأيتروا يا أهل  ٠٠^^١رواه أنوداود

والرمذي؛  ،٠وقال :ررحديث حنن،و
 ^- ١١٣٣ذنيي،

من أول التل ،ومن أونطه ،ومذآخره ،وانتهى درة إل اثو .محممؤ هُر
سآيتجا

^- ١١٣٤
^شوياا^ققشر٣ا.

الثمحح
قال ا،لولف رحمه افه ثعال ق بيان همضيله الوتر وا-اثث عليه ووقته وكذلك
عدده:

( )١أحرجه احد ر ،) ١' ٠ /١وأبو داويت كتاب الصلاة ،باب اسحباب الوتر ،رثم( ،) ١٤١٦
والرمذىت كتاب الصلاة ،باب عا جاء أن الوتر لبس بحتم ،رقم (  ،) ٤ ٥٣وابن ماجه! كتاب إغامه
الصلاة ،والمة فيها ،باب ما جاء ق الوتر ،رمم ( .) ١١٦٩

( )٢أخرجه البخاري• كتاب الوتر ،باب ساعات الوتر ،رمم (  ،) ٩٩٦ومسلم! كتاب صلاة المسايرين
وتمرها ،باب صلاة اللمل وعدد ركعات الني ،.رنم ( .)٧ ٤٥

 ، ٣١أخرجه الخاري• كتاب الوتر ،باب ليجعل آخر صلاته ونزا ،رمم (  ،) ٩٩٨وم لم! كتاب صلاة
السافرين وقصرها ،باب صلاة الليل مثتى مثنى والوتر ركعة ،رنم ( .) ٧٥١

قيح ثيام اسس}_• ،؛لأم سدامس،ه،

٧٢٤

واعلم اله تث عن المى

انه  !، JUارإل افن ور محب الوئز))< ،اإبي

افه ورء بمي• ليس معه إله ثان ،وهو

محب الور ،وقد ظهزت آثار

هذه الحبة ق محلوقاته وشرائعه ،الشرائع التي نزعها ئبماةئؤاتق ثجد أن أكثرها
وتر ،ينمنير بوتر ،الصلوات الئس عددها نبعه عثر وكعه ،وهي وتر ،صلاة
الليل إحدى عئرة ركعه ،وهي وتر ،كدللث ،الخلوقات أعفلم ما لعلم س الخلوقات
العرش وهو واحد ،ثم السموات وهي نع ،نم الأرصول وهى نع ،فتجد أف
الوئريه ظهزت ق مشروعات اممه ،وق محلوقان افه عغئجل ،لأيه ثادقؤناك وتر

تح4الور.

واعلم أيمحا أف الوتر وئرازت وتر قريفه ،ووتر ثتة؛

كإ ثبث ،ق ا-اثدث الصحح أنبا وتر
أما وتر المريضة! فهو صلاة
النهاور  ،٢لجي محتم حا صلأْ النهاووهي وتر ،ؤإف لكنت ل أدي الليل•

وأثا دم التافالإ؛ فهوالإر الذي محء به ضلأة الليل ،قال الى " 'Mاجذلوا

آحر صلاتكم بالمحل درا• ٠٠
واحثلم ،العلياء قمحيرآه ق وتر صلاة الليل ،فمنهم من قال :إثه واجب ،وأف
الذي يترك الوتزآنم ،ولكنه ليس كالمريفة ،فليس ركنا من أركان الإّملأم ،لكنه
واجب ،،يأيم الأسان بركه.

ومنهم من قال؛ إيه منة لا يائم الاتساق بركه ،ولكل منهم حجه ،لكن
حجه من يقول* إيه ليس بواجمب ،أقوى ،لأف رجلا ّ أل اليي ه عثإ نجب ،عليه
( )١أحرجه أخمد ( ،)٣ ٠ /vمن حديث ابن صر لآ;.بمنمحأ،

سضطأامضس،داصط»فسيدُص

٧٢٥

س اك1وات ،س عل اك1وات؛شز ،فمال :هل،؛؛ ،؛U؟ قال« :لأ ،إلا

أذظنغ»"ا.
وفصل بعص العناء فقاوت من كان له ورد من آخر الليل وجب عليه أف
يوتز ،ونن لملإكن كيلك ،بمي :أنه يمل العتاة ثم بمام -فهذا لاثلزئه الور،

*أنتروا ،يا أهل المزآن* ،وهذا خاص :م ،أمر خاص حم ،لأف
لئوو الني
الأمر العام يشملهم وعيرهم ،لكن هذا أمر خاص.

وعل كل حاو،

لإلأ:تنى،حمقالالإيمأظئم

إمام أهل الئق ،وفابع البدعة؛ ررمن ترك ازتز ،فهو رحل سوء ،لا سغي
أف تقبل له سهاده،ار ؛ ،إل هذا الخد وصمه بائه رجل موء ،وايه لا ينبغي أف مبل له
ثّهاد0؛ لأف أدنى الو٠تر ركعة ،ركعة لا ثثتد عل أحد ،ولا محلمر أحدا ،ولا ثاخذ

محن وقتك وفتا ممرا ،فالذي تركها ْع تأكدها ومضلها وأمر الني .ما ،رجل
سوء ما فته حثرإ قال؛ ولا ينبغي أف ثمل له سهاده ،فإذا حاء إل القاصي وشهد،
وقد علمنا اثه لا يوتر ،رددنا سهادثه ،هذا قول الإمام أخمد نِءهآإثق ،وهذا يدل عل
ياكد هذا ازتر ،فلا ينبغي للأن ان أن يدعه.

اما ومنه؛ فهومن صلاة العشاء وثقها ،إل محللؤع المجر ،من صلاة العشاء
ولوخمعت جع مديم إل المغرد_ا ،يعني؛ لو أف الإن اف كان م افنا ،أوكان معلر،
أو ما أشتة ذلك ،وخمعث صلاه العشاء إل اآعر<ء_ ،مدينا ،فإن الوتز يدحل وقته،
( )١أخرجه الخاري; محاب الإبان ،باب ،الزلكة من الإسلام ،رقم(  ،) ٤٦ومالم :محاب الإبجان،
؛اب ،بيان الصالوان ،التي هي أحد أركان الإسلام ،رقم(  ،) ١١من حديث ،طلحة بن عبيد اض.
(أ)اكي لأبن .)(\ A/y)Uji

شمح ^٠٧

٧٢٦

ض ؟لأم س ال<سل؛ز)

يمل العناء ،ثم راتبه العشاء؛ ثم ازتر ،نواء ل أول الليل ،أو ونطه ،أوآخره،
كإ قاك عائثه ههبمه؛ ءرمن كل الليل أور النبل .من أول الليل وونطه
وأحرم ،واسهى وترم إل الثحر ،هذا وءته،ا .أما عدده! ماق —إل ثاء اطه— وافه

ولتعلم أف الذي ييأ ق الصلاة إسراعا خلا بالطمأسة ،ليس له صلاة،
نواء المريقة والنافلة؛ لأف رجلا جاء إل المسجد وصل بعير طمأنينة ،فقال له

البل ه؛ ررارِئ فصل فاك لم صل»ر  ٠ثلاث مثات ،فلا بد من الطمانينة،
وعجتا م أذم ،وعخلةتنيآذم ،ويهلضآدم ،وظلمنيآدم ،كيفثسرعهذْ
الرعه وهو نحاطن ،افه ويناجيه؟!
لوأف إن اثا ومف ْع صديق له محادثه ليقل الساءه والساعي ،وهوواقف،
لا يمل ،فكيف وهو بيرأ) يدي اطه عِيحل يناجيه ومحاطيه! يا رب اغفر ل ،سيحال

ربى الأعل ،سيحال رق العفليم ،يناجيه بكلامه ،كيف ،مع هذه الرعه ،هل
وراءْ جيش؟ إ أبدا ،لكي الثيهلال عدو لنا ،وافه لا تحث ،منا إلا ما يؤونا ،محث،
أف يصدنا عن ذكر اطب ،وعن الصلاة ،يقول لنا! عجل عجل! كاسا عل حمر .وأقول!

يا أحي ،جئُن ،،اطمئن ل الصلاة ،واستحضز وكايالث ،نحاطن ،اطه ،ويناجيه ،حتى
يذوى طعمها ،وحتى ثكول م؛ عينلث ،كإ كانت ،ةرْ عتن الرسول ق^ ،أما أن

سرمها سرما ،هذه سرقة من النيهلال ،ثعوذ بافه من الشيهلال الرجيم ،اللهم أعذنا
حميعا من الشيهلال الرجيم.
رنم ( ،) ٧٥٧
(  ) ١أحرحه اJخارى; كتاب ،الأذان Ij; ،؛ ،وجوب ،القراءة للإمام والآموم ق
ومسلم; ئاب ،الملأة ،باب ،وجوب ،نراءة الفانحة ق كل ركعة ،رنم(  ،) ٣٩٧من حديثؤ \لي هريرة
ئق؟قئن.

سوب؛اذصطمممةُبجانلص

 " ١ ١٣٥دعن ش شمي الخيري

٧٢٧

أو الئي .مال؛ ررأثتروا بز

أذثنبحوا  ٠١نواة مسلمر '.

 - ١ ١ ٣٦وص عائشه ق؛هعهات أف الني ه كاذ بمل صلائه؛المحو ،وص
منرصه محذ^^ ،مإدا بقي الوئر ،أمثلها قأورث .زوا ١٣ ٥ا.

وق روايؤ له • مإدا بقي الور • ،^١^ ،ررلوثي هأؤترى يا عائشة ٠١١؛.
 ~ ١ ١٣٧دعن ابن عمروهقغؤآ•' أل المحي ،و >:هاوت رربادروا الصنع بالوتر))
رواه آبوداودوالرمذير  ،٠وهال! ررحديث حض صحح.١١
 ~ ١ ١٣٨دعن جابر

قال ت قال رسول اش ه؛  ٠١من حان ألا يقوم

ص آخر المحق ،ممحؤتر أوله ،وص طيغ أذ بموم آخرة همحؤتز آحز الثل ،قإف صلاة
آخر ٣١؛؟ مشهودة ،ودلك أهصل>ا زواث .٠ ١٣
الثمحح
هذه الأحاديث ق بقية ُا بمنثق.اؤ yذكزها ا،لوف رِمذآنثئ ي كتابه ؤياض
الصالخير؛ا ،متهات

ر\ )١خوج* م لم ت كتاب صلاة السافرين وضرها ،باب صلاة الليل مش ثى والوترركعت ،رقم( .) ٧٥٤
( )٢أحرحه م لم :محاب صلاة ال سافرين ونمرها ،باب صلاة الليل ،وعيد ركعات الني ه ل
اللل ،رفمر .) ٧٤٤

( )٣أحرجه مسلم :كتاب صلاة ال سافرين ونمرها ،باب صلاة الليل ،وعدد ركعات الك ،ه ل
الول،رنم<ة؛ي).

ر  ) ٤أحرجه م لم :كتاب صلاة السافرين ونحرها ،باب صلاة الليل مش مش والوتر ركعة ،رقم
( )٥أحرجه م لم :كتاب صلاة السافرين ونحرها ،باب من حاف ،أن لا يقوم من آحر الليل فليوتر،
رقم(ههي).

ساضصاطآشيظ

٧٢٨

أف الني .قال :اؤكودا مز أو يصبخواء ،لأف

ينتهي وض بطلؤع

المجر ،فإذا حلإ المجر ،فلا ونز ،حتى ولو يمن أذان المجر والإقامة ،لا ونز ،ولكن

إذا طي المجر والإنسان لم يوتر ،فائه يمحل ق النهاوثفئا ،إف كان يؤتز ُثلأُث،،

صل أربنا ،إذ كان يوتر بخص ،صل متا ،إف كان يوتر سّع ،صل ثإنيه ،لقول
عائشه نجنبمثات *كان النل ه إذا غثه ثوم ،أووجع صل ْس النهار تني عثرة
زكعة»راا.

واعلم أف الوتز له صفات>:

الصفة الأول؛ أذ يوتز بواحدة فمط ،وهذا جار ،ولا يكنْ الو_تر -بما.

الصمه الثانية؛ أذ يوتر سلايث ،،وله الخيار إذ ثاء سلم مى ^^١؛^ ،،ثم أتى
بالثالثة ،ؤإن ثاء نزيها نردا ،يتنهد واحد.

المحفه الئالثة؛ أذ يوتز بخس ،فثزذها تردا ،لا يتشهد إلا ق آخرها.

الصفة الرابعة؛ أذ يوتر ينع ،فسريها نردا لا يتنهد إلا ل آخرها ١
الصفة الخامة؛ أذ يوتر بتع ،مسندها نردا لكي يتشهد بعد الثامنة،
ولا يلمم ،ثم يمل التامعه ،ويلم.
الصفة السائمة؛ أذ يوتز بإحدى عثرة فيلم من كل رىُثتن محيوتر بواجالة*
هذه صمة الؤئر ،وقد سؤ ائه ئتة موكده ،وأف مى العناء من أوجته،
فلا تميع الو_تر• ثم إذ كنث ،ثرجو أذ سسق—ظ من آخر الليل ،فاجعل الوتز ق
) أحرجه م لم ت كتاب صلاة المسافرين ونمرها ،باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أومرض،
رقم( ،) ٧٤٦من حديث،عائنةة.بمنع•

باسصجاممبيذسطمسبيىوص

٧٢٩

م اللل ،ؤإذ كث نحاف ألا موم ،فاجنمب  ٧١من أول الليو ،لا ثم إلا ميرا•
ولهذا أوصى النيئ .أبا هزيرة

أف ثرين قبو أو سامر آ؛ لأو  LIهنير0

كان يقنا أحادث الرمحول س ل أول الليل ،وينام ل آحرْ ،ذأمرْ الهي ه أف
يوتر نو أل ينام•
واعلم أف الوئر ئنة ق ا-لةصر وال مر ،حتى ق المر لا ثركه ،ومن ذلك

ليله المزدلفة فإف الأن اف إذا صل الهناء ،فائه يصل المغرب والهناء حمنا ثم يؤتر،
ؤإذ كان حال قهئ لم ثذكزْ ي خديثه ،لكن الأقل بماءُ ما كان عل ما كان،
وأو الرمول .لا بمغ الوتر حصنا ولا ممزار ؛ ،واه المومى.

( )١أ-محرحم الخارىت كتاب الصوم ،باب صيام أيام \يض '.ثلاث عشرة وأرح عثرة وخمس عشرة،
رقم ؤ  ،) ١ ٩٨ ١وم لم؛ كتاب صلاة المافرين ونمرها ،باب امتحياب صلاة الضحى ،وأن

أقلها ركعتان ،وأكملها تإن ركعاُتج ،رمم(.) ٧٢ ١
 ، ٢١أحرجه الخاري؛ كتاب الوتر ،باب الوتر ق الفر ،رنم( ،) ١ • • ٠وسالم; كتاب صلاة الم سافرين
ونمرها ،باب جواز صلاة
ابنءمرة؛هئه.

عل الدابة ل الغر حيث توجهن ،،رنم(• ' ،)٧من حدث

قؤح رياس اسا،هتي ض كلام سد الرطها

٧٢٠

^^نض, 1صض,وان ستتآََه

 - ٢٠٦باب فمل صلاة الصحي وبيان أهلها وأكثرها

وأونطها ،والخئ عل المحايفلة عليها
 ~ ١ ١٣٩عن أي ئريرة هؤققن ،هاوت أوصاف حلل .بصيام محلالإ ايام

منؤز شهر ،ووكم الفض ،زأذ أؤيز مز أن \و°ثو .قؤ عيرُ
تيسمحلأثثقباسماشظذه،

فاخث اللمأكز-
 - ١ ١ ٤ ٠وعن أي در هعئنبمتئ ،ص الني ،.ماوت اريصبح عل ثو ئلأمى
من أحدثم صدقه؛  jioشيأحة صدقه ،وثر قنمدة صدهه ،وثل منيلة صدمه،

دومثنْ صدة ،وأم لألموذت ٠صدة ،دس ض الم صلة ،ومحزئ ثى دبم،
ركنثانينكص من الصض» زوؤمسلمرآ؛.
 " ١١٤١وعن عائشه رْ؛ئؤعتها ،قالت؛ كاو رسول ،افه ه يصل الصحي

أربئا ،ويريد ما ثاء افه .رواة .٠ ١٣
 ) ١١أحرجه البخاري؛ كتاب الصوم ،باب صيام أيام اليفى! ثلاث عشرة رأرح عشرة وخمس عشرة،
رنم ( ،) ١ ٩٨ ١وملم :كتاب صلاة المسافرين ونصرها ،باب اسحباب صلاة الضحى ،وأن
أنلهاركعتان ،وأكلهان،انركعاّت ،،رقم( .) ٧٢١
ر )٢أحرجه م لم؛ كتاب صلاة السافرين وقصرها ،باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان،
رقم(»آي).

( )٣أحرجه م لم؛ كتاب صلاة المسافرين وقمرها ،باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان،
رقم( .) ٧١٩

 - ٢٠٦باب ضل صلاة امص رس،ذاتماواهوها يادا||،ما ،واسق ض اسهدت ٠

٧٣١

 " ١١٤٢وعن أم هانئ قاحته بتت ر طايب خجقبمي ،ئالتت رادمت إل
بجل ،ص قرغ بذ عنله ،صل ص ركعات،
رمول افب .عام المثح
ودلك صحى®• متفق علته ر  .وهذا محتصر لمظ إحدى روايات ملم.
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والأفضل أذ تصل عئد اشتداد الحر وارتفيع الصحي
 - ١ ١ ٤٣ض ييد ن أريم نْتهته ،انه رأى هوتا يصلون من الصحي ،مماو:
أنا لخن عبموا أو الصلاة ل عي هذة الثاعة أكل ،إن رمول  .^١ئاَل :ررضلأة
الأوابئن ح؛ن تنقض الفصاو،،ا .زواه مسلمر .٠
ررثرمضءا بمع التاء واليم ويالصاد العجمة ،يعي; شده الخئ.وررارفصال)ا

جع محيل لهو؛ اشرثى الإبل•
الشيح
ررباب محل صلاة الصحي وييان أهلها وأكثرها وأوثطها ،والحث ،عل
المحاهظؤءاوها>>.

صلاه الصحي هي؛ ركعتان ،أو أكثر ،تمعلأن من  ، ١٥٧١الشمس ئور رمح،
( )١أحرحه البخاري :كتاب الصلاة ،باب الصلاة ل الثوب الواحد مكث به ،رثم(  ،) ٣٥٧وم لم:
كتاب صلاة السافرين وتمرها ،باب اسماب صلاة الضحى وأن أنالها ركعتان ،رنم( .) ٣٣٦

ر )٢أحرجه م لم ت كتاب صلاة السافرين وقمرها ،باب صلاة الأوا؛غ) حثن ترمص الفصال ،،رقم
( ،)٧ ٤ ٨من حدث زيد بن أرقم قتهمحئ.

سض}لأمساواضسطأهيظ

٧٢٢

إل قبثل الزوال ،وارتفاع الثمي محير رمح يكون يمقدار رع محاعة ،أو ] a^Pkj
بعد طلؤع الشمس ،فمن ثم يدخل ونت ،صلاة الصحي ،إل أذ سقى عل الزوال
عثر يقاس ،أو مريب منها.

كل هذا وث لها ،لكي فعلها  ،3آخر الوقت أقفل ،لمول الجي
ارصلاه الأوايى حنن ثن مض الفصال'ار ؛ .والفصال! أولاد النوق ،ورمص يعني
تشتد عليها  ، ١٤^^^١وهدا  jم \لنوي.
وهدم من الصلواُتج الش يثى ياحيرها ،وئفليرها ق الثرائفى صلاة العشاء،

فإة طلأة العشاء الأفصل أذ

ق م زقتها إلاإذا ثق عل الاس.

وصلاه الصحي مما عهد به الس .إل بعض أصحايه ،عهد:بما إل أي

هريرة ،وأي الدرداء ،وأبي) در هبممح ،-قال الني ه لأب هريرة هقه حنن
أوصاه ،قال! ررأوصال بثلاث! صيام ثلاثة ايام من كل نهرا؛ ،ولم يعئ وقتها ْن
الشهر ،ولهدا قالت ،عائشة ^ !١^^^١رركان الشل يصوم ثلاثه ايام من كل ئهر،
لايال أصامها من أول الشهر ،أوونطه ،أوآخرْ*ا ا .ولا قرى متن أي ،ثكوذ

كلها تحمل ثبا الأجئ ،لكن أفصل هذه الأيام
مواليه ،يعي• مثابعه ،أو
الثلاثة أيام البيض ،الثالث قثز ،والرابخ ثم ،والحامل تحم.

وأوصاه س بزكعز الصحي ،ركعتان يركعهإ ما

 ٤١٠٧١الشمس قدر

ثمح،إلئلالزوال' .
ض ترمض الفصال ،رغم

( )١أحرجه م لم ت كتاب صلاة المسافرين ونمرها ،باب صلاة
 ، ٢٧٤ ٨١من حديث ريي بن أرزلم خ.بمئل.
ؤ أ حرجه ١^٥؛ كتاب الصيام ،باب ،استحباب صيام تلاثة أيام من كل ثهر وصوم يوم عرفة ،رقم

 -T• ٦باب هضل سلاءاسم ^ Ujاتماداهومارارسما ٠راسلض اى،1هلأت هييبما

٧٢٢

واكالثت ُأف أؤتر قبل أل أنام® ؤإثا أوصاْ.اؤ yقبل أذ ينام؛ لأف أبا هزيرة
زهثذ كان س و أم اللل أحادث زموو اطب ،.فلا تام إلا ^،١
وبمى ألا يقوم من آحر الليل ،فلهيا أوصاه أف يوتز قبل أف ينام .الشاهد من هذا
قوله :ررووكش اش<ىاا.

ثم يذكئ حديث ،أي دو ظقهنئ '.أيه ءيضبح عل ؤل ئلأمى مذ أحدؤم
صدقت® كل يوم ثهلير فيه الثمس.
الثلأمى هي :الأعضاء ،أو العظام ،واكاصل ،وقد ذكز العناء السابقول
أف ق كل إن ان يلاخ ،مثة ومتى مفصلا ،كل ئمصل يaلاليلثج كل يوم
بصدقة؛ لأف الذي أحياه عغءبمل وأمده ،وعافاه له  ،_pمنة وثقل ،فكل يوم كل
عفؤ ي3؛لال؛لئ ،بصدقة ،لكنها لبست ،صدقه مال ،بل هي كل ما يقرب إل اش من

مول ،أو عمل ،أو بذل مال ،أو عر ذللثج ،فكل ئ ييحة صدقة ،وكل كئميدة صدقة،
وكل مليلة صدقة ،وكل ثكيثرج صدقة ،وأمر بالمعروفج صدقة ،وش عن المنكر
صدقه ،فكل ما يةئُت ،إل اممه فهوصدقه ،ؤمثل هذا يسن عل الرء أف يودي ثلاث،

ثئؤ وتيث صدقه ف م يوم•
قالت  ^٠بذ دبم ،"،ثعز،ت بدلا عن ذلك ،محزئ وكعتان يركمحا ف
الصحي ،الحمد فه هذه نعمة كبيرة بدلا من أف تطالب ،عن كل عفومن أعضائا.ثج

 !JcjSjمى المحى.
؛
بصدقة ،يكفيالث ،أذ تمل

وهذا يدل ،عل ائه يتثغى عل الأن ان أذ يواظب ،عليهما ،أي؛ عل ركعثى
الصحي ،حصنا ،وسمنا ،ولكذ هل لها عدد معئ؟

ممول :أثا أقلها فزكنان ،وأثا أكوها ما شاة الأهُ ،لونمى نحل كل الضحى،

ش ري1ض اساهض عذتلام سدائرس،ض

٧٣٤

فأنث عل حثر ،ولهذا مول عايشه رمح.بمهات أركان رسول افي ه يصل الصحي

أربما ،ويزيدما ثاء اش» ،ولم نحدد ،وأما قول من قال؛ إف أكثرها د،ان ،ففيه ثظر؛

لأف حديث ،أم ^ ^١ق قتح م،كهت أل الرمول .صل د،ال ركعات ،لايدل عل أف
هذا هو أعلام ،فإف هذا ومع ايفاقا ،وما يمع امائا ليس فيه ذليل عل اهصر •
وعل هدا فنقول :أهلها زمحئتان ،ولا حد لأكثرها ،صل ما شئت3 ،،كن كان

الض س يمز أربما ،وزى ضل بانيه ،فتض للأن ان أذ ;غي؛ ثمنه بصالح
الأعإل؛ لأيه سوف يندم إذا حاء 0الومته ،إذ أمفى صاعه من يهرم لاتثرب حا إل
اممه عئؤبمل ،كل ماعة مممى عبلذ وأنت ،لا Jمب ،إل اش ما ،فهي حارم؛ لأما
راحت SJs■ ،لم ثتؤغ ما ،فانتهز المرصه بالصلاة ،والدكر ،ؤقراءة المران ،والتعلق

باممه عكتثل اجعل هلتلئ ،دائنا مع افه سبماةئؤناق ،ربك ق الساء وأنتج ل الأرض،

لاثغفل عن ذكرافه بلسانلئط ،وق أهعاللئط وبجنانلئ ،بالملس ،،فاة الدئيا ذاهبه لم ص
لأنحي.

انظز من; ، iJuLمن الأمم السائقة والماصة البعيدة ا،نمى ،وانظن من سلملئ،
من أصحابك ، ،بالأمس كانوا معلئج يتئتحوذ ،وياكلموف ك،اثاكل ،ويثربوف ك،ا

يثزبه ،والأذ هم باعيالهم مرمنوذ ،وأنت ،سيجري عليكا هذا ،طالتج الدئيا
أم هصزمته ،قال ثعال! ؤ يلمها ألإمنن إذكَ،كايح إل رؤثَةد.ثا مكيوه [الإسقاق:أ■].
فانثهز الفرصة يا أحي ،انتهز فرصه العمر ،لا ينمعلث ،يوم القيامة لا مال ولا بتول
ولا أهل ،لا ينمئالثإ إلا أذ يايا اطه يميت ،سليم.

أسأل  ^١ثعال أذ تحعلني ؤإياكم ص ياق ربه يثق سليم ،وأف يتوقانا عل
الإي،ان والوحيد ،إنه عل كل ثى؛ قدير•

٧٣٥

ّوومائاسمسدلاذصيرم،

 -٢ ٠ ٨باب الحئ عل صلاة نحه الحد وكراهة الخلوس

اء محل أذ تحق ركعتتن  jأي لئن لحق دنواء صل رمح ،ة اشحج
أوصلاة هرمة أوثق راتة أوع؛رها
خجٍةيقأبم

قال• قال رٌّّول الألب

 " ١١٤٤عن أي قتادْ

ررإدا لحل أ-ىوؤب

 - ١ ١ ٤ ٥وعن جابر زي محال :أبت ام ه ح  jاشد ،محال:
ررضونمح»محشأ/
M
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 — ١٢ ٠ ٩باب انتحياب ركعثآن يعد الوضوء

جمنمه
 — ١ ١ ٤ ٦عن أي هرير 0خ.ةئهت أن رموئ ،اش .هال يلأل؛ رريا يلأل،

ئه:،لأ:ثيوه)>

هاو ت ما عملث عملا اوش ■بمدي ص أو لم يطهرطهورا  jثاعؤ بى ليل أوبار
 ، ١١أحرجه الخارىت كتاب الخمعة ،تاب ما جاء ل اكطهمع مثنى مثنى ،رنم( ،) ١١ ٣٦وملم ت كتاب
صلاة المانرين وهصرها ،باب استحباب تحية السجدبريتن ،رنم ر ١ ٤ما).
وانظر• التعليق عل صحح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه اف تعال(أ.) ٣٣٣ /

( )٢أحرجه البخاري؛ كتاب الصلاة ،باب الصلاة إذا قدم من سفر ،رقم (  ،)٤ ٤٣ومسالم; كتاب
صلاة السافرين وقصرها ،باب استحباب تحية السجد بركعتن ،رقم( ,)٧ ١٥
وانفلر؛ التعليق عل صحح البخاري لفضيلة سيخنا الشارح رحمه اش تعال (٠) ٤ ٠ ٨ / Y

٧٣٦

أنأشققهره،وسامماص.
<االددا» بالفاء! صوت ،الم وحنكته عل الأرض ،واف أعلم.
اثثخ
ذكز المؤلم ،رحمه اف ثعال ق !)^jIj
ال؛اب ،الأوو،ث ق محق المسجد وأما ئنة موكده ،إذا يحل المسجد ق أي وقب

كان ،وايه يكرم أف يجلس حتى يصل ركعتي ،وأيه لا قرى أف ثكوف ااثكعتان
نحيه المسجد ،أو سنة رايه ،أو هريضه ،أو صلاة استخارة ،أو عير ذلك ،،المهم ألا
بجلسحىبجرمح>•

ستتكثم أولأ عن ئق دحولب السجد ،وهي موكدْ  ،١^-حش إل تعص العل،اء
قال؛ إما واحة ،ؤيدل عل محاكيها جدا أف رحلا لحل يوم الحمعة ،واليي.

تجهلن ،فجلل ،فقال له :ررأص1تثا؟> ،قال :لا ،قال! ررهمم محل ركعتم ،ومحور
فها»رأ؛ ،بمي :خففها ،لأخل أذ:محشغ للشلة .ؤإذا كان الرسول .أصْ أي،
يصل حال ا-محلبة ،مع أف استاغ اخلبة واجس ،،كان ذللخ ،إمحدامحا بأف محثه السجد
واجبة ،ولولا موصى يلن ،عل عدم الوجوب ،لقلنا إما واجبة ،لكنها سه مؤكدة
كتاب ،التهجد ،باب ،قفل الطهور بالليل والنهار وممل الصلاة ،رقم (،) ١ ١ ٤ ٩
(  ) ١أخرجه
وم الم :مماب ،فقاتل الصحابة ،باب ،من فضائل بلال؛ ،٠^^٠۶رقم( .)٢ ٤ ٥٨
وانظرت التعليق عل صحح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رخمه اممه تعال (؛.)٣ ١١ /

( )٢أخرجه البخاري؛ كتاب ،الخمعة ،بابه إذا رأى الإمام رجلا جاء وهومحلبح امرْ ،رمم ر ،) ٩٣ ٠
وم لم :كتاب ،الخمعة ،باب التحية والإمام محل ث ،،رنم(  ،) ٨٧٥من حدين ،جابر بن •مد الثه
خ.بمعا.

واننلر :التعليق عل صحيح البخاري لفضيلة شيخنا الشارح رحمه افه تعال(•) ٦٩٨ !٣

^ويمائاسمسدفياذبجارصا

٧٣٧

ل أي وفتؤ ،إذ يحلمن ،بعد صلاة المجر صل زيش ،بعد صلاة العمر صل
ركعثف ،عند غروب الثمن صل ركحثتن ،عند ًللوع الثمن صل ركحثين،

لا محلى ،يحلن ،والإمام عطن ،صل ركعتي ،يحلن ،والناس ق درس لتسشع
الدرس صل وكش ق أي حاو ،وق أي وئت ،،لا بد أذ محلا ركعتي ،لكن
يستثنى من ذللث ،أمرازت

أولا :إذا يعل اممي فانه لاين له أذتحل زكحى ،لس إل الي،
وتحلم عل الناس ،ونحلن.

اكاق :إذا يحل المسجد الحرام للطواف ،،-فإثه بجزيه الطواف ،عن صلاة
الركعثم) ،وأما ض لحل الجد الخرام للصلاة فإثه كعي ،من الماجد يمل نحثه
وما اشتهر يى العامة من أو محك المجد ا-اثرام الطواف ،هذا لا أصل له ،بل

يقال؛ ض دح ،Jالمجد الحرام ليهلوفن أحرأْ الطواذ عن محية المجد ،ومن لحل
لأمت،إع درس ،أولأنتظار ئريمة ،أوما أسه ذللئ ،،فهوكعيرْ من الماجد لا محلس

حتى محلا ركعتتن ،ؤيبني إذا لحو المجد ،والإمام نجلب يوم الحئعة أذمحل

ركعتي حفتمتم ،ؤإذا يحله والمودذ يودذ ،فإذ كان  ،3عي حمُة ،فإثه ينتظئ قاتمإ
حتى يابع المؤدذ ،ؤيدعوبالدعاع الذي يعد الأذان ،ثم محل ركعتي ،ؤإذ كان ق

يوم الحمعة ،والأذاذ هو الثاف ،فإثه محل محثه المجد ،حتى يتهمغ لامحتيلع ا-محلة،
هكذا قال أهل العلم ;؛. ١٥^٥

اتا الياب ال؛ابي• فهوعن نق الوصوء ،وان يتثعي للامان إذا ثوصا أذ محل
ركحي ق أي ونت ،كان ،حتى لو بعد العصر ،بعد المجر ،ل أي ونت ،ينبغي لك

قيح ثم4س اسايض *ق؛لأم سدامسلتي

٧٣٨

إذا ثوصات أل صلا ركعى؛ لأل بلال بن رباح قءفيتن'اله الني ^عن أزجى
عمل عمله ق الإسلام،

إل ما ثوصات ْن ليل أومار إلا صليت ركمم،

فاقزْ الني ^علأ ذلك ،ؤيتغى ل ماس الركعى أف نحرض غايه الحرص عل ألا

ترنوص فتهإ ،يعني لا تحديث ،دذسلثخ بأمور خارج الملام ،بل ا"م محلبك وقالبك،
قال ه' رامن أخس الوضوء م صل زكعى لا نحدُث ،فيهإ منه عمن اف له ما

مدم من ينبه؛ . ،ويصل زكعتي ،سواء ق بيته إذ ثوصأ ق بتته ،أو ق المجد إذ
ثوصا ل حمام المسجي ،.أوق أي مكان .وافه الموفق.
جمحقمحم

)أحرجه

كتاب الوضوء ،باب الوصوء ثلاى ثلائا ،رنم(  ،) ١ ٥٩وم لم ت كتاب الطهارة،

باب صفة الوضوء وكإله ،رنم(  ،) ٢٢٦من حدث عثإن بن عفان نْ؛ءممؤتن.

• -١٢واواكليواااا»»ءاتروجريهاوالإساو ماوالقس

إلييواادءا»

٧٢٩

^^^نن،ض:ومس ووجوتإ و\لأتنةَكك
والتطتب والتتكم إليها والدعاء يوم الحئعة والصلاة عل البيس فيه

وسان ساعة الإحايؤ واسحيايت ،إكثارذكر اف سانى يعد الحئعة
ماو افه سالت ؤ هءا محني ،آلصاوه ةش_ئوأ ؤ ،آمحي؛ر) نآتغؤأ ين ضز أش
نأيهما

ثنلك ممحوره [الخمعت.] ١ ٠ :

المحح
قال المؤلف رحمه اض لعال ل كتابه رياصى الصالح؛؟؛) ت ررباب محل يوم الخمعة

ووجوتبما والامحا )Jلها والتطتب والتتكثر إليها والدعاء يوم الحئعة وامحلأة عل
وذكر أشياء من حمائص يوم الحئعة ،ؤيوم الحمعة هو اليوم الذي )JU
الخميس واليت ،،وهو اليوم الدى خصت به هده الأمة ،وأصل اف عنه اليهود
والنصارى ،المهود كان ^ السنتإ ،والنصارى كان  ٠١؛ الأحد ،فكانوا تثا لما مع
أمم منتا ق الزمن ،وهدا من هضائل هده الأمة وقب الحمد ،وهدا اليوم هو يوم
الخصائمن ،ؤيوم البت والأحد لمى فيهإ حصايمحر ،لكن صل المهود والنصارى
عن يوم الخمعة ،فصار لما ،وقب الحمد والمنة.

ؤيوم الحمعة له حصانمى متعدده ،ومن أحش من ذكزها ابن الميم دَكةألأ

ق(زاداشاد) ،فئزيغ إليه؛ فإنه واف ،كاف،را؛.
( )١زاد اشاد  )jهدي خر انماد(.) ٣٦٣ / ١

همح ر0م أس{أ،رزأ •ز؛لأم سدالرس،؛ق

ثم صدن الولف

ةشسئوأ ؤ ،أمحي0

هذا الباب بقول اف ثعال؛ ؤ ^٥١

ين ضز آش وأدمحأ آثت

\لضلخ0

قذؤ ملمر0ه

لابمعةت*ا] •

ولكن هذا آحرآيه سنت وهي قوله• ؤؤكأ؛بما آق؛ث ءامنوأ إدا ردئآ ئتاوؤ من

مٍِ \لمحثنتةعأإق ذَؤآس ودروأ أثح <لم خر لآم إنَثتنتلموف ه لإدا
شيب آلقاوة آشئوا ؤ ،ألاه لس:أ .]١ •-،فخاطب الهُالمؤمنتر) أف يركوا
البع إذا ثودي للملأة من يوم الحئعة ،والمراد به النداء الثاق الذي كول إذا حصر
لثأ كثر الناس ل الدينؤ أم أف
الإمام ،أما النداء الأول فإف عثإي ،يى عمان
 oijjأذان ّ اوق تستعد الماس للحضور ،فكان هذا س تق الخليفة الرابي محاق

ثم،يئللإ( :.رماض ،وثة الخلفاء الراشدين
الهلس من تناوي))رآ* ،ولقد صل من قال :إيه بدعه؟ ا ونمة الصحاف ؤظيبمه،
ونمة الخلميمه الراشذ ،ونحنثقول له• أث الثبغ ل هذا القول الذي ادعيث أف
هدا بدعة ،وكيف يكون بدعه وقد تثاه الرسول

مئة؟ ا ءرسق الخلماء الراشدين

الهديقن من مدى» .لكن هؤلأء ئمهاء الأحلام ،ؤإف كانوا تمار المس ،كتف يفلل

الصحايه أ.مممحبقائدهم بىن بن عمال ،وتدعي أنك ،أنث ،صاحب الثنة؟ا
بل أنث ،صاحي ،البدعة ق هد القول.
( )١أحرجه اJخارىت كتاب الخمعة ،باب الأذان يوم الخمعة ،ريم( ،)٩ ١ ٢من حديث السائب بن
؛(.ط و.ه'•

( )٢أحرجه أحد(؛ ،) ١ ٢ ٦ /وأبوداود :محاب المة ،باب ل لزوم الط ،رنم( ،) ٤ ٦ • ٧والترمذي:

كتاب العالم ،باب ما جاء ل الأحاو بالة واجتناب البيع ،رنم(  ،) ٢٦٧٦وابن ماجه• القيمة،
باب اتلع سة الخلفاء الراشدين الهدي؛ن ،رنم( ،)٤ ٢من حل»ين> الرياض ين ماينة عيبمد.

• -١٢باب سلور،راا»»1اترعسارالإغساو س ^اسياواممإن|ساواسع»1

مول عِةثجل؛ ؤإدا

٧٤١

من ءوٌ البمثعؤأنمأإق ذَؤآشه• واراد

بدم \طب '.الخطبة والصلاة ،أما ا-قطبه فيدكر اش فيها بالشهد وذكر الأحكام
 ٢^١اردا
والنعظة وعثر ذلك ،،وأما ذكئ اممب ق الصلاة فهذا ظاهر،

البج ،ولهذا إذا ودي للصلاة من يوم الخمعة حئ؛ النتع إلا عل من لا نجب عليه
كالئاء مثلا ،وأما من نجب عليه الحئعه ،محإيه تحزم عليه النع ،ولويأ لم يصح،
حتى لوكان ل 'لريقه إل السجد ،وسبع أذاو الخئعة ومعه زميل له فشايعا ،فإو

يللمحىُ،لأامحإلامح؛هسدمم؛

شاهسموي،طلمومحه• :لأذنؤووفيض\,ؤضج

وترك تعال ت ^^ ١ألأين ءانتواإدا نووكتث للثلؤؤ ين يوم ألبمثثء؛" ١٢٠إك

ؤؤ_أش ه .يثمل ،السافر الذي ل البلي• إذا سبع أذاق الخمعة نجب أل محضر الحمعه؛

لأيه مؤمن ،فمن اللي أخرجه ،فإذا قال أنا مسافر يلنا؛ ألت مؤمنا ،فيمول Iبل،
آئ؛نم)  ١^ ٠١٠إدآ ئردث للقّلوو من رومِ آلجثم<ت أتعواإق دئِ
محلنا اسئغ!

أثب زدررأ أنج يجلإ' -غن وؤ ه .يض حثر لكم من ^١؛ لأف فيه إمحامه ضما من
نعار الإسلام ،وهياما بواجس ،،فهو حثر من النح رؤإنَؤثزتثمو 0ه• بمي إذ

فتم من ذوي العلم فاعلموا أنه خثئ ،والمراد باذْ ض النزْو :الخث عل رك
اليعوامئهإلس.
ؤ ^  ١٥شجني آلمنّاوه ةش_ئوأ ؤ ،آمحي؛0؟ار يحنى لكر الثحصه؛ اسشروا ق
بيواثرسم،صلأمكمذكءنذم اشِ.
( )١أحرحه البخاري; كتاب الصلاة ،باب ذكر اليح والثراء عل اكر ل الجد ،رنم(  ،) ٤٠٦وملم ت
كتاب العتق ،باب إن،ا الولاء لن أعتق ،رقم(  ،) ١٥٠٤من حديث ،أم الوسن عانثة زأ؛هنبمتيا.

شمح (؛اش اماسق •ز؛لأم سد ال<س،ءاصإإلة،ه4ظ

٧٤٢

ه • يعني ت لا يظنوا أثكم إذا قرعتم من وكر الله
ولهدا قالت ؤوأتٍوأ
ق ا محة والصلاة محم اقهيم من ذكر الله ،لا ،ذكر اللب ق كل حاو ،وق كل وقت،
وق كز تكان ،قال تع1ل :ؤإرك<ؤاخفي ألثثوت وآهم ،وآحتأنيه \قلي ^^٢
لأدل آلآلثّأا ه [ألعمران .] ١٩ •:من دووالألاد-ا؟ ؤ أك؛ن ي3ئُون أقن مث
وئثوداوعق جنديهم ويتههطزون ق م آلثءم؛ت وألآز«في ينا- C،كلقث ثدا نقطلأ
حنككت سا

ه [آو عمران.] ١٩١ :

فالحاصل ت ائه إذا قضيت الملام قلا جلوس بعدها ملزم ،بل احرج ،واطل،
الرزى ،وابح من مضل افب ،وق هدا إشارْ إل أن الإن اف إذا قدم الصلاة عل

البيع والشراء ،ثم اقري و؛اغ بعد ذللث ،فائه يررق ،لأيه قال؛
نإدمحأ

كوآ لتلآؤ ممم0ه

ين قنز آممؤ

*  •]١وق هدا إشاره إل  ٠^١لا حهلبة بعد

صلاة الحمعة؛ لأف افه قال! ؤ ^ ٥١ضيت ألصأوء ءاشئوأؤ،أيومو>ه • فليس بعدها

ئطأ ولا كلام ولا نوط ،تكفي ائواعظ اش ق امحة م قل الصلاة ،واش
كاذتا مئروعه ق هدي الط ه ،ولهذا قال الإمام أخمد لآمحةأقة! إذا ثكلم اخل

بعد الصلاة فلا تشخ له ،إلا أذ ثكوو مماتا من الئلطان ،لأف اليابايؤ ٧^١
من الثلطان لا د أف تشنها الرعثه؛ لأف الئلطاف له ص عل الرعج يوجهها

و:ذ1ا عل الختر ،أثا ي ذللتح من الصائح قاف ق امحي كفاية ،ومحث الهدي
هدي محميه ،ولم يكن نجلّثج بعد الصلاة ،ولم ينوعنه ذللثف ق حديث ،صحح
ولاصعيمط.

يوجد بعض الاس يئجدها ستة راتبه ،كل،ا اثه.ت ،صلاة الحمعة قام يت،ك1م،
فكون الحمعه فيهاكم حهليه؟ ^.٠؛• ،حطّت ،،من أين هدا؟ ا أما لوطزأأم لايدمنه،

- ٢١٠بإو،سلوو<|ايتررسايالإسطلمما

سسياسمإن|سايالأ،هاء

٧٤٢

أوحاء كتاب مذ الئالطان ،أومن ناف الثLكلان ،من أحد الوزراء أوعثرهم م

 Uأذ ^a؛ ٠٢١^ ١^ ،يرأعلالاس ويع.
وقوله ثا3قوماكت

دشءو0ه .لعل هنا للتعليل ،وليت للرجي ،وكل

ما حاءئلئ ،رلعل ،،ل كتاب افب فهي ،للتعليل؛ لأف الرجاء إثإ يكون من شأن من
يتعثر عليه الأمر ،وأما الرب ءغت؛بمو فكل محي ء ير عليه ،فإذا وحدت (لعل) ل

المران ^؛ ،لسل ،ي ججب ظبمًم '١^ ٣١ك مد اوث ثن صقم
تدؤم تنموف ه [او،رة':أخا] ،وما أشه ذلك.،

يئموف ه• بمي* لأجل أف سموا ،ؤقالأ<ؤ دئ4حوفه• بمي لأجل أف
ملحوا ،رزقنا اش ؤإياكم الملاح والصلاح ،والإصلاح والهدايه ،سال ،افه أف
؛؟■ينا ،وأف :ندفا لنا ،وأل ت؛دي بنا ،إيه عل كل محي ء قدير•

سبيه• وأسه عل أف تحريم البيع يعد نداء الخمعة الثاف عام حتؤر أعواد الأراك
الش يعرض للمح —أحيائا— حول ،الماجد ،فلا تحوربيعها ،ولا شراؤها ،واش أعلم.
مسج

هرسدل،افهت رءمحثومص

عليه الئمص يوم ابئعي• محي حبمح ،ادم ،دؤ؛ؤ أدجل ،الحتة ،دؤ؛ي أحرج منها® رواْ
ء

أ صرا)

ص
قال الحافظ اتيوي ;^ ١٥ق كتابه رياض الصاّلص؛ راباب محل الحئعه،
 ١أحرجه مسامت كتاب الحمعة ،باب فضل يوم الحمعة ،رقم (.) ٨٥ ٤

ش ^ ، J*Lاماسق صأ ةلأ،اسدالدطص

Utt

وما يتعلق بما؛؛ ،فيا مله عن أي هريرْ خ؛هنبمئذأل الني .؛ال؛ ارحيث يوم طلت

علمته الشص يوم الخننؤ* ،والمراد بذلك حثر يوم من أيام الأنبؤع ،ؤإثإ قلتا هدا
قلا بمارض ْع مول الّ؛ي ه•' ُرحيث يوم طلمت ،علميه اكمزيوم مذه،اا  ٠فإل
يوم عزفه أفصل باعتبار العام ،وهدا أفصل باعتار الأمحبؤع ،فيه حلى آدم ،وآدم
هوأبوالبئر ،خلممه افه عغت؛ْلييدْ ،حقه من ترامتؤ ،يم قال له؛ كذ فيكون ،خاتمه

يوم الحمعة ،وفيه أدخل  ،٤^١وهي جنه المأوى التي ياوي إليها التئز ،أيحله اممه
ا-اثنة هووزوجه ،وقالت ^^؛ ^^٠٢ ٢٥١٥آتت يينثك آدبمه لقلا بي جث سكا ولام،

ه [الأعرافت •] ١ ٩قاذف الله لهإ أن يأكلا من جع أئجار
هت« ألثمأ ٠ءث ١يى
ابق ئ ثاءا وماهما عن فجرة مئة اُنيارا وابتلاء ؤ ممنس لمقا آلثظك ه
[الأعراف .]٢• :ؤثنخثاحميم[الأماف:آآ].
وأمم لهإ أف ياكلأ من هدم الشجرة ،وانه بدلك نحصل له ،ا-قالد والملك

الذي لا يتل ،وما زان ،حإ حتى أكلا مى الشجرة ،وكان افه ثعال قد وصع عل
عورسهإ هنثه فل ،اكلأ مى الشجرة بدت لهإ نوءاتبمإ ،وصار كل إن ان ينظئ إل

عونته ،آدم يمؤ إل عورة حواء ،وحواء يظئ إل عوننه ،اتكثما؛ لأمإ هكا حزمه
اش عغ؛ةل باكلمهإ مى الشجرة ،وقال النه ثعال عن ذللمثؤ! ؤاوء0ة ءادم رم همء،ه
[طه؛اأا].

وأكلا منهاأمهما

^لأإلالأرض،سسافتيلا

إل الأرصى ،وهذا من جكمة الله عغءْل؛ لأيه لولا ذلك ما وجدت هذ 0اليشريه،
( )١أخرجه ا1ارمحذيت كتاب تفسير القرآن ،باب ومن سورة البروج ،رنم (  ،) ٣٣٣٩من حديث
أف هريرة

٧٤٥

•  - ٢١باباهلل يوم است ورسارالإسال س رامس وارتميإأيهأ lUuiij

وهده ا-اقليةة وحصل هدا الامتحان ،ولكي اه ثعال بحتقمته ندو لكل ئيء ستا،
فاظن كيف نرل ،مى ا-مح العالة إل الأرض الهابطة بمنصية واحدة.

فإ باللئح ينا نحن؟ معاص ممره الليل والنهار ،سأل اف ،أف يماملتا ؤإياكم

أملأ ما هو إلا قنتتل ي الوانع وأوهام ،يوئل أثنا ل
بعنيْ ،ومع ذلك
الدرجات العليا مع اثنا هابملول بأئرْ المعاصى والتهاون يالواجيااتج ،وما ق المالوُت،
مى الحقد والبعضاء والكراهية ،ف؛سأل ،الق؛ أف يتوب علينا وعليكم ،وأف يصحح
ئلوساوثلوثكم.
وهده الحنة التي اهبط منها آدم ،احتلث فيها ،هل هي جه المأوى؟ أوألما جثة
بمتان عفليم عل ،وبوة طثة اقواء ممؤة الماء؟ والصواب! ألما جنة اقلي ،ون) هدا
يقول ابن المم ةهوأ>'س'\

محي عل جنايت ،همدن فإيا

^ jjivالأول وفيه ا الأثمثمرا*

والآءلم،محةمح

فهدا محصل يوم الحمعة ائه فيه حلى آدم ،وفيه ألحل الحئة ،وفته أحرج منها؛
وكلاهما حكمه ،حلى آدم ح؛كمه ،ؤإذحاله الحنة حكمه ،ؤإئراله إل الأرض ينب

المعصية حكمه ،ولكن اعلموا أف آدم تابر إل افب هووزوجه؛ ^٠١؛^ ربنا ظي\ أنمتا

نإن ؤ ثقن ثا دمحنثا

بنآلشٍن ه لالأءراف':ا!ا] .وةال ٧٥١؛

وم دتنه

رد' ثاب عثو وهدئ ه لءك:آآا] .فكان بحد التوبة حثرا منه مل التوبة ،واش الويق.

حائك ،الأرواح إل بلاد الأيراح رص؛ \ ١ ١

سامسظإمحشوثاؤ

٧٤٦

 - ١ ١ ٤٨وعنه ،محاو؛ ئاو رموو الني ه  ١٠ Iثن ثوصأ هأحثن الوضوء م اتى
الخمعه ،محانتح واضت ،،عفر له ما بيه ذقؤأ الخشنة وزياذْ ثلاثة أيام ،وس مز
الخص ،ممدلعا® زواه ملم . ٠

 - ١ ١ ٤ ٩وعنه غ؛ءمحؤءنن ،عن التي س ،هال! ءالصلوات الخنز ،والخشته إل
الخمعة ،وزمماو إل زمصاو  ،ئكمرات ما يتهى إدا اجقنت ،الآك؛تائز ا زواه ملم . ٠٢
 " ١١٥٠وعته ،وص ابن عمزئهبممحأ! أمإ ممعا رسول ،اللهه ،يقول عل

أعواد؛^٥؛ ررلإتهير!ا أئوام ض وذعهم الخئعامت ،أد ليخيص افه عل ملوبمم م
وكوثئ ص الثافلأ® زواه مسلمى •
 " ١١٥١وعن ابن عمزلأكمحنبمعا Iأو رسول ،افهه ،مال،ت ®إدا جاء أحدثم
اكةكو»عهء. ،
 " ١١٥٢وص أي معيد الخيريتهكمحنمحن ت أو رسول افه ، .مال؛ ارعنل يوم

يءلثلتما»محهرْ.،
المراد بالحلم• اليائ ،والمراد بالواجب! وجوب احتيار ،كقول
لصاحيه! حمك ،واجب عل .واش شج.
ر)١
()٢
()٣
()٤

أخرجه
أخرجه
أخرجه
أخرجه

م لمت كتاب الخمعة ،باب نفل من استمع وأمست ،ق الخطة ،رنم ( .) ٨٥٧
مسالم :محاب العلهارة ،باب الصلوات الخص والخمعة إل الخمعة ،رنم( .) ٢٣٣
م لم :كتاب الخمعة ،باب التغاليفل ق ترك الخمعة ،رقم(.) ٨٦ ٥
البخاري :كتاب الخمعة ،باب قفل الغل يوم الخمعة ،رقم (  ،) ٨٧٧وملم :كتاب

الخمعة،رفم(؛؛خ).

( )٥أخرجه البخاري :كتاب الأذان ،باب وضوء الصبيان ،ومتى بحب عليهم الغل والعلهور ،رنم
(ا-إخ)،ومام:كتاب

^لابمةصكلبالحسالرجال،رنم( .) ١٣٩٧

• uU -١٢هدليوماا*»أترإوجييهارالإقسال س راسسراسإو إسما والدهاء

٧٤٧

 " ١١ ٥٣وعن مئن 0زْ؛عئقبمتئ ،ماوت مال رم وو اممب ه•' ررس ثوصأ يوم
الخئعة فبها ؤننمئ ،ومن اعتنل محالمنل أمحصل١،رواْ أنوداود والرمديُ  ،وقال:
ررحديث حننا؛.

الحح
هذه الأحاديث ق بتان ما بملي بصلاة الحمعة ذكزها الحافظ النووي لآمة\لثئ
ل كتابه رياض الما-لص.

منها؛ أف الإنسال إذا ثوصا ل بيته ،ثم أش المجد وأمش حتىيميأ الإمام
من تمام الحطة فإثه يغمر له ما مي الحمعش ،ومن مس الحمى فقد لغا ،واللغومعنا٥ت
أف مجرم من مضل يوم الحمعة ،وثكويز الحمعة ق حقه باعتبار الثوايسر كأما صلاة
ظهر ،لا كاما صلأْ حمعة ،والحمى هوأل مسجد الرسول.كان نمروثا بالحمى،

يعني بالحجارة المنية ،لأنه ليس هناك محرز ولا رمال ،وإن،ا منش فتها الحمى،
عبش فيه بلمس ،أوشبهه فقد لغا،
كالحتش الى يرمى •با الحمرائت ،،فمن مثه
ووجه ذلكا اله إذا فنل هدا امتثل عن س،اع الخطة ،وس،إغ الخطة واجب ،ولهدا

 Jliقهأئوصمُ« :الدى بخلإ والإْا؛نجلي ممل الحار تجبل أّفاتا>،رأا،
يعني• مثل الحار الذي مجمل المحن ،ولا ينشر ما ،والدي يقول ،له! انصت ،ليمت،
لهحمعةومجنم أخزط.
() ١أخرجه أحد (ه ،) ١ ٥ /وأبو داود؛ كتاب الطهارة ،باب ل الرخصة ل ترك الخل يوم الحمعة،
رنم (  ،) ٣٥٤والرمدىت كتاب الخماءة ،باب ما جاء ل الوضوء يوم الخمعة ،رنم ( ،) ٤٩٧
والماتيت كتاب الخمعة ،باب الرخصة ل ترك الخل يوم الخمعة ،رنم (  ،) ١٣٨ ٠وابن ماجه؛
كتاب إقامة الصلاة والستة فيها ،باب ما جاء ق الرخصة ق ذلك ،رنم ( ،) ١٠٩١
('؟)أخرجه أحمد(اْ،) ٢٣٠ /ن حديث ىوالهينتماس ن.بممح.

٧٤٨

ول هذا الخديث الذي زواه مملم،

رءتى ئوصأ يوم الحئعة*ا ،لكن ق

حدث أب نعيد اقدري ؛ !٥^^٥ررعنل يوم ا-ئمعة واجب عل ثل ءئتلم»،
والأحد بحديث أبى نعيد اول من ■^ ٠وجوْ•

الوجه الأول؛ أف حدث أي تعيد ههةفيه زيادْ وهوالوجوب ،وجوب
الاعتال ،وحدث أيى هزيرة فيه التوصو ،والأحد بالزيادة واجب.

ثانيا؛ أف حديث ،أبى تحيد أحزجه الثخاري ،وملم ،وأحمد ،والنس1بي،
والرمدي ،وأبوداود ،وابن ماجه ،امى عاليه السنعة ،وحديث ،أي هزيره رْنؤئةته

امني به ملم ،ومعلوم أف ما اص عاليه ال بمه أول بالأحد مما امني به ئسنلم.
ومنها؛ أل ل حديث ،أبى تحيد ظيقنئ علق الص .الوجوب ،؛وصم،

يمتفي الت^قايمؤ ،وهو فوله؛ ررعل ثل  ، ٠٢٠^٥٤والحلم هو البائ ،والثلؤغ مناط
التكليم ،،ولهدا موله؛ النول الراجح من أقوال أهل العلم ق هده المسألة؛ أف
غل الخمعة واحب ،عل كل إنان شتاء ،وصيما ،تواء أكان به وتخ ،أم لم

بجي به ومخ؛ لأف كلام الس .ق ذللئج واضح ،ولأل هذا هو الذي يفلهر من
مهم الصحابة ^ ،^^٤^۶فإف أمجيز الومين عثإل د؟.بمنئدحل ،وعمئ بن الخطانم،
أمير الومنتن خ؛و^بمنئعنءلءإ ،فأن،كر عليه ،فقال؛ واللب يا أمثر المومنتن ،ما زديتج أن

ثوصايته ،نم اتيت ،،فقال؛ والوضوء أيصا ،وقد قال الّ؛ي  ٠:ارإدا آتى أحدكم
الحئعه دلثئتسلا>ر ا يعني؛ كيف ،ثمتصر عل الوضوء ،فأنكن عليه ق مشهد مى
الهجاية.

) أ حرجه

كتاب الخمعة ،باب غفل الغل يوم الحمعة ،رنم (  ،) ٨٧٨وم لم ت كتاب

الخمعة ،رنم( ،) ٨٤ ٥من حديث ،ابن عمر

قؤح ريأس اسسق ضهلأم سداأ<بملتي ءتإإقثه4ظ

٧٥٠

الثثخ
هده الأحاديث فيا يتعلق بيوم الخمعة وق صلاتها ،فالخديث الأول حديث
الض ^^^^ ١سلها الإن اف فإنه يم له  Uبتن ابمة

نلال
والجمعة*

منهات الاعتال ،أف يغشل كا يغثثل للجناة ،كا ل حديث أي هريرْ

خئقبمه التال ،وهذا الاعسال محمى أف القول الراجح وجوبه ،وايه نجب عل
الإنسان أف يغتسل ليوم الجمعة إذا كان يصل الحمعه ،أما الئاء فلا تحب عليهى،

ولكي هذا الواجب ليس عن حدث ،فلوركه الإنسان وصل الحمعه أنجأ وصحت،
جعته ،لأيه ليس عن حدث.

ومنها؛ أف يدهى باليي ،ت يض؛ يتيئا بدهن عود أو ورد ،أو رنجان أو لجر

ذك ^١ ،أذ ته ،،وهتات أجن  Uنجد.
ومنها؛ ألا يفرق بين ائش؛ لأيه إذا فرق بين اثنين آذاهما ،وهذا يدل عل أة
الراد إذا وجد الصم ،منسكا فلا يقرئه ،أما لووجد فرجه فله أف توحل فيها؛ لأف

الاثي هما الأذان ابجقا.
ومنها؛ أل يصل ما كتنر له؛ ولم نحدد البئر ه صلاه ،فدل هذا عل أف
الحئعه ليس لها رايه ه بل يتل الإنسائ  Uثاة ،فليلا كان أوممذا ،إل أذ
تحفزالإمأم•

ومنها؛ أف يتصث؛ يعني ينمست ،للشلبة ،فلا يتكلم إل أف يهمغ الخهلين ،من
القملة.

راسباواسمي|ّاواكما»

فإذا فعل هد 0الأشياء ا-لقن ه فائه يغمر له ما بين

٧٥١

وهدا قفل هظم

سماشعتخجل•

أما حديث أي هريرْ تيحؤظهته ،فقال الني ه• أرمن اعتثل غنل الخنايهاا

يعني ت يوم الحمعة ،كعل ا-بمابة وهو معروف ،ررم زاخ)) بمي ق الساعة الأول،
ُ'قكاد،ا لرب دله ١٠يعني• كاد،ا ذح بدنه وووعها عل الممراء ،اءوس رخ ق الئاعة

 ،^١ههإ ينبح بمنة ،نثن زخ  jالثاعة  ،^١محكاء ي ي ، ٠٠^^١
وحص الكبش بالأهرن لأيه أهوى وأكبت حجكا ،اروس راح ز الثاعة  ،^١٧^١محكاقإ
محرب دجاجه ،ومن راح ق الئاعه الخامثة ،يكأتما هرب يصه،ا ،فإذا حصل الإمام

طؤست<ا المحمل ،ولم يكب للحاصر ثيء من الأجر إلا أجز الصلاة الحادية،
فإذا دم الإن او بعد أذ دخو الإuم فإو لا ثكثي له أخ التقدم ،ولكن ئكب
له أح ا-اتهلا من بيته إل السجد.

ففي همدا دليل عل• اثه ينبغي للأن ان يوم الحمعة أف يبكر ،وأكثر الماس
اليوم ،وفه الحمد قد مى اف عليهم بالصحة والمرخ ،لكن وأ!وثله أ الثيطاو
وكيلهم ويثبطهم عن الخثر ،حتى إف الإن اف تذهب إل السوفي ليس له شغل،
ولكن ل؛مءلإ الونتح ،إل أف تشر الإمام فيحرم س هدا الحر.
هده الساعات ،نحتلم ،ق طولها ومحرها يحتي ،احيلاهتح الأيام ،ففي أيام
الصيمؤ بملول المهار فتطول الساعاته ،وق أيام الشتاء يقمر المهار فتقمر

الساعايتح ،والهم أف مشم ما بير1ا طلؤع الشمس إل حضور الإمام إل خمسة أقسام،
قد ثكوف محاعه عرفيه كالماعاتح المي معنا ،وقد ثكون أطول أو أقصر ،فالمساعت

الأول هي ا -لئس الأول ،والمانيه هي امحسالماف ،وهلم جرا• وافه الوين •

ش ريأس اسث|ض»ق؛لأم سد ا،رسااتي

٧٥٢

 — ١ ١ ٠ ٦وعنه غ.بمثئ ،أن رسول اش .يكريوم الحئعة ،صال؛ رءيهاتاعه

لايوافيا عد ثلم ،زؤ قائأ محل بمال افَ ثث ،ي أغaUة وة)) ذع ث؛
ملأوقا.قيىشان.

 - ١ ١ ٥٧وعن ش؛ند 0بن أي موص الأئعري ئنحهبمئئ ،هاوت هاو صد اف بن
عمرنمحهبمه! أتمعثخ اباك محدث عذ رسول افه ،.ق نأن ثاعه الخئعة؟ هال؛

قلتان ينم ،سمعته يقوو،ت سمنت ومول افي ،.يقول• ءاهي ما ب؛را أذعنلس الإمام
إل أ 0ئئهى الصلأْاا رواْ ثنم . ٠٢
 - ١ ١ ٥٨وعن أوس بن أؤس.محق ،هاو ت هال رسول الني

ارإو من

أئصل أيام،تمم يوم ا-لحئاتة ،هأكئئوا عؤ من  ٠^٠٨^١فه؛ هإل ضلاظأ مموصه عو٠٠

رواه'أبوداوإ ا بإمنادصحح.
ايثثج
هذه الأحاديث ،الثلاثة فيإ يتعلق؛ا-إءمعة.

فأنا الخديح ،الأول !،حديث ،أي هزيره خ.بمئ.
والحديث الثاق! حديث ،أي مرمى ذؤغه'.
( )١أحرجه الخارىت كتاب الخمعة ،باب الساعة الي ق يوم الخمعة ،رقم (  ،) ٩٣٥وم لم ت كتاب
صلاة السافرين ونمرها ،باب ل الساعة الش ق يوم الحمعة ،رقم ( .) ٧٥٧

(  ) ٢أخرجه ملم؛ كتاب صلاة الساخرين وضرها ،باب ل الساعة الش ق يوم الخمعة ،رنم ( .) ٨٥٣
( )٣أخرجه أخمل (؛ ،)٨/وأبو داولت كتاب الصلاة ،باب نمل يوم الخمعة وليلة الخمعة ،رنم
^ئاراكلأةضاني،.رنم(ئ^\) ،وابن ماجه:
( ،) ١٠٤٧واكاةي:ئاب
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ،ياب ل ضل الخمعة ،رقم(,)١ ٠ ٥٨

• -١٢بابه؛،لاوو،ااربم1اتروس 1رالإغتساو سواص|سراسيإسإ واردء1ء

٧٥٢

ففيهإ بيان أل ق يوم الحمعة ساعه لا يوافقها عد ملم يأل افه سيئا إلا
اعءلا ٥إياْ .وهدا من حماممس يوم الخمعة ،فيه ّ اعة إذا نساك اش فيها ميقا ~أي
ثيء يكوف -ما لم يكىإثإ أو قطيعه وحم ،فإف افهثعال محبه ،لكي ل الحليب،
وهو مائمبمز>•

وأشار الثي

بملل هدْ الساعة ،بمي ساعة ليش طويلة ،وقد اخلث

العلياء ل ثعيتن هده الساعة متى؟ مجن أول الهار ،من ومط الهار ،من آخر الهار،

اختلفوا فيها عل أكثز من أروم؛رر قولا ،ك،ا اختلفوا ق ثعين ليلة المدر عل أك؛ر من

أزبمس قولا• ولكي قد ثكون بعص هذه الأقوال متداخلة ،ؤيمكن احتمارها.

وأرجى رمن ثكوذ فيه هذه الماعث؛ ما دل عليه حدين ،أيى موسى الأفعري
رق.بمثئ ما؛ ) iSأف بحبس الإمام إل أل مفى الصلاة ،بمي إذا لحل الإمام يوم
الحئعة وملم عل الاس وجلسز ،من هن-ا الحئن تتدئ ساعه الإجابة ،ومن العلوم

اله إذا قام نجلب فإة الماس متصتوف ،لكن يمكن أف يدعو؛؛ن اقللتين وأن يدعو
ق ص لاة المريضة ،والدعاء ق صلاة المريضة أقنب إل الإجابة؛ لأف الإذال كوف

فيها حم اجيا فه ،و٠رأةرب ما يكون المد من ربه وهوساجدا ،لهدا ثرى أل أقرب
ساعة ثكون ماعه إجابة ق الحمعة ل هده الساعة من ح؛ن أن تحلس الإمام إل أن
مفى الصلاة.

فألح  Lأخي عل رثك بالدئء ل هده الزقت ،لعل  ،^'،٥١١أف بحنك
ولا ئتبهلئ الإجابة ،ولا ئتمظم الطلنج؛ فإف افه

أعفلم س أف

( )١احرجه م لم ت كتاب الصلاة ،باب ما مال ل الركؤع والجود ،رقم(  ،) ٤٨٢من حدث أي مريرة
أمهنئ.

شمح;ياض اساأأءتي *ق ؟لأم سد ال<بملتي
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بماظمه ثيء ،فكل ئيء هئ عل افب عغيجل ،فايغ

واحرص عل

الوعاء ل هذا الزقت.

الوقت ،الثاف :من صلاة العصر إل عروُب ،الشمس ،هدا أيصا رحى فيه

الإحا iولكلتثكل عل هذا قولهه :راثهؤهائمبمز» فإئ الضن لاضلأةمه،

ولكن قد ^٤ LJكاغ الإنسال أذ بمزصأو هذا  XXjCi ،،^٥٠٢١ثم يصل زكعى
للنصوء ،أويقاو  Iإو الأن اف إذا كان ق ائتفناوالصلاة فهوق صلاة ،ولهذا ثرى

أف الأنحىت ما ذل ،عليه حدين ،أيى مومحى ئمحفؤهبمثه ،نم ما دل ،عليه حدث ابئ ميرْ

;نحعيقثئ ،وباقي الأهوال ليس عليها ذليل!^؛•٠
وئ خص بابمة :كثرة الصلاة عل النذه ،ولا شك أف المذه أعظم

ا،قلق حقوقا علينا ،حقوقه عليتا أعظم من حقوق أمسنا عل أشنا ،ولهذا نجب

أذ مدم محي عل محة شلن ،،وا؛نلئ> ،وأبيك ،وأمك ،وروجك ،وكل الماس،
ولا يمكن أف يتم إياثك إلا باق مدم محبه الرسول ه عل محبة كل أحي•
من حمه  ، iiJipأو محثز من الصلاة واللام عليه ،وهو لين بحاجة إل
ضلانكه ونلامالئ ،،لكئك أنث ،بحاجة إل أخر هدْ الصلاة واللام ،لأنك ،إذا
مث؟ واحدة صل اض عليكج -بما ■^.؛^ ،١فإذا قلث !،اراللهم
صثخ ،عف
صل اش عليكح عئز اراتا ،مع ايلن ،ق حاجة إل ذلك ،والرسول
صل عل
.ليس ق حاجة.

ولكن ما معنى الصلاة عل الرسول ،كلنا مول !،الثهم صل عل محئد ،لكن
كشوا منا لا يعرف ،معنى هذه الكلمة ،ما معنى قولكف! ®اللهم صل عل محئد؟ قال

أبوالعالة

! صلاة افب عل سه دناؤْ عليه  ،3الملأ الأعل ،عند الملائكة ^٤١؛؛'؛>،

 ub - ٢١٠محو يوم اصت يدجؤيها  JL_yijمماراصس والتثي إليها
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يثتى عليه ،يقوو ؛ عدي ملاق فيه كدا وكدا ،ويدكئ من صفاته ااثمتدةر  ، ٠١فأنت

إذا طث ،عل الئ ه\؟و افُ،عوكني زان ،نمليك بالإكثار من الصلاة
واللام عل رسول افه ه ق يوم الحمعة وق كل وقت .أنال افه
يررم و\غكإ الشام بحمه ،وحى رسوله ،وحى عيادْ المومنذ•

أف

،أحرجه أبوإسحاق القاضي ل فضل الصلاة عل الك ،. ،رنم (  ،) ٩٥وأورده البخاري تعلمات

كتاب شرالقرآن ،باب فوله! ؤإنثدوأثسا نحم؛ؤنآئىهس؛كثا ه ،رنم ( .) ٢٣٩٤

مح
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اسسأ• ،ز هدم سد الراا،،ء ،صغذةئعث،هوثؤ

=^ء  ~ ٢ ١ ١باب انيخاب ئجوؤ الئكر ءّان تحول ينمؤ ظيو\ ت=^

أو \1وؤ]أ بليه ظاهرة
 - ١ ١ ٥ ٩عن معد بن أي ومحاص وؤهقتل محاوت حرجنا ثغ رموو اطه.

من مأكه ثريد اآدبمه ،ئالئا ؤنا محريأ من عروراء نرو  ،م زمحغ يدنه د،وعا  ^٥١تاعه،
ثم حئ ناجيا ،قمكث طؤيلأ ،ثم قام محزغ يدنه ماعه ،ثم حئ ماجدا —هعاله ثلاثا—
وهال؛ ارإل نألت ربى ،وممنت ،لأمم ،قأعطاق ثلث أثم ،قحنرت ناجدا لزبى

!^ ،١نم زس ،نأبى ،سألت ،زق محي ،هأغطاف ثك أقم،

تاجدا

لنبي) مكنا ،ثم رقنتح رأبي ،سألت ،زبير لأنتي ،هأعط١ر ٠اكالثح الآ■م ،مححرزُت،
ماجدايري؛ ٠رواه أنوداود

القي
قال ا،لوئم ،رِنه اممه د١٠الت ارباب امتحياي ،مجود الشكر عند حصول ننمة

ظاهرة أوائدفاع بلثه ظاهرْ».
ْس اشلوم أف نعمه اطه سبماةئؤائ\ل لا محصى ،كإ قال افه ثازقؤُاق! ؤزإ0

نعذؤإ نمق أف ي ضبمؤيا ه [إبرامم:أ'آ] .وأصرب ،مثلا بالثني الذي يت5،ثر ق
الدقيقة الواحدة إل متين مئْ ،هذا النقص لوحسرر قتالثه الإنسان ،فهونعمة كبمرى،

ولا يكن قدها ،وكيلك ،الئئة والعافية ،الأكل والئرب ^١ ،واتول ،كلها
() ١أحرجه أبوداويت كناي ،الخهاد ،باب ،ل سجود الشكر ،رقم( .) ٢٧٧٥

^رمصألسهإمأاراساعيهاضأ

٧٥٧

نعم عظيمة ،لكنها نعم مسمثة ،ولو كالنت الإنسان أذ يسجد عند كل نعمه منها
لتقي ماجدا مدى الدم ،لكذ هناك نحم ئتجدد للأنسان ،كإن ان ؤلد له ،أوسهل
له الزواج ،أو قدم له غائب مووس منه ،أو حصل عل مال أو ما أتته ذلك مى
^^ ٠١يتحب لاحن»%ان
النعم المئ تتجدد ،أو ب ر ينمحر االسالمان ،او ما امحه
أن يجد لثه با3لئؤنال مكن ا له.

فمثلا إذا بئر بولد قيل له' أبنز بولد ،هلْ نعمة متجدده ،مجد فه كإ
يجد ق الصلاة وتقولث ارمحبحاف زب الأعل ،سسحاداث ،اللهم وبنا ويحميك ،اللهم

اغفزلي» ،ثم يثاكئ اممه عل اشة اقنية الش حصالث ،،مقول« :أئنكزك يا زق عل
هده النعمة® ؤيثني عل اطه ثعال ق ذلك.

هكذا أيصا ق ائدءاع النقم ،الإنسان ق ملامة دائمة ،دائما ق سلامة ،ودائنا
م معرض للآذادت ،وللثقم ،لكن أحياثا يتعقد أسباب ،القمة ،ويشاهدها فيّهحها
اطه عنه ،ولثضربؤ لذللثج مثلا؛حادين ،،إن ان مثلا يمثى ق الهلريق فاماثيا السيارة

فنجا ،هذه  ٠١٤^١نقمة ،مسجد طه ثعال مكرا عل  ٠١٤^١هده النهمة ،أوإنسان
مثلا يمثي ميما ص كدللث ،اتذشت ،به حفرة ق الأوضر فنجا ،فهده  ٠١٤^١نقمة،
محمد اطه

عل ذللثح.

وايدظغ النقم كثر ،فإذا دئع اطه عنلث ،فمه فاسجد طه معال شكنا عل ائدفاع
هذْ القمة .ونل مثلا ق النجود :ارٌسحانى رف الأعل® ثلاث) مثاُت ،،وارمحبحاك

 ^١زسا وبحمد.ك  ^١اغفزفياا ،ال1هلم إف أشتكثك عل أو)جنتتي من هذه الصسة
ويذكئها ،هذا مجود الشكر.

٧٥٨

ش

اسا|،تيعق؛لأم سد اضساا؛ز ،صإإ،ثذءفيهوؤ

واحتل_ث العناء لآدهإس4هل سرط له الط_هار 0أو لا؟ والصحيح :أي
لا تشرط ،وذلك لأن هذا ياق بعته والإنسان عم متامح ،فلوذئب يتوصأ لطال

المصل ير النسؤ ومنيه ،إذا كان عل عر طهارة فتسجد ،واش الموفق.
خؤًٍصه
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أاأ-إاو،سلد،1ااسل

مأالإ-اثضوىمس ^ََِكن
متققجم

لا

ال

قال اف لعال• ؤ رين  ،^١ئتهنسد له ء ثافلذ لأي عمؤإ آن يبعثك رك عتاما
عنآلماج ه [الج^ر« ] ١ ٦:الأيه،
نحنوداه [الإ>ماء".بمب] ،وقال ثعادت ؤ تثبماى
وقال ثعال؛ ؤَلكوأظة تن أقنرماةجم0ه [الاواريات:يا].

الثثخ
قال المؤلف— ،رحمه افه ثعال ق كتابه ؤياض المالخير؛) 1لاياب محل قيام الليل ، ٠١
قتام الليلبمي• الصلاةفيه ،وهوأفصل الصلاة بعد ا1كتوة ،كإ ملماق إن ثاء اش
والأحادث.

وتد ذكز اممه شنث،امحؤثاك الشاة عل القاى>يرن  jالليل ،قاص نأهه أن يتهجد
فقال .ؤ لين آبل ،ينهجن يهء ثامرات لك عؤإ أن يبعثك رك مقاما نخعؤداه

[الإماء:ا،لإ]• قاص افه نثه أذ يتهجد من الليل لابمي كل اللمل؛ لأف قيام كل الليل
ليس مى التق إلا أحيايا ،كقيام عثر ومضاف ،وأما البمية فاللمنة أن ينام ويقوم.
نوله تعال؛ ^يتهجمن يهء ن١فة ك>ه ا-حتلف ،1العلياء

ق قوله؛ ؤناذلأ

 ،^٠^٥فقيل؛ المعنى أف هنءا خاص بك بمي الوجوب ،وجوب التهجي ،.لأف ع،و
الني .لا ؤب عليه التهجد إلا أف يتي.ر ،0إل ثدر أف يتهجد لرمه الوفاء بالنير
ؤإلأفلأؤ

أما النيه فإثه نجب عليه أف يتهجد من الليل ،وقيل؛ المعنى؛ ءؤنافلاث لأث،ه،
يمي أيه ناقله أي؛ نياده ومحضل ،وهدا له وشره غإنخ\صيو\م' .

فلح رياس اسرأ؛تي،ن هدم سيئائدطم

ثم قال ثعال مثا ما يكوف من ثئرات التهجد ،قال؛ بتكأ أن يعثك ثق
معاما ءنثوداه .قال العلمإء؛ إذا قال افه ثعال ل المران (عنى) فهو واجب،

أف اطة ميبعثك ئقاتا محمودا ،أي؛ يبعثك يوم القيامة مقاما نحمد عليه من كل
الخلائق.

فلزسول اطه المام ا1أحمود يوم القيامة ،ومنه الشفاعة العظمى ،بمي مى
القام المحمود للرسول س الشفاعق العظمى ،وهي أف الناس يوم القيامة يبعثوذ
ق ص عيد واحد ليس هناك حمال ولا أمجار ولا أمار ولا بناء ،يمحهم الداض

ويئدهم التجر ،لا تجول يهم ومحذ الداعي ثيء ،ولا يهم دبئذ الرام ثيء ل
صعيد واحد.

وثدنوالشمس منهم حتىثكول عل هدر ميل ،وبملول هذا اليوم حتى يكوف

مها.ارْ خمسس ألفل منة ،سبحاJا افه العظيم ،الإنسان لا يست3لح أذ يقف ولا أريعا
وعشرين ماعه ،لكن ُن.ا اليوم ممدارْ حوف ألمؤ منة ،فبمص الناس من الهم

والكرُس ،ما لا يهليقول ،فيطلس ،بعضهم إل بعض الطن ق الأم لعل أحدا يشي
لهم عند افه •مقغل ،يرلخهم س ^ا الوقف ،مد٠بول إل آدم ءفييائ؛'ْؤئم،

يلهئهم افه مقْن أذ يدموا إل آدم ،آذم أبو ام ،كل الم أبوهم واحد ،وهو
آدم قهائآهؤقثمُ  ،وك،ا هو العائم أف الإئ اف يفر إل أقريب ،من يرام ائه أني،
فدهبوا إل أبيهم ،قالوات امج لنا ألا ثرى ما نحن فيه ،إف اممه حلمك ييد ،ْ.وء1ماك
أمإة كل ثيء ،وأمجن لك اللائكه ،بمي أغطاك محزا ممزا ،فاشي كا إل افه،
فيعتذر ،يخل .ر بإذا؟ يقول،ث إل افه ماه ص الأكل من الشجرة فأكل منها ،وهذه

معميه ،فهو حجلأف من اطه عيججل ،فكبفح يثلإ لكم عند اطه ،مده_ول إل

أاآ-باو،هل،ودا|،اسل
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نوح ثبأمح«قئمُ ،وهو أول الرئل س الثثر| ،وو رم وو أرناه اض لأمل
الأرض هو نوح ءثءآئ؛أ ،فيدكرويه بنعمة افه عاليه ،ايه أول رسول أرنله اش إل
أهل الأرض ،ولكنه يعتدر ،ثعتدؤ داذا؟ مول :،هأؤي من ء نإة نعيق آنص ه
[هود ،] ٤٥ :لأل الق ،وعده أف ينجيه وأهله وكان أحد أبنائه كافنا لم يتج س الماء حتى

قال له نوح■ وتعأ أتمحقب ممثا ولا ظث مع آهيي و؟ ثاد سئافية ،اك جمز
بميمثي بث آلء ه[هود؛  •] ٤٣ ٤٢يعني ولا أركب معكم؛ لأف المياه عظيمه ،ثدروف
كيم ،كانت،؟ المإء فتحها افه ،ف قراءة؛ ؤ سءآ آبرب ألثمث ه تالئم؛ا  ١ء• دف قراءة*

وهي أعظم؛ فح اض أبوان ،ال ماء بناء منهمر عزير ،أمد ض القرب،

ؤ وثقبا ألآزضيناه[م:؛ا]،ضإل الضت  ^١هومحز الار وهوأشد الأرض
يومه وأبعدها من الماء بدأ يفور ؤ تنقيا أمحر؛م' ،محيا ه كل الأرض ،ؤإذا كاب
الماء فتحت ،بعا؛ منهمر ،والأرص فجزمتج بالعيون ،كيم ،يكون منسوب المياه؟
يكوف عظينا عظينا عظينا حتى صعد الماء إل فمم الحبال.

وكانت ،امرأه مذ الآكمار الدين كثروا بنوح معها صى ،كل،ا ارثفع الماء ق

ا-ؤل صعدت عليه ،حتى وصل الماء إل ثثة اثل فارمغ المئوب ووصل إل
كعبيها ،ثم إل ركبتتها ،ثم أبمها الماء فرمعف صيها إل أض من أجل أف ينجو
مذ العرق ،ثغزق هى والولد ثرجو أف ينجومذ العرؤ ،،مال الني س؛ *لوجا افث
بمباهأضاشُضأضالأضأف<:ةوا
كلهم إلا من ركن ،ي هده الفينة ،ابن نوح الذي كمل بابيه ايى أف يركن ،،قال!

^^٥^١أك جمز بممني) محنك آتت ه قال له أبوْ؛ ^، ٠؛١٣
( )١أحرحه الحاكم ( ،) ٣٤ ٢ / Yمن حديث أم الومشن عاتثة خ.بمها.

ين أمأئء إي

ضح | _Uاسأعتي ض كلام سد الرسا؛؛يا ءثإإلثئهوث؛وت
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من رحنزوتالتثبما)مع صح *ذ )لثعنؤ؛أى ب>[مد;"ا؛] .لكن نوح عثوآص،ؤئم

مى  ،٣ؤإن وعيش آلحى وأق لكأ -أ ءيرا وأثال ثنؤح إي
قال* جت
لإس ثة أنلقت إدم•  ٠٠۶قر قج ناد يظي ما ثز ثك دء عنم إؤآ لبملك أن قؤن مى
من الأنبياء ،من
يثهلمد:ه؛-آ؛] .ونبحاف الله ،إثه كلام الرب

أول العزم مول له١^ :؛ ،^!،،أن

من ابمهلس  ،4تأتوو إل نوح ق ذللث ،اليوم

—سأل  ٥١؛ أف ينجيتا وإياكم من •ءذابه— يأتوف إل نوح ومولول :اسمع لنا ،فيذكر

ذنبه اثه سأل ما ليس له به علم ،وائذو_ ،ليس له وجه ينمع ،الذنب لا يمكؤ ،أف
يشمع عند من ^ ، eU،2لأنه ليس له وجه معتذر.

مذهبوف إل إبراهيثإ ^١٣^^١

أي الأسياء الذي أم-ننا أف سع مثته،

ؤيذكروثه بنعمة اممه عليه ،ولكنه يعتذر بأشياء ما دضزْ ،ولكنه ءفييائثْؤئ!م لكإل
إيإنه جعلها من الأشياء الفارة ،مذكز ما يذكئ من العذر ،فيمول ١ :ادهبوا إل

موصى ٠٠،ياتون إل مومحى ^^٥١؛،؛ ويذكرونه بنعمه اممه عليه ،ولكثه يعتذر ،بإدا
يعتل*و؟ مولت إيه ثو منا لم يودل له بقتلها من بمي إنرائل حنن قثل الؤبمي
مإنرائيلكانخبج:شازم،
!لذي
وكان موصى عثياقلأْؤئيم من أثد الناس صرامه ،فهو ثوي ثديل ،.وهذا محن

حكمة  ،،٧٥١لأن بمي إنراسل لا بممغ فيهم إلا الأقوياء الأشداء ،بعثه افه إل بمي
إنرائيل ،فلثإ رأى هذا الملإ قد انتغاى ،الانراتئ عليه ،وكزْ موصى ،يعني
أعهلاْ وكزِْ بيدْ ،فقفى عليه.
فقال —يعتذر بائه قثل مسا لم يؤمر بمتلمها —! ادهبوا إل عيسى ،مذهموف إل

عيسى ابن

ءفيهاصْلآئم ،الذي هوآحر ۶^١؟ فبل محثد ءقوأئْؤقلأم،

٧٦٣

ل ن ينه وينه نثى ولا رمحول ،ولكنه يعدر بدون ان يذكر س ا ،لكنه يدلهم عل

من هوأكمل منه ،وهومحمد صلوات افه وسلامه عاليه ،وأسأل افه ثعال أن يدخلني
ؤإياكم ق صفاعته؛ يانول إل محمد فيهول• ®أنا لهاءار ا ؤيدهس ،وتجد محت،

العرش بعد إذن افه عئل ،ثم يؤدن له يالشقاعة فيشي ،فينزل الرب عئل للمضاء
ب؛رر عباده ،فيمضى بينهم ويرمحول من هدا ا1وقمج.
هدا المقام يا إحواف ،هل محمد ءايه الرسول؟ ا يعم ،ويلا سلثج ،كل الأنبياء

الكرام والرئل ،أولوالعزم كلهم يعتدروف حتى مز إل الرسوله ،واظزكتف
لدلهم عل محمد ه من أول
كانت ،هذه اللهاله ،يعني لو ناء اممه
الأمر ،لكي ليظهر ممز هذا الني الكريم ،صلوات افه وسلامه علميه ،ؤبمثمق قوله
يعال؛ ؤع<-ءا أن يبعثك ثغى مماما محدثودا؟ا> لالإمراء:هي] .ؤنعم هذا اiةام مقاما،

فصلوات اممه وسلامه علميه ،وسياق إن ثاء اممه بقية الكلام عن الأيات.

وقال ^ ^١ؤ غنلأ جنمحيهم عنآلمثاج تنمة ربم خؤها ^ ١^،وينا
ؤزقتنهم بم.قهمتي ه تالجدةت • ] ١٦

الثتخ
قال الخاففل الئروي رحمه الله ثحال ل كتابه ؤياض الصا-لست ®باب محل ة؛ام
اللتل؛' ،ثم ذكرقول اش تادقوثاكت ؤ قبماقا جنمحيهم عنألمثاج ينمث رم حمحيا
(  ) ١أحرجه الخارى• كتاب التوحيد ،باب كلام الرب عئل يوم القيامة •ع الأنيياء ،رقم ( ،)٧ ٥١٠
ومسلم -كتاب الإبان ،باب أدنى أهل ابنة منزلة فيها ،رقم (  ،) ١ ٩٣من حديث أس بن مالك
هبمق،

مح

٧٦٤

اسسزاض؛لأم س الدسلتي ءتإإلةته4وثؤ

وءلم|أ ا ؤهنا ؤرقننهم ينفقؤن ه ،هذا ق سياق قوله يعال• ؤ إئما ق؟نيثاينينا أكينا
إدا ذدغريأ ها -حنيإصجدا ؤسقمإ أٌنمحتبهم ؤبمم لا ِسسكضيمحك ه لالسجدْ:ه.]١

وصمهم اض عئل برذْ الأوصاف اُبميلة• إذا يكروا بآيات اف حروا مجدا،

أي؛ حروا مجدا فيإ يطلب الثجود ،فلا ينكثروف عل أذ يقعوا جباههم
وأنومهم عل الأرصى ،بل يتدلالول ف إذا أمز بالسجود مجدوا ،ومحتمل أن يكوف
نلض ثوبه• ؤ<ميلسجدا ه .أي أف الراذ؛دللث ،كإل التدلل فب بالعبادة ،مراء كان

مجدة أو عثرها •'

بمتد ليهم ه •

أي؛ مسحوا اش سبماةئو0تاإا ،وئ ثيح الألب بمي •،دّزتآه عن كل يقمحن وعتب،

هذا هوالتنبيح ،سثحث ،اطه يعني؛ ثرهته وبراته من كل مصؤر وءس_،؛ لأثه جزؤؤ
كامل الصفات ،منف عنه جع القاممس ،وقوله؛ ؤؤتد تبهم ه الباء للمصاحبة،
أي ت مئحوا اف ،ثنبيحا ممروئا بالخدمصاحتا به.

وا-اثمد هو؛ وصف المحمود بالكإل ْع المحبة والثغفليم.
هدا نض الحمد ،خمدت افن بمي؛ اعممدُت ،أف له أومجائا كاملمه ،وذكزت

يلماق ذللمثؤ ،فإذ كزر اشح صار ثناء ،كإ يدل عل ذللث ،حديث ،أي هريرة هقبمث
أف التئ ه فال؛ ا<ئال ايه ءئوْل؛ منق الصلاة سني  uy.jعيدي نصمم ،فإذا
قال؛ الحمد طي رب العاين ،هال؛ حمدن عيدي ،ؤإذا محال؛ الرحمن الرحيم ،ئال؛ أش
ءقعإدى»را/

قال ثعال؛ جلإ لا ِسشلإيمحك> ه• يمت-ياث لا يّكفروذ عن بمائة اللب،
م لم :كتاب الصلاة ،باب وجوم ،قراءة الفاتحة ق كل ركعة ،رقم(  ،) ٣٩٥من حدينا
()١
أي هريرة هبمد.

مح يياض اسسزا•_؛لأم سد الرس،؛ق

٧٦٦

وطئعا ق ممل اممه ،فالإنسان إذا نظن إل مسه ،ؤإل ينويه حاف؛ لأما دنوب

أمل مى الحال ،وأكثر من الرمال ،ثسأل اممه ثعال أف يعامنا . o^akj

ؤإذ نظر إل معة رحمة افه ونعة عفؤْ ،وأف العفوألحب إليه من الموبة ،واثه
بمرح بثوبة ءبدْ الزبن ،أشد ٌن أي نرح ل الدئيا كلها ،قال النثي ! ررف أثار

محاا ،اللام هذه للابتداء ،وهي للئوكي رأبوبؤ ءبدْ مئ بوب إليه من أخدكم
لكن راحلته بارصن قلأة)) ليس حوله أجد ،ررفاملتئ منه)) صاعن ،رروءاإيها طعامه

وفرابه قبس منهاءا طلبها فلم نجدها ،فسس منها ،ومن الحياة ،ررفاتى ثجرة
فاصشخ ق ظلها)) فاصظجع ق ظل الشجرة بمتظز ا،لوت ،إذ لم يق له إلا الوت

ارقديس من راحآته ،فبينا هوكذلك إذا هوما قائمة عناره ،فأحد يخطامها)) حطام
بمني ت زماما ،فقام وأحده ،راثم ئال من شدة الهمح؛ اللهم أث عبدي وأنازبك))راُ،
هويريد أف بمول• اللهم أنث ،ري وأنا عبدك ،لكن من شدة المرح قال؛ اللهم أنث،
عبدى وأنا ربك ،فاممه

أشد نرحا بتوبة عبده من هذا الرحل براحأيه•

إذف نحن ثهلئع ل ممل اممه ،ذنوبنا كثيره عظيمه ،لكن ممل افه أوتع،

وزخته أنتع ١^ ،لكنتح الصاووا-ته الخمز تئن  Uيثها ^ ١نم ترم ^^١ ،فهذا
ممل عفليم؛ فعل كل حال ،هم يدعول اش حومحا وطمعا ،حومحا من عذايه ،وطمعا

ل ثوايه ،حومحا مى دنومم ،وطمعا ل مضله ،كل الأزحه صحيحه.
قال ثعال؛ ؤوة-ثا ندهشهم ثنفممحن ه؛ من؛ للتبميض ،بمي؛ ينفقوف بعثس ما

رزئتاهم لاكل مارزقوا؛ لأيه لاينبغي للأن ان أف يتصدى بكل ماله ،ولهذا لثاقال
ر  ) ١أحرجه البخارىت كتاب الدعوات ،باب التوبة ،رقم ( ،) ٦٣ ٠ ٨ومسلم• كتاب التوبة ،باب ل
الخص عل التوبة والفرح  ، ١٢رةم(؛إلأ'آ) ،من حديث ابن مسعود ويجههقهئ'

مح هس اسسزا *ز ثلام سد الوسيق ءتإإئاته4وثؤ

٧٦٨

ؤنيّا ؤنة ُبمل مئة( ،ه لالرحن;خا'] .اتظنوف أف التحل والوثا(؛ والفاكهه لكلذي

ي ا ل JJا؟ لأواض،وسفياف لأ)£في الدنيا!لا الأساة ،اسأ \إثث\ 0لكذ وظ

لأ4؛و أذ؛<أ عل باللئج ،ام اكم ص لاثطزأعل بالك ،ام الفاكهة لكن
لاثطرا عل بالك ؤ ثلأ قلم ثم ،ة ثبفأ لم تن مة أعئاؤ*؛لإويماكانإبممؤن ه ،سأل
محارماممح،بمضكلشة ثديت•
مسم

ومال مال؛ رؤَ؛مأظة تى  ٠^١ماةجم0ه لالازاري1ت:با].
 - ١ ١ ٦ ٠وعن عائثه

محالتح :ص النص .يقوم مى الليل حص

تمهر ميماه ،ههالت ،له؛ لم تصغ هدا ،يا رثول افي ،ومد غفز  ،1،Jماثمدم مى دسالث،
زى;ام؟ماَل« :أهلأهمنعبمافقوتاا>>ةققهاُ
وعن الغثتْ بن شب ثخوة متقى علٍهُ •٠

 - ١ ١ ٦ ١وعن عل لأ.بمئ؛ أو التيمن .طزمه وماطثه لتلا ،هماو؛ *ألا
ئكن؟»خهم.
«طزهه»:أئاةلثلأ.
( )١أحرجه اJخارىت كتاب شرالقرآن ،باب ؤت،يز؟ق>اقتاثدمينئلك رتائلره ،رقم( ،) ٤٨٣٧
وطم :محاب محفة الشامة والخةوالار،بابإئ1رالأتمال والأ-بمهادjانمادة،رفمر• X٢٨٢
كتاب شرالقرآن ،باب ؤإعغنكاقت١ثث٢ثنثناك دتائأءد ،4رنم( ،) ٤٨٣٦
()٢أخرجه
ومالم :محاب محنة القيامة دابة

^ممارالأتمال،والأجمادفيانمادة،رنم(بماخأك

( )٣أخرجه الخاري :كاب التهجد ،باب نحرص الني .عل صلاة اللل ،رنم(  ،) ١١٢٧وم لم ت
كتاب صلاة السافرين ،باب ما رئي فيمن نام الليل أجع حتى أصح ،رنم( .) ٧٧٥
وانفلرت التعليق عل صحح البخاري ضميلة شيحنا

رحمه ائه تعال (؛,) ٢٧٥ /

قيح;ياضاساسىعنةلأ،اسداأرس،؛زأ

٧٧٢

صلأْ المجر ،فقال الني .راداك وجل ثاو ال<ئتطانى ز أذث -أوهاوت ق أدنه*

فلثا بال ق أذنيه حال بينه ولى تملع النداء فلم يمم ،وهدا يدل عل أف الشبماو
:بول ،لأف

ارثاَلاقئانومحُ

وايه ياكل ويشزب ،وقد ثيش هدا أيصا عن البل .ائه قال! ررلا يأكلن

أحد منكم بشاله ،ولا _ ،__/فإف الشيطاذ يآؤل بشاله ويشريت ،بشاله٠٠ر  ٠كإ

ثت أيفا عن البن  Mأو النيلا Jثممثأ ،فإو زجلا أم شائا ،ولم يأ،
مشاركه الشيطان فيه -لأيلث ،إذا بدأت ق العلعام ولم تتم اممه شاركك ،الشيطان — ،

فو نش اوجل قال . ،٢١

صَماأئه))رىلإأضث أ<-ثه س

جوفه-

فهده أربعه أثياءت اليول ،والأكل ،والشرب ،والممئؤ ،أرثعه أشياة بجن ،علبا
أذ نومن حا ،كا أحمت المن .،وأف نومن بأما حق عل حقيمتها:

أولا :لأف الرّوَلههو أعالإ ام ق أمور اي.
ثانيا؛ هو أنصح الخلق للأمة ،فلا يمكن أف يامحا بكلام يبث ،عليها.
ثالتا :ايه أصدى الخلق ءثيألصلأْوأئم ،لا يمكن أف يطن بكلام وهو يريد
حلاي ظاهرْ أبدا ،فالشإهلال يأكل ويئزبح ويتما ويبول ،،ولكن ،هل بوله ومنوه

وأكله وشزبه ،ثيرء محومر يشاهد؟ لا ،لا يشاهد نومن ،، dJJb ،وثقول هده امور
عيثه لا ئعرف عن ،كننشها ،ولا ثعرف عنها م ،واقع الأم الجو_.،
( )١أحرجم م لم؛ كتاب الأشربة ،باب آداب الشام والشراب وأحكامها ،رنم( ،)٢ * ٢ ٠من حديث
ابر،ءمرلآئهبمما.

( )٢أحرجه الشراق ز العجم الكبثر( ٢ ٩ ١ / ١رقم  ،) ٨٥٤من حديث أمية بن ،نحش ،ظؤبقنن.

ماامآ-ب1ب،كلد)،1اسل

٧٧٢

ول الحديث هدا :دليل عل أنه يتغي للإنسان أذ نحرض عل القيام ،عل قيام
الليل حتى لاهكوو لاJشيلا jعليه نبيل.

أما حديث أبئ مير 0نمنمحه أف الني .أحتر بال الث1هلال يعقد عل مائية

أحدنا إذا نام ثلاث عمد ،يعقدها ومحكمها ،يقولت راعليك ليل طويل ١٠يريد أذ يثيطه
عن الختر ،لكن إذا قام الإنسان وذكر اممه انحلت ،ءهد ،0فإذا ثوصا انحلت ،العقيم
الثانية ،فإذا صل انحلت ،العهدة الثاكة ،ماصح طيلؤ النمس سيطا ،والحمد فه هدا
الدواة نهل ،اذكر اطهَ ،مل :لا إلة إلا اطهُ ،الحمد طه الذي أخياظ بعدما أماتا ،ؤإليه
التنور ،واقرأ عئر ايات ل آحر محورة ال عمراف ،ثوصا ،ينحل عقدتان ،صل
حقيقتي؛
ينحل العمن .الثلاثة ،ولهدا يستحسإ أف الإن ال بمؤح قيام الليل
لأف البل .أمز  ،، UJJbولائه هو منه.يفعل ذللئ ،،يفؤح صلاة الليل

حميفتأز)ر ا ،ولأف ذلالئ sأمنغ ل حز عمد الش1هلان ،فبئجزد أو  ^،ajركعى) ثنحل
العمد ،وهذه من أمور العيس ،الي لا ندركها نحن بحوائنا ،لا يدركها إلا عن طريق
الوحي ،ونجب ،علينا أف ئقولت آمنا وصدمنا بإ أحآر اممه به ورسوله ،لأف ^ا هو
لحقيقه الإيان ،أما الذي لا يؤمن ،إلا إذا شاهد فليس بمؤمن ،ولهذ.ا إذا شاهد

الكمار العن،ابا ،أوشاهدوا الومت ،يومتوف ،فرعون لثا غري ورأى اثه هالك ،قال ،ت
ه لمنس.]٩ • :
آثن لآإكت ^!<١^ sX% ٠؛ ،دء مأ اتق يد وأنأ

وبعد أذ كان يتنلط عل بني إنرائيل صار الأف نعا لهم ،أراد أف يومي بإ
آمنوا به ،أذل ،ثمنه وهو حل قبل أف يمومثج ،فقيل له! ؤ «الثر) ه .يعني؛ الأف نومن،
( )١أحرجه م لم ت كتاب صلاة السافرين ونمرها ،باب \{وع\ء ز صلاة اللمل ونامه ،رءم(هاُم\)،
من حدبثإ زيد بن حالي الحهس قءؤبمن.

ثؤح

٧٧٤

لا يتثع ج عصيت مل وقث ثن

لعي

اس11هتي*ى تلام سداأرسدتي

ه ةث؛وم تجش إ؛د-نك لأؤذى

 ٨١٠ه لمس؛١آ~أآاّء• لأف بمي إشرائتل قد أنعلهم ؤرعوف ،لوقتل لهم■

إنه  oUكان ل ثلوتم شك ،لكذإذا زي ث طاقه عل  lil؛ آشوا ؤ ثأنو ثئيف
ندنك  ^^٤١لمن قمك  ٨١٠وإَ0كيرآ ين آتاين عن ءاشاشليث ه تيوستآا'ا•
فالحاصل؛ يا إحواف ،أف هده الأمور التي قد ئثعدها عقولكم نجمتؤ أن

يصدقوا -يا ،قالها

هل؛ ررآمنا وصدمناا ،،لا مل؛ أنا ألتس يدي وألف

فلا أجد فيها رطوبه ،فهل بول الشيهلان مثل بول الإنسان؟ هدا أمر علمه عند افه،

فنؤمن بائه ي؛ول> ق أدن الإنسان إذا ناحر عن الصلاة ،شواء وجدنا وطوبه أم لا،
وايه يأكل ؤتنزب ،وتتما ،فالواجس ،ق مثل هدم الأمور أذ بمدى الإنسان ؤيومى،
وما أكؤ ما حفي علينا.
عن الروح ،ما هي الروح التي إذا
لثأ حاووا يالوف الرسول
كانت ،ق البدن صار حيا يتحثك ؤيدهب ،ومحيء ،ؤإذا حزجته منه صار جثة ،ما هي

الزوح؟إ مال افه تعال؛ ؤ وبتثمحئث عن الئ ئن ،الئ بذ أنر تف زثآ أوثد نن
آذزِ إلا ميلا ه [الإ-راء؛هخزا• يمني لا يبدي لكم من الثلم ما يعرفوف يه ما الروح•
ولثاجاءعصفورونمرل البحر ،قال الخفرلموسى عييألصلأهةئمُت ررمانمص

علمي وعلملث ،من علم افي إلا بثل ما نمصن هذا العصفور من هدا البُم" يمني•
ما مصه شيئا.

فنحن لا يعلم إلا ما علمنا اف ،وما أؤتينا من العلم إلا ملميلأ؟ واف الموفق.
( )١أخرجه البخاري :محاب العالم ،باب  Uيستحب

إذامتل :أي الماس اعلم؟ رقم( ،) ١ ٢٢

ومسلم :كتاب الفضائل ،باب من محاتل الخضر

رنم( ،) ٢٣٨ ٠س حديث عبد اطه بن

هماص غقؤبممحا.

٧٧٧

Uu- ٢١٢كلداماUيل

كذلك أيقا إذا ملم عليلثف بصوت مرشر بم واضح ،لا ثرد عليه اللام
بامكؤ ،قد سمع وقد لا يسمع ،هذا لا تحور؛ لألك ،لم ثري بمثلها ولا بأحس منها،
وممر من الناس يقول ت اللام عليكم بصوت واصح ،ود الثازات راعليكم السلأماا

بصوت منحففى لا يمع ،وبانفة وعهلرمة وجفاء ،هذا لا تحوز؛ لأن قوله ثعال!
ُؤدح؛وأ هسنى ممآ آد ردوهآه .يشمل الصيغه ،وصفه الأداء.

ولو ايلئ ،ملمث ،عل إنسان ،وقال! ارأهلأ ومرحتا ،٠١مل! يا أخي ،هذا
لا يكفي ،وأنث ،ما رذذُث ،اللام الواجنؤ و ذمتك حش الآ ،Jتهه ،لأو  ^١١عغتحل

أم بالأمر بالمعروف والم عن الم.
كذلك ،أيقا قال ^ !٣^١ررألهئوا الئنام،ا ش بمب الخلعام؟ لمن
نجاج إليه ،إطعاملث ،أهلك من الزوجات والأولاد؛ّع ،أو بنات ،ومن ي بساق،

أفصل ما يكون ،أفصل من أف ثتصدى عل مسكم ،لأف إءلعامكإ أهلكؤ قيام
بواجب ،والقيام؛الواجس ،أقفل من القيام باشلؤع ،لمول اف ثعال ق اهديث،
المدمي ت ُرما يقرمب ،إئ عبدى بثي أ أحث ،إئ افرصتؤ عاJها١ر  .٠فاؤلعام العلعام
لأهللئ ،أفصل س إءلعامه لمسكم عند البامحتج ،لأف الأول ،واجّت ،وذاك 5هلوغ ،فتى
أطعم الهلعام أهله ،ولم يقصر علميهم بئيء ،وقام؛الواجس ،فقد  ٣٥١الطعام،
وما مصل قمميق به فهو خثر.

محدامحتام»الأ4أ اجنالناسهؤلأء .راطورش
والئاك ،يام؛' ،ربا ؟كول أحسن وألد الرم ما كان من بعد منتصم ،اللل إل المجر،
(  ) ١أحرجه البخاري! كتاب الرقائق ،باب التواضع ،رقم ( ،) ٦ ٥ ' ٢من حديث ،أي هريرة خنئؤبمن.

ساضمطإهيوثين

٧٧٨

فإذا قام الإناو ز هذا الوقت ف ههقل يتهجد, ،عوت إليه بكلامه وبدعائه
حابنا بين يديه ،والناس نائمول ،فهذا من أقفل الأغإل.

 ٠صلوا بالليل والنأس يام>ا وهذا محل الناهد من هدا ااثديث ،أن الرسول
ه ج نل الصلاة باللل من أمايب يحول الحنة ،والحواب هال :ررثدحلوا الحنة

بثلأم® يلمم عليكم ا1لأئكه بجل م ينءو،ا وس ءتثح ين ءاهمم

وديكمم

و\ي'ويخزن ثيم ننَلمو ي أجآثلئ ئوتؤ ثتزمهلالرءد':اأ'-؛أ] ،يتموثم
بإ صاروا حذا الثواب العفليم.

وءيدحلوا الحنة سلام؛ :،ظاهئْ اثه بلا عقانم ،ولا عذاب؛ لأن من عذب
لم:سثلم•

فهزه الأمور الثلاثة ق هذا الحديث من أساب دخول الح ،سلام ،ئال اممه
ثعال أل يعيتتي ؤإياكم عليها ،وأف يجعلنا ص يدحلوف الحنة سلام ،إيه عل كل
ثى؛ قدت•
_جمةوهأم

 " ١١ ٦٧وص أباميرْ نيفينل هال :هال رسول اش و، .:رأئصل الصنام بند

زمصاو :ثهراممه الحرم ،وأفصل الصلاة بند المريقة :صلاة الثتلء زواه ملم' .٠
أة الط ه ،هال :ر؛ صلاة اللتل مش مش،
 - ١ ١ ٦٨وعن اينر عمن
 ١٧حفث ء ئأؤيز بزاحنة)ا نمق عوهرُ
( )١أحرجه مسلم؛ كتاب الصيام ،باب فضل صوم الحرم ،رنم( .) ١١ ٦١٢
( )٢أحرجه البخاري؛ كتاب الصلاة ،باب الحق والحلوص ق الجد ،رقم(  ،) ٤٧٣وم لم؛ كتاب
صلاة السافرين ونمرها ،باب صلاة الليل منتي منتي والوتر ركعة واحدة ط رقم(.) ٧٤ ٩

٧٧٩

آامآ_بابهثلداماسل

 - ١ ١ ٦٩وعته هبمه ،هاو؛ ثاو افذهبمل مذ الم مش مش ،محير
يركعة.ممميىشرأ*.
 - ١ ١ ٧ ٠وعذ أنس قهنه ،محال؛ كاذ رسول اف و .بمطر مذ الشهر حص

طن ألايصوم منه ،نيصوم حص ثقلن ألابمطر منه نسا ،وكاذ لانشاء أ 0راْ مذ
^لأممين1بمنواةاصريأ/
الثثى
هدم الأحاديث ق بنان ئفل صلاة الليل.

قال;  ٠أيصر الصةام بند رضاوت
حديث أبير هزيره لآ.بمه أف الط
سهر الق؛ الحرمٌ صيام مهر رمقاذ أحد أركان الإسلام ،وهو واجب بالإحماع،
ومهر المحرم أفصل الشهور التيبجلؤغ حا بالصوم ،وعل هذا ؤكو 0صوم شهر

المحث م مذ الصيام المستحب؛ لأنه أقمل الصيام بعد المريقة ،وأما الشاهد من
هدا ٠^١ين :،ءرأمحصل الصلاة بند المريصة :صلاة امح،ا هدا هو الشاهد ،صلاه
اللميل أفصل من صلاة النهار ،ما عدا الرواتن ،التابعه للثكتوبات ،،قاما أفصل

مذ الفل المطلق ق الإيل ،فمثلا رانة الغلهر أرع ركعاته بنلامين قبلها وركعتان
بعدها ،أفصل من يسن ،ق اللل ،لاثه راتبة مؤكدة ،تايعة للمريضة ،وأما الفل
المْللي ،فمي الليل أقمل مذ النهار ،ولهدا قال ه :رءأمحصل الصلاة بند المريصة:

ءثلأةاللل».
ر  ١آ أحرجه الثخارك •،كتاب الوتر ،باب صاعامت ،الوتر ،رقم(  ،) ٩٩٥وم لم ت كتاب صلاة السافرين
ونمرها ،باب صلاة اليل مثنى مشى ،رثم(.) ٧٤ ٩

( )٢أحرجه الخاري :محاب الهجد ،باب نام الضه باللل من نومه ،رقم(.)١ ١ ٤ ١

قيحرداساساسى_،ئلأمسيداإوسلتي

٧٨٠

أما حديث ابن عمن ئ.بممحا الأوو والثاف ،ففيه ذليل عل أف صلاة الليل

ثكون مثنى مثنى ،قال الإمام أحمد رحمقآلئئ 1قاف قام إل الثالثة ناسيا فهوكإ لوقام

إل ثالثة ز المجرُ ُ ،يعني ت فتجب عليه أف يرحع ،فإف لم يفعل بطلن صلاته،
بمي لو كنث ،تمل ل الليل عل ركعتي ركعتي ،فقمث إل الثالثة نامتا ،وجب

عليلثف أذ ثرحع حتى لوبدأت ،ق قراءة الفاتحة ،قاف لم يفعل بطلنج صلأتلئح؛ لأن
رسول ،اف و .قال؛ ررصلأة الليل ثثتى مثنى® بمي عل ئنتم ثنتم ،إلا اثه استثنى
من ذللث ،^^١ ،إذا أوثر يثلأيثخ ،أو حمى ،أو نع ،أو يسع ،فإذا أوثر بثلأيث ،فإذ

ثاء مئم مى الركعت؛ن الأوليتن ،وأتى بالثالثة وحدها ،ؤإف ثاء مع الثلاثه حميعا
بتلأم واحد ،ؤإذ أوثر بحمى نزذها كلها بنلأم واحد ،وئشهد واحد ،ؤإذ أور
بثع يىكدللثإ يزدها كلها بسلام واحد ،ؤإذ أور بتع كدللثخ نزيها بتلأم
واحد ،إلا ايه ل الثامنة تحلس ويشهد ولا يّللم ،نم ياق؛التاسعة ويسلم ،ؤإف

أور بإحدى عثرة ،سلم من كل وكعى ،كا فعو الني.ر '•
وق حدين ،ابن عئز

الأول والثاف ذليل عل أو الور لا يكون بعد

طلؤع المجر ،إذا محللع المجر اقهى وث الوئر ،فإف غلثه النوم ولم يوين مل طلؤع
المجر صل مى المهار ،ولكي يصل شفعا ،فإذا كان من عاذته أذ يوتر؛ثلاث؛ صل

أربعا ،ؤإذ كان من عاذته أذ يوتر بحمى صل ستا• • • وهلم جزا.
فهدم الأحاديث ،قثضل صلاة الليل ،وقكيئؤ صلاة الليل ،وأما مثنى نفى.
أما حدين ،آني بن ماللثج نمحؤممغين ففيه ذليل عل أف رسول ،اممه .كان أحيائا
(ا)اظر:درحمتهيى الإرادات ،لوهوق(ا/آآ؟).
( )٢أحرجه م لم :كتاب ،صلاة السافرين ونمرها ،باب ،صلاة الليل وعدد ركعات ،الني ه ،رئم
(  ،) ٧٣٦من حديث ،أم االوم-؛ن عائشة

آاأ-بإبكلىماسل

٧٨١

دبأ  ^١الماج ،حنىلأو\\1و عل هدا الثمل ،فلكن لأ:ثائتراةىوا إلا
زأش ،ولا راة ئء إلا زأش ،وكذلك ،ي الصوم ،لا تشاة ثراة صاج إلا زأش،

يتبع ما هو أصلح وأنقع ،فأحيايا
ولا ثراه مقطرا إلا وهذه ،يعني اثه
يديم ال۵وم ،وأحيادا يديم القيام ،وأحيادا يديم  ،^!^١وأحيادا يديم الJوم ،لاثه
يثع ما هوالأفصل والأرضى فه ،وما هوالأنيح لبدنه ،لأف الإن اف
له حى عل مسه كإ قال) .لعبد اطه ين عمرو بن العاص! ررإو لنْمائإ عليلث،

طآ )  ١١؛.واطهُا،لومحق.
 " ١١٧١وعن عائشه قهبمتهآ! أو رسول ،افه ه 'قان يصل إحدى عشره

ركنه

ق الليل— تنجد الثجده من دلك قدر ما يمرأ أحدكم حمس؛ى آيه

قتل أو)ينقغ رأته ،ويزلإ زكنؤن قتل صلاة اكجر،مظئعل شمه اهن
؛.
حريأته النادي للصلاة .رواة
 — ١ ١٧٢وعنها ،ئالترت ما ٌكاو رسول ،اطهه يزيد —ق رمصان ولا ق عؤه—

قلا _ ،Ljعى حننهن وطؤنهى ،ئم يصل دلأدا ،قملئ،إ يا رسول١^١ ،^،١ ،؛ قتل أو
نين؟مماَل:«:اعاظ^ ،تاثانثلأ:يمش))محلإ؛.
( )١أحرجه اJخ١رىت كتاب الصوم ،باب من أق م عل أحيه ليفهلر ق المملؤع ،رقم( ،) ١٩ ٨٦من
حدين ،أيٍر ححيفة ال رائي قنهنبمتن.
( )٢أحرجه الخاري• كتاب الوتر ،باب ما حاء ق الوتر ،رنم( .) ٩٩٤
( )٣أحرجه الخاري• كتاب التهجد ،باب قيام الغي ه باليل ،رقم(^ ،) ١ ١ ١٤وم لم؛ كتاب صلاة
السافرين ونمرها ،باب صلاة الليل وعدد ركعاينت ،الني ،.رقم(.)١^٨٣

ش(ياضاساسق •_؛لأم سدالرسالتي صإائنيوغ

٧٨٢

 - ١ ١ ٧٣وعنها هئنبمهات أ 0التي  .3كا 0ينام أول اللل ،دبمدم آجرْ
مصل.شيىشرا'.

 " ١١٧٤وعن ابن معود هقمحن ،مال• صثئ ُغ الئي و .لبمه ،هلم يزو
ئائإ حم حنق بأمر سوء! مو :ما حنث؟ هاو :حنئ أ 0أجيز وأدعه .مقس
) ٢١

َآء
عيه

 " ١١٧٥وص حديمه هقؤقبمئ ،مال• صليئ ْغ الثي ه دان ؤؤ هاهتج

ال؛قزة ،يملئ :يرثع عند الثؤ ،م ممى ،،فملئ :يصن ،بما ز ركعؤ ثمص ،فملئ:

يزلإ بما ^٥١ P ،اشاء قوص ئأ  ١١٠^ ،^^٥١همزك ،بمزأ

إذا م

بآيؤ فيها سح نح ،وإدا مز بئزاو سأل ،ؤإدا م يمعوذ يعود ،يم زلإ ،هجعل
يقول ٠١ :سحاو زن العظيم ٠٠هكاو ركوعه ثحوا من يامه ،ثم هاو ٠ :سخ اف لثز

حمده ،ربنا لك ا•لحئد ا م؛ام طؤيلأ هريتا تحا رلإ ،م مجد ،همال ٠١ :سحاو رن
الأغل'ا هكاو ئجودْ هريتا من يامؤ• رواه . ' ٢١٢٠٢
الثمحح
هذه الأحاديث ل بيان صلاة الّثي .ق الليل ،منها:
؟ءب
الأول أأن البى
-حديث ،عاينه رْءؤهبمها

كان يصل ،مى الليل

( )١أخرجه البخاري :كتاب الخمعة ،باب من نام أول اللل وأحياآحر ،0رقم(ا"؛اا) ،وملم ت
مماب صلاة السافرين ونمرها ،باب صلاة اللل وعدد ركعات

رثم( .) ٧٣٩

( )٢أخرجه البخاري :كتاب التهجد ،باب محلول القيام ق صلاة الليل ،رنم(  ،) ١ ١٣٥ومسلم :كتاب
صلاة السافرين ونمرها ،باب اسحباب تهلويل القراءة ل صلاة الليل ،رقم( .) ٧٧٣

( )٣أخرجه مسالم :كتاب صلاة المافرين،

^صبابضيلالقراءةلصلأةانمل،رiم( .) ٧٧٢

 j،،*uU-nYهام اسل

إحدى عشرة ركعة ،وقد

٧٨٣

ذلك ممتثلا ق أحادث أحرى ،ايه يلمم من زكعثن،

ثم ركعتم ،ثم ركعتم ،ثم زكعتم ،نم ركعثم ،،ثم وىُة ،تجئ،؛ مل ،إحدى

عشرة زكعه ،ئسئلم من كز اثنثم ويوتئ بواحدة.
ثم ك|ن ه يخل زكعى قل الغداة ،بمي إذا أذن الفجئ ٍنل زكعى،
وكان نحقق هائم الركعسم حتى Jقو )Jعائشة ت أهزأ بأم القرآن؟ لشدة كئفيفه لهإ،
ثم بمطي عل جب الأيمن حتى ياتيه ا،لودن يؤذنه بالصلاة.ؤ ،ففي هدا ذليل

عل أف قيام اللل إحدى عثرة ركعه ،يوتر بواحدة ،وذليل عل أل سغي أذ صل
الإنساو الراية وثتته أقفل من اشجي ،لاميا الإuم.

وقئ
وقب أيصات أف الإمام لا عرج ٌر ،محب إلا للإقامة ،يمح ،و محب
الإقامة ،مخزغ إل الجد وتجل ،هدا هو الأفصل ،أفصل من أف يممدم الإمام
ويخل بالمجد ،أما عتر الإمام فينتظر الإمام ،والإمام ينتظئ 0عيره ، i 5>Us ،كان
الأفصل ؤ ،حقه أف يتاحر إل قرئت ،إقامة الصلاة ،إف لم يكذ لهدا <__ ،،أوبمون ق

ميمه مصلحة ،مثل أن يكوف ميمه يثنير الصلمن فيئقدمول ،ولوثاحر لكسلوا،
فهدا نجلئ سصتحة.

وف؛ ،حديثها يمحمحبمثا الأجر أل التي ه كان لا يزيد ؤ ،رمضاذ ولا عتره

عل إحدى عشرة ركعة ،لأما ئئننإأ كيفّا كايت ،صلاه الني ه  ،3رمضان؟
قالت !،رركان لا يزيد ق رمضان ولا ق عثره عل إحدى عشرة ركعه ،بمل أربعا،
فلا سأل ،عن حننهن وطولهن ،ثم صل ،أربما ،فلا يأل ،عن حنثهى وطوبجى،
يم يصل يلأثا ،،هده أرع وأرع وولأُثج! إحدى عشرة ،هدا هو السنة وهو الأفصل
ألا يزيد ؤ ،صلاة الليل عل إحدى عشرة ركعة ،أو يلامحت ،عشرة ركعه.

قيح ُياض اساسن * j؟لأم سدالر،مذ

٧٨٤

كا صح فه الخدث ،وقولها ;?؛^ ٤٠١؛ وثظ أرما فلا ئأل عن حنيهن

وطولهن • ٠٠قد ظن بعض الماس أما أربع محموعه بسلام واحد ،وهذا حطأ؛ لأة قد
جاء مثقلا متا أما أربع ركعايتح ،يلمم من كل ركعى ،وأربع وتحات يلمم
س ك ل ركعى ،وثلاث ركعايت ،فتكوو قولها؛ اربمل أرما لا سال عن حننهن
وطولهن ،ثم يصل  ٠يكوف فيه ذلل عل أنه إذا صل الأربع بنلامي استراح

للملأ ،لمولها؛ ®نم يصل ،،،،وثم للمرنيج ل المهلة ،ثم يصل الأربع عل ركعى،
ثم الملام.

ول هذا أنثر إل أيه لابجي للأن ان أف يتعجل ق مهم النصوص ،بل نجمع
شوارذها حتى يصم بحفها إل بعفن ،وتى له الأم ،حتى إل مص الأحوال
الذين بدووا تعلموف ولأّيا علم الخديب ،صاروا يصلول بالناس ق رمقاف أرع

ركعات حميعا ،وهذا غلط ،غلط عل الئق ،ومهم خاطئ؛ لأف المى .نتل عن
صلاة الليل فقال؛ ارمثتى ةث؛ى>ار  ،وهذا حصل ق أما ركعتان ركعتان ،ولا يمكن
أف يصل أربعا ل الليل إلا  ،jبعضن صور الوير ،يصل حمنا حميعا ،وّبئا حميعا،
ؤتنا حميعا ،إلا اثه يتشهد ق المامنة.

أما حديث ،عبي■ ايثه بن معود تيممئبمن اله ُئإا ْع الّكا

ذاث ،ليلة ،لأف

الهي ه بابه مفتوح ،لمته ستا لأصحابه وللأمة ،ياق الواحد ل الليل تحب أف
يصل ٌع المى ه ،فلا يقول له؛ لا يصل معك؛ ،،صل للمتكر ،لا بل ينزح له صلر،0
( )١أحرجه الخارىت كتاب الصلاة ،باب الحلق والخلموس ز المجد ،رقم (  ،) ٤٧٢وم لم ت كتاب
صلاة المسافرين ونمرها ،باب صلاة الليل عثى مثنى ،والور ركعة من آخر الليل ،رقم ( ،) ٧٤٩
من حديثا ابن عمر لح.عتمحا.

٧٨٥

أاأ-وابكلد،،1اسو

ويدحل اليث ،ؤمل معه ،ولكن ابن معود رْ.؛محئ مى الذين تخدموو الرمول

ه ،صاحب الئواك ،ينظننر سواك الرسول ه ،وصاحب اليم اد — وسادْ —
وصاحب الثمل ،فكان يدحل عل الرسول ه ويصل معه ،فيحل فصل معه
ذات ليلؤ ،فلثا لحل ل الصلاة أطال الّيى
قيل• بإذا حئث يا أبا عد الرحمن؟

القيام ،يقول• حى محمت بأمر سوء،
محث أف أحلز وادعه ،،،وهو ثاب،

والرسول ه أنى منه ،وْع ذللت ،لكن يقف ،ؤيهليل حتى يعجر الشباب عن قيامه
 .و ند غمز اممه له ما ئقدم من ينبه وما ثاحز ،لكنه يصل ه ئكزا
فه

.عثل،كءاقال١٧^ :

عبداشكوتااار.'١

واوْ الثانيه صل معه حديفه بن الضان ^^؛^ ١ذات ليلة ،فبدأ بسورة المرة،

فقلنؤ؛ يري عند المئة ،بمي إذا انم منه آية رب ،ولكنه مضى ،فقلت يري حا،

ولكنه أقها ،نم؛دأ بؤرة النماء ،فأتتها ،ثم بدأ ب ؤرة آل عمراف فاقها ،يرتل
^٥^٥^^١؛؛ ،يريل المراق ،وهده السور الثلاث قثل حمه أجزاء ورع جزء،
وبالرتيل ئتوعب ساعتي ؤنصما مريبا ،س اعتان ؤنصف— ،،وهو

واقف لا يمز

بآية زحمة إلا مال ،ولا آية ثسبيح إلا سبح ،ولا آية وعيد إلا يعوذ ،مجتع يئ
القراءة والدكروالدعاء ه ~مع هذا الملول العظيم" ثم ري ،فكيف لكن ركوعه؟ ا

كان ركوعه يحوا من قيامه ،أطال ،الركؤغ ،ثم ري قائلات 'رنخ افه لني خمدْ،،،
ولكن قيامه ثحوا من ركوعه ،ثم مجد ،فكان مجوده ثحوا من قيامه ،وهكذا صلاته

لكنمت ،مثناسبه ،ؤإذا أطال ،ل القراءة أطال ق الركؤع والثجود ،يقول ق الؤكوعأ
( )١أحرجه

كتاب ضر القرأن ،باب ليغفر لك اممه ما تقدم من ذنبك وما احر ،رغم

(  ،) ٤٨٣٧ومسلم :محاب صفة الشامة والحنة وازر ،باب إكثار الأتمال ،والامحهاد  jالعبادة،
رذم('أحأ).

قيح رياس اسسزاض؛لأم سدامس،ء ،صإ١ئئهؤغ

٧٨٦

رائ1حال ر ،العظم  ، ٠ويقول ق الثجودث ررئبحاو ني الأ'ءلاا ،ؤيقوو أيما إصافه

إل ذلك :ااث4ءانف اليأ زيا وسدك\ ،م ;٠^١لي،ا ،ويقوو أيما« :ئثوح
ئدوز زئ اللأئكةوالزوحااُ

فالخلا ٥روصه من رياض المادات ،روصه فيها من كز روج ينج ،زآف
وذكر ودعاء وث بيح وثكبيٌ وثئود ،ولهذا كانت هي أقمل الماداين ،البدنية،
أفصل من الخيام ،وأفصل من الزكاة ،وأفصل من الخح ،وأفصل من كل انمادات،
إلا التوحيد ،أشهد أف لا إله إلا اممه وأشهد أف محقدا رسول اممه ،لأف هذا هو ممتاح
الإسلام.

فالحاصل :أف هذه صفه صلاة الني

مذ الليل ،فاحرص عليها أحي

السلم ،أمال انفه أف يمش ؤإياك عل اساعه ظاهرا وباطنا ،وأف يتومحانا عل ملته،
وتحقننا ق زمنيه ،ويدخلنا منه لحنان النعيم.
 - ١ ١٧٦وعن جابر غتهبمتئ ،قال :ثئل رسول ،اف

قاَل:

أي الصلاة أيصل؟

٣٣
الراد دررالقنوت : ٠٠القيام.

 - ١ ١ ٧٧وعى عبد اف بن عنروبن العاص ^^ :١^٤أو رسول افه ر .قال:
( )١أخرجه م لم :مماب الصلاة ،باب ما يقال ل الركؤع والجود ،رقم( ،) ٤ ٧٨من حديث أم
ننحهبمها.

( )٢أخرجه مسالم :كاب صلاة السافرين وقصرها ،باب أفضل الصلاة طول اكوت ،رقم( .) ٧٥٦

قؤح

٧٨٨

اساسنر»ن قلأم سد اضسالتي صإؤث4قوثؤ

وقد احتلث ااع^إء دهتيثوظ' أتيإ أفصل! محلول القراءة ْع كنفيف ،٠^^١
والثجود ،أم الأفصل ثمصيث القراءة والثكوع والثجود؟
ومع؛ىث ^٥؛ الأفصل أذ تعدد الؤكعات ْع كثرة العلد ،أوأف تْليل الثكعات
مع قلة العدد؟ والصواب! أف الأفقل ق ذلك أذثكوف الصلاة متنايبه ،وقد محبي
معنا أو الض ه كان بجعل ركوعه ثحوا من قيامه ،وئجوذْ كيلك ثحوا من
قيامه —أي هريتا منه — .

أو النئ
ذكز قوئ\ذو 4من ذلك ،حديث عبد اممه بن عمروبن العاص
ه ق ال! ررأحب الصلاة إل افه صلأْ داود ،وأحب الصتام إل اممه صيام داود»،
أما صلاته —يحني المافاله— صلاة الليل ،فائه كان ينام نصم ،اللمل ،ويقوم ثلثه،

ويتام تدنه ،فمث-لم الليل ئلاثه أهسام ،الصان الأول للوم ،ثم الثJثا للقيام،
ثم الثدس للنوم ،لأف هدا فيه راحة التين ،فإف الإن اف إذا نام نصم ،الليل أحد

حفثا كبثرا مى النوم ،فإذا قام الثلث ،ثم نام الئل.س فا 0ااش1ا الذي حصل له
ي ا لقيام ينتقص بالنوم الذي ق آخر الليل ،ولكن مع هلءا ،إذا قام الإن او ق أي
ساعة مذ الليل فإثه يرجى له أذ ينال الثواب ،،وهذا الذي ذكزه النص ه هو
الأ-جمت ،أو الثلث ،الأوشط،
الأحثا إل والأفصل ،لكذ يكفي أي) ثقوم
أو الصم ،الأول ،حشت ،ما ثبثز للئ ،،قالت ،عائشة قعبمها• 'رمن كل الليل أوثر

من أول الليل وونطه ،وآحرها> ،فالأمئ ق هذا —وفه ا-اثمد~

الني
وامع.

ثم ذكز ا،قدث الئاث! ءرإن  jالتل نائ ،لأ ثزابجا صد تدعو اض ثنال
بحرإلا أعطاه إثاْاا.

ساضسظأشيوغ

٧٩٠

 - ١ ١٨٤وعنه ،وعن أيير معيد؛ ،١^^٥نالأت ماو رموو افب ه« :رإذا أثثظ

ظ-أنذزمحبم،ففيامحنامحب
رواه آبوداود بإسناد صحيحُ .٠
 - ١ ١ ٨٥زعن عافه بجؤبمي :أن الض .داَل :ررإذا نص \خئم j

الخلأة ،لإو'ئذ فىذم عنه الئزم ،دإن

^ ١ضل زهؤ  ، JLpUنطه

شئ سئ>) قق مرأُ.

 - ١ ١٨٦وعن ش ميرْ فهوئ ،قال :ثاو نمول اف ه <اإذا قام أخدكب

مى الليل ،ئامتنجم المرآذعل لنانه ،قلم يدرمايقول ،ئلةصط1ى ا روا 0ملمُ . ٠
الحج
هذه بقية الأحاديث التي فلها الحافظ الثووي رحمه افه ثعال ل (باب قفل
صلاة اللتل) ،وتلءن ،عل أمور•

الأمر الأول،؛ أف الإنساف إذا فاثه قيام الليل فإنه يمضيه من الهار ،ولكنه
لا يوتر ،لأل الؤدر محتم به صلاة الليل ،وقد انتهت كإ دل عل ذلك لحديث عائئة
محممقبمثا أف النص ه إذا غثه وجع أوعثرْ -يعني كالنوم -فلم يصل ق الليل،
(  ) ١أحرجه أبو داويت كتاب الصلاة ،باب نام الليل ،رنم ( ،) ١ ٣ ' ٩وابن ماجه ت كتاب إنامة الصلاة
وال نة فيها ،باب ما جاء نمن أيقنل أهله من الليل ،رنم ( .) ١٣٣٥
ر )٢أحرجه البخاري؛ كتاب الوضوء ،باب الوضوء من النوم ومحن لم ير من النعة والسن ،رقم
(  ،) ٢١٢ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين ونمرها ،باب أمر من نص ل صلاته أو استعجم عاليه
الةرآن،رزم(1ختما).

( )٣أحرجه م لم؛ كتاب صلاة السافرين ونمرها ،باب أمر من نص ق صلاته أو استعجم عاليه
القرآن ،رقم(مامتما).

٧٩٢

فؤح رياس اسر|ءتي •_ئلأم سداترطض

أف توقظ أهللئ ،معلنخ ،لأيه قد يكون أهJااائ ،ليسوا ^ ، liiق النشاط التين ،أو ق

النشاط القؤ ،فلا نوطهم م ،فليس بلازم إلا إذا رأت مترنوو ،ولي
لاشهم من آخر الليل ،يقوموو ولوللوئر ،كإ كان رمحول افه و .يفعل .ت أل افه

أذ محتلنا ؤإياكم ص يقوم الليل ،ويصوم الهاز ،وتعند زثه حق عبادته.

ش(ياضاساسق ض؛لأم سداضا|،لتي

٧٩٤

فكان النص ه يرعب ق قيام رمقاف من عثر أذ يأمر فيه بعزيمة ،يعني؛
ما يلزم لكذ ينعب ،فيقوو ت ررمن قام زةصابي إيإثا واحتننابا عفز له ما مدم من
دنه"•

وقام الني س  ،oL>_ljثلاث ليا Jق رمضال ،يصل ٦٠-؛ حماعه ،ثم ثأحر
وقال•' لأ\ولأ حشيت أذ تفزض عليكم فثنحزوا عنها)) فركه ،وبقي النامي ياتوف
إل المجد يصلوف ،الئج^م ٠والثلاثه أوزاعا ،كل يصل ْع صاحبه ،فخرغ عمر

ذايت ،ليله فوحده*؛ بملوف أوزاعا ،فرأى

بئاق— ،رأيه أف نجمعه«إ عل إمام

واحد ،فأمر أقا ن ىُب رؤ.ءثن ،وآحر منه أذ بمئا بالناس إحدى عئرْ ركعه ،
فاجتمع الناس عل إمام واحد ل التراؤيح ،وبقل الملموذ عل هدا إل يومنا
هدا ،لكن احتلم ،الع1إء ق عدد ركعات الراويح ،فمنهه؛ من

إحدى عشره

زكعه ،ومنهم س قال! ثلاث عشرة ركعه ،ومنه*؛ من قال! ثلاث وعشروو ركعه،
ومنهم من قال! أكثز س ذللث ،،والأمر ق هدا وامع؛ لأف اللم ،الذين احتلموا
ل ه ذا لم ينكر يعصهم عل بمص ،فالأمئ ق هذا وابح ،يعني نحن لا ينكر عل
نن زاد عل إخدى عثرة وكعة ،ولا عل ض زاد عل تلاث ،وعشرين وكعة،
ومول! صل ما ششت ،ما دامت ،ا-اثإءة —حماعة الممجد" قد نصوا؛ذللث ،،ول؛ ينكر
أخد.

أثا إذا احثفأج

فاوجوغ إل الئئة أزق ،والئئئ ألا:زيد عل

( )١أحرجه البخاري; كتاب الخمعة ،باب من قال ق الخطبة بعدالثناءت أما يعد ،رمم( ،) ٩٢ ٤وم لم•
كتاب صلاة السافرين ونمرها ،باب الرغسب ،ق مام رمضان ،وهوالراؤج ،رقم( ،) ٧٦ ١من

حديث أم االومن؛ن عائشة ظ^نبمهأ.
( )٢أحرجه البخاري! كتاب صلاة التراويح ،باب فضل من قام رمضان ،رمم ( • .)٢ ٠ ١

شثمياضاساسيرضهلأمسيئالوسيق

٧٩٦

^^ننآَك=
ال
ا=ا

تء

قال اف ثعال؛ ُؤادا أنزكه ؤ ،ثلذ آلثدره [اكدرن  ١ء إل آجر السورة ،وقال مال؛
أنزلثه ف ،ؤلزص 4

 - ١ ١ ٨٩وعن ،ش هميرْ ;ظعئقبمى عنر المؤثر .قاوت ارس قام لبمه المدرإمحائا
واحثائا عفز له ما مدم _ ،دسها؛ ْمو' ،ءتتهر .٠
 - ١ ١ ٩ ٠وعن ،ابن ،عمن

أف رجالا من أصحايت ،المؤثر ^^٦٥^٥

ودا لتلا القدر و اثام و الثح الأواخر ،محال ن-ول اف « •Mأنى وؤيام مد
ثواطأت ق الثبع الأواخر ،قمن ،كاف متحربما ثليهحرها ل الثبع الأواجر® مممى
َآْ ()٢
عيه

 - ١ ١ ٩ ١وعن عائئه فقوتهأ ،قالته :كال رسول اف  Mنحاور و النشر
الأواخر _ ،زمصاف ،وتقووت ررمحروا ليله المدر ق النشر الأواجر س زمضادرا
ًُص

َآْ

مممهم ،عيه

()٢

ر  C١احرحه البخاريت كتاب الصوم ،باب من صام رمضانإيء1ثا واحتسابا ،رقم(  ،) ١٩٠ ١ومسلم.
كتاب صلاة السانرين ونمرها ،باب الترغيب ق قيام رمضان وهو التراؤج ،رقم ( .) ٧٦ ٠

(  ) ٢أحرجه اJخارىت كتاب ضل ليلة القدر ،باب التإس ليلة القدرل السع الأواخر ،رقمرها* 'ا)،
ومسلم؛ كتاب الصيام ،باب فضل ليلة القدر والحث عل طلبها ،رقم( ٠) ١١٦٥

( )٣أحرجه البخاري؛ كتاب صلاة التراويح ،باب نحرى ليلة القدر ل الور من العشر الأواخر ،رقم
(  ،)٢ ٠٢٠ومسلم؛ كتاب الصيام ،باب فضل ليلة القدر والحث ،عل طلبها ،رقم (.) ١ ١ ٩٦

٧٩٧

 ~ ١ ١ ٩٢وعنها يخهبمتهات أن رمول افب ،.هال؛ ارنحروا لثاله المدر ق الور

مذ العشر الأواخر مذ رمصال؛ر رواة • ١١٠^^١

 - ١ ١ ٩٣وصها زهه ،قالت :كان نّوُل اف ٌا دخو النئز الأذاحئ
مذ رمصا ،Jأخيا اللتلئه ،وأيقظ أهله ،وجد وثد الئرر• هممي ءشر .٠
 — ١ ١ ٩ ٤وصها ر?تؤئبمها ،ةالت،ت كاذ رمول افه ه تجتهد ق رمصان ما

لا يئتهد  jعيه ،دِو العشر الأواخر منه ثا لا عيمهد  jعيْ رواة مبأرى•
 " ١١٩٥وعنها زْ.بمها ،قالت ت هلت! يا رسول اش ،أرأت إذ علمت أي

سممالمدرئأملبجا؟داَل :ر<دوفي :امحلمأكظئمح4امماسض»
رواه الرمذير ' ،وهاوت ررحديث حنس صحح».
الثثج
ذكر المؤلف رحمه افه ثعال ق باب ممل قيام ليلة المدر وبيان ارجى لياليها،
وليلة القدر نئت بدلك لزجتين:

الوجه الأول؛ ايه يقدر فيها ما يكون ق الثنة من أعإل بتي آدم وعثرها،
ر ١اأخرجه الخاوي؛ كتاب صلاة الزاؤيح ،باب تحرى ليلة القدر ل الوتر من العشر الأواخر ،رنم
).(t'W

 ، ٢١أخرجه الخاوي؛ كتاب شل ليلة القدر ،باب العمل ق العنر الأواخر من رمضان ،رقم
(  ،) ٢٠٢٤وم لم؛ كتاب الاعتكاف ،باب الاجتهاد ل العشر الأواخر من شهر رمضان ،رنم
( .) ١١٧٤

( )٣أخرجه م لم؛ كتاب الاعتكاف ،باب الاجتهاد ل العشر الأواخر محن شهر رمضان ،رقم( .) ١١٧٥
( )٤أخرجه أحل ( ،) ١٧١ !٦والترمذي؛ كتاب الدعوات ،باب منه ،رقم(  ،) iro ١٣وابن ماجه:
كتاب الدعاء ،باب الدعاء بالعفو والعافية ،رقم ( .) ٣٨٥ ٠

٧٩٨

شمحطساساسقضثلامسيئالوس،؛ق

ودلل ذلك قوله لعال؛ ؤ1ئآآنردنث ؤ> تلميؤؤولناَكثا ثبر؛ذ ه ذ؛ا متيىَلإ،
ممحهلسن؛م-أا،محت مصل_•
والوجه الثاز)ت أف ذلك النزف —يعني ليله المدر— أي؛ ليله ذات ثزف؛ لأل
يدرها عظيم ،ويل"ل لذلك قوله مال• ويا انزكه ق تلا الخدو ? ١٥وتآ أدريك ما تلا
١كدر ّجآتلأ آكدي حز بن أف ثيره [المدر.]٣- ١ :

هذه الليله حصث مصلها هدم الأئه ،فكانت لها ،ويذكر أف البي ه
عرصت ،عليه أعإر أمته فمماصزها ،فاعهلل ليله المدر ،وحعلش هذه  ^٧١حيذا
من ألم ،شهر ،فإذا كان الإنسان له عشروف تنه ،صار له عشروف ألس حسنة ق
ليلة المدر ،وهذا من ممل افه سإءْامحؤناك عل هذه الأمة ،واض مال ححس هذه

 ^١وحص سها ه بحصائص لم نكى لن سينهم ،فا-كد فه رب العاأ؛را.
أحاديث ،وزذلم ،ق ذللث ،،وأما -أي ليله المدر ق
ثم ذكز المولفن
رمفاف -وأما ذ العفر الأواحر منه ،وأما ل أوتايم آكد ،وأما ق ليلة تبع
وعشرين آكد ،لكنها ثنتمل ق العفر ،يعني فد ثكون هذه الثنه ليله إحدى
وعرين ،والسنة ال ادية ليلة ثملات وعشرين ،والثالة ليلة خمى وعرين ،أومع

وعشرين ،أولهع وعشرين ،أوأرع وعشرين ،أومحئ وبنرين ،أواثأن ويثريأ
ثنممل لأما لين ،ليله معينه دائنا ،لكي أرجى ما ثكون ليله تع وعترين ،نم

الأوتار ،وأرجى المفر الأواخر السع منها؛ لأف حماعه من الصحابة أروا ليله المدر
ل ا لع الأواخر ،فمال الض ه «أنى وو ذم قد;زاطالم j ،الثح الأذاحر،

ص ك ان  ،^٣ص ،ل الثغ الأواخرا< .وهذا محل أنه كل نام ،أوأنه

٧٩٩

 ub - ٢١٤كل لئام سة  ٠٧^١؛!^ ارجي اي،اي4ا

تلك الشه فقط ،وعل كل حاو فهي ق العشر الأواخر من ومضاو ،ولا ئكوف ق
الأوسط ،ولا ق الأوو منه ،بل ق العنر الأواخر.

وذكز الؤلف ،1دةوء'قق' أحاديث عن عائثة 5نحهعها ،عدة أحاديث ،مما يدل،
عل ممل هده المرأة ،وأما حفظت ،لأمة محمي .ه من ئئه ما لم نحثفئه امرأه أ-حرتم)
أكؤ النساء حديثا عن رموو اممه ،.حفظث ،من مريعة
من الثاء ،فهي
افب ومحق رسوله ما لم محمفئه امرأة سواها فجزاها اممه عن أمة محمد خثرا.
ثقول عائشة ختؤقنبمتها للرسول

أرأيثؤ إذ وائمت ،أوعلمتؤ أي ليلة ليله

المدر ،ما أقول فيها؟ قال؛ ُرةوب •،اللهم إثلئ ،عفونح ،1العمومحاعف ،عزار .والعفو؛
هو التجاوز عن سقاتأ 'يابْ ،وهو نبءْاةئوةئاث) ،عفو مدير ،بمي يعفو مع المي.رة،

ليس كثتي آدم إذا عجر عن الثيء فإثه يسامح ،إد،ا يعفو مع المد.رة

وهدا

هوكإل العم ،وهونتحائئوةائ\ق محثج العافي عن الناس ،فمن عفا ،وأصاح فأجره
عل اممه ،وهو سبحاثه تحث ،الدين ياخن<وذ س الناس العفو ،بل أمز بدللث ،فقال؛

ؤ حد آلنثوؤإمز أييون ،ه لالأءراف:ها'  .] ١قال العلياء؛ محنى العم بمي• خذ ما عقل
مذ الناس ،يعني ما سهل منه ،خده ولا تعاتبهم ،ولا ثشد الخل ،فخد العفو،

وائرك ما وراء ذللثج ،وهدا س آدايح القرآن أذ الإن اذ يكون وامع الصد.ر لثتي
آدم ،ياخد العفو ،فالشاهد اثه أفصل ما يدعوبه ق ليلة القدر أن يهول،؛  ١٠اللهم إيلئ،
^ئ،اضداغم،ص»ّواشُالوني.

ش يياض ،kl_l؛_• )j؛؛لأم سداضسلتي

٨٠

؛صم

=^،

وخصال القط:
قضا ,اث
 -٢ ١ ٥ان
الفطرة
الئواكاك وحصاو
باب محل
نح

 ٠ fءُ

ك

 - ١ ١ ٩٦عن أي منرْ كهقه' :أو زّوو اف .قاو ت *دولا أو أس عل

^^مماكةختيض)اعهراا.
 " ١١ ٩٧وعن حديثه ننحعثئبمن ،قال! "كال ومحول اف ه إدا قام من الئوم
بمرض داةلألئؤاك.ةأثقشرى.
ارالئنض» :الئلك.
 " ١١ ٩٨وعن عاممه ^؛^ ، ٤٠١ئالتت 'كنا مد لرسول القي ه بّ-واكه

وطهوره ،مبمه اف  ١٠ثاء أو يبمثك من الل؛ل ،متنوك ،ويتوصأ ويصل• رواْ
ء

أ صرآ)

 - ١ ١ ٩٩وعن أنى .5بمثن ،ماو! ماو ر ،ول اف.؛ *أممرن علبجم ق
الئزاكا>نواة البماري؛؛/
( )١أحرجه اJخارىت كاب الخمعة ،باب ال واك يوم الخمعة ،رقم(  ،) ٨٨٧وم لم ت كاب الطهارة،
باب الواك،رiم( .) ٢٥٢
( )٢أحرجه اJخارىت كاب الوصوء ،باب السواك ،رنم(  ،) ٢٤٥وم لم؛ كاب الطهارة ،باب
الواك،رنم(ههآ).

وانغلر؛ الممليق عل صحيح البخاري لفضلة شيخنا الشارح رحمه اش تعال(.) ٧٣٧ / ١
( )٣أحرجه مسالم! كاب صلاة السافرين ونمرها ،باب جامع صلاة الليل ،رنم (• ) ٧٤ ٦
(  ) ٤أحرجه البخاري؛ كاب الخمعة ،باب السواك يوم الخمعة ،رقم ( .) ٨٨٨

ض;ياض اساسق •زهدم سيئامس،ء،

٨٠٢

مما يؤ ،وقوله« :للثم» بمل م الثم الأنناف ،والله ،والئ اذ ،كا ق خديث
أي موصى أيه يحل عل النله وطزف الئواك عل لسانه.

المائال 0الثانيه :منصا 0ذإتب.أ يعني اثه من أنياص رصا افه عن العد أو
سول *

وللئواك مواضع تاكد فيها ،ؤإلأ فهو مسنوو كل وقي ،،لكن تاكد ق

مواضع معينة منها؛ إذا قام مى النوم ،فائه يس له أو ثنتاك  -لثديث ،حديفه رمح.بمنئ؛

أف المن و .كان إذا قام من اللل بموص فاُْ باماك ،ثعي قسئك ،وكدللث،
يؤيده حديث ،عاينه أمم كانوا يعدون له سواكه ووضوءه ،فإذا قام سوك وثوصا،

وضل  Uشاة اشُ ،ؤين عند القيام من الزم بالليل أو بالهار؛ لأن اش؛ تغو
فين أن ضإف ،كدمح ،ين إذا دخل الإنسان يثه أئَل ما ثدثز بمإك؛ لأن
عايشه'سلت :،أي ثيء يبدأ به الرمول ه إذا يحل بيته قالي :،السواك.
ثالثا! يتسوك عند الصلاة ،إذا أراد أن يصل يريقه ،أو ناقله صلاه ذايث،

ركؤع ومجود ،أو صلاه جنازة ،فإل يس أف يثوك؛ لأل الني ه قال' :،رلولأ أن

أسّعل أض ^^٢

عنئ :ؤل ءئلأة»

أيصا تحن الئواك بتأكد

عند الوضوء ،ومحله عند الضمضة ،أومل أوبعد ،لكنه عند الوضوء كا حاء ذللث،
عن المن..

وألخي ،العلياء يجمإمق ما إذا نمو فمه بأقل أو ئريبخ لبن ،أو وحؤْ  ،£له

ذنأ ،فإلتحن أزيإك؛ لأليلهن  .٢^١وعل كل حاو فالئواك نأ ،وتأكد
ق م واضع ،ولكثه هن حي  ،السنة مرؤع كل ومت ،حتى للصسايم بعد الزوال،

قؤح(  jaUانماسقضئلأم سداتوسلم

وعل اكاف يكرف المعتى أن هالْ الخس هس الفطرة ،وهناك أشياء أحرى ؤوها

من الفطرة ،وهدا اضث أقنب إل الوايع؛ لأة امحز انمي دكزث ق خديث
أي هريرْ

يوجد من الفطرة عينها ،فكون الأقرب أف لفظ ا-قوسث ١٠ !،خمس

من الفطنة)).

أما عل اللمظ الأول —امحر— فقد يراد بذلك ،الفطرء تامه ،وأما الأحرى

فكون من الفطرة التي هي من مكئلأت الفطرأت
أولا؛ الختازت الذي يسمى عند النامن الطهارة ،وهولالئحال والنساء ،أما

الئحال فختامم واحب ،وأما النساء فخاتس ئنة ،وليس بواجس ،،وذللث ،أف الإجذ

إذا لم ثئس ويميت ابلدة الي قوى الخثفة ،فإثه محقن <ها التول ،وكون تبتا
ق ا لنجاسة؛ لأيه إذا احص ببما البول ،ثم حصل صغط عاليها ،حرج البول الذي
صار بيثها وبين الخسفة ،فثلونت ،الثياب ونتجت ،،يم هي أيصا عند الكير ،وعندما
يصل الإنسان إل حد الزواج يكون هناك مثمة ثديية عند الخملع ،فلذللت ،كان

مى الفطرة أف مص ُذه ايأدة ،ولهذا كان كلإ من الكمار الأف تخستوذ لا لأحل
الطهارة والقلمافة لأعم يجس ،لكنهم كشوف من أحل التلميذ عند اياع وعدم
ا1ثمه.

ومتى يكون الختان؟ يكون الختان من اليوم المساح فإ يعدم ،وكلمإ كان ق

الئغر فهو أفصل؛ لأف حتاو الصغم لا:كوذ مه إلا الألمأ ابمئ دون الأَلإ
الملي ،أما الاتجير لوحتنا من له عئز تنوايت ،مثلا؛ فإيه يكوذ ق ألم ملل وجنس،
ثم إف يمواللحم ،وسايت ،اللحم ،وصرعه اليرء ق الصغار أكثئ ،ولهذا قال العلإءت
إو الختاو ق زمن الصعر أفصل ،وهوكذللاج.

قؤح

٨٠٨

اسسزا•ز؛لأم سداءوسا؛ز)

بمي؛ إزحاءها ؤإطلاعها وركها عل ما هي عاليه ،هذا ْس الفطرة اش نطز اممه

الناس عليها ،وعل انتحانيا ،وعل أما من علامة الثح_ولة ،بل ومن حاو
الرجولإ ،وعل هذا فلا محوو للأن ان أذ تحلى يقه ،فإذ فعل فقد حالث ؤلريق

المئ ه وعمى أنزه ،ووقع ل ئشاية اكركى واثجوس ،لأذ الس

نالات

م حالفوا الجوس أوالشركن ،وقروا اللحى وحموا الشوارب،؛

ولم يكن الناس يعرفوذ هذا ،أي• لم يكن الملموذ يعرفوذ حلى اللحية،

ل ك ان بعض الغلاة اهة إذا أرادوا أذينزوا شخئا خلقوا ع ،وهذا خرام
عليهم؛ لأيه لا تحور التعزيز؛محزم ،ذكى قصدي به أمم كانوا يئدوذ حلى اللحية
مثله وJعزيزا وعذابا ،أما يعد أن استعمر الكمار ديار المسلمين ق ممر والشام
والعراق وعيرها وأدحلوا عل المسلمين هذه العائم السيه ،وص حلق اللحية ،صار

الازلأيالوذخلمها،لكان

لآهصزافيضاJلأدالإملأث،

وهذه لا شك أما معصية للرمول ه ومن يعص الرمول ،ه فقد عمى اممه ،ومن

ينير الرسول ه فقد

الله ،ؤإذا ابتل الإنسان بأحي" من أقاربه تحلى -لتته،

فالواجب عليه أذ ينصحه ،ويير )1له الحي ،أما هجثْ فهذا حب اأملحة ،إذا كان
هجرْ يفيد ل ثرك العصية ،فلتهجزه ،ؤإذ كان لأ يفيد أو لأ يزيد الأمن إلا شده،

فلا ت1جزْ ،لأل الهجر دواء يستعمل حيئ ينمع ،ؤإذا لم يممع ،فإل الأصل همربم
هجر المؤمن ،لمول الشئ ه :ررلأ تحل للئومن أذ ثبمجن أخاه قوى ثلاث ،يلتقيان

فبمرض هذا ،ويرض هذا ،وحيرهما الذي يبدأ باللام ،،ر
() ١أحرحه ملم; محاب الطهارة ،باب حمال الفطرة ،رقير(  ،) ٢٦٠عن حديث ش هريرة
(آ)أحر.بم الخاري :محاب الأدب ،باب الهجرة ،رقم(  ،)٦ ٠٧٧وملم :محاب الر والصالة والاداب،
باب ،تحريم الهجر،وق ،ثلامحث ،بلاعيرترعي ،رنم(*  ،)٢ ٥ ٦عن حديث ،أي ،أيوب الأنصاري بجهين.

ْاأآ-باو،كلاسءاهرمحطواصأ

٨٠٩

وئ نيد ق هذا الخديث! الاستنشاق ،الاستنشاق مى الفطرة؛ لأيه ئظيف،
ؤإزالة أدى!ا ق الأئم ،،فهو طهارة ،والاستنشاق يكون ق الوصوء ويكون ق
عر الوضوء ،كلمإ احتجث ،إل ئفليما الأم ،فانتنشق الماء ويظم ،امك ،وهذا

؛^ ،-٠باحقلأف الناس ،ومن الناس من لا بماج إل هدا ،إلا  ،3الوصوع ،وس
الاسسمحاجإبمحا.
وس ذللمثج أيصا -أي س سنن الفطرة :-اكمضه ،فإما س الفطرة؛ لأف فيها

يطس الثم ،والثم بماج إل ثفلف؛ لأيه يم به الأكل والدهى وما أثب ذللمثج،
محتاج إل ثتظيمج ،فكانت ،اكمضه س حماو الفطرة.

وس ذلك ،أيضا :الأنتنجاة ،وقدفئززكع انتقاص الماء 1؛ده الأنتئجاة،
لأف الاستنجاء يتفليفث ويطهير ؤإزاله أدى.

وس ذللثؤ أيصا :عل التراجم ،هال ،الئلمإء والتواجم :حمع برحمة ،وهي
 ،( ١٥٠^١التي  ،3الأصابع ،وهي مسقط الأصايع ،فإو مسفءل الأصابع مى الباطن

نجاح إل يطم ،أكثر س ظاهرها ،لأف ظاهرها ممسوح ،ليس فته ثيء بماج إل
تطف،أتي

و ،3هذا الخدبمن •،ذليل عل أل إعفاء الئمحؤ"ُع كونه نحالفة للممثرين—
س حمال الفطرة ،مندفع بذللثخ سبهة من ثب ،وقال :،إف مى الكمار اليوم من

ينفي ،يسه أفلا يليى بنا أذ يخالمهم ويحلى اللحى؟ انقلن -والعياد باطه— وسوسه
الشيهلان .فنقول :إل إعفاءهم اللمحيه تع للفطرة ،ونحن مأمورول بالفطرة ،ؤإذا
ثايونا هم بالفطرة ،فإينا لا يمنعهم ولا متمحمح ،أف يعدل عن الفطرة س أجل أمم

واممونا فتها ،كا أمم لوواممونا  ،3مليم الأظفار فإثتا لا يقول،ثرك مليم الأظفار

٨١٠

فلح

اسرمزاض؛لأم سد ^><،١؛}،

بل ملئها ،وهكذا مه الفطرة ،إذا واممنا فيها ال\5ماو فإما لا ثعدو عنها ،وافه

الوو

وكلم أف الإكثاو من امتحدام الماء ل الوضوء ،أو الئل داحل ل قول
افب تعال؛ ُؤيبهآ ءادم -ثددأز؛ئةلإ بمد؛ثر مسجدوهظزأوأ.سهماولاسرمأإدع«لابجب
ألثضخ0ه لالأءراف:اٌا] .ولهذا قال الممهاء ؛؛^ ^١يكنه الإمرافإ ،ولوكان عل

ثم جاو ،فكتفح إذا كان عل آلات متخرج الماء من جوف الأرض ،فالحاصل ت أف
الإسراف ق الوضوء وعير الوصوء من الأمور المذمومة.

 - ٢١٦باب ناص وجوب الزكاة

سهاؤ«\يممق ب،ا

٨١١

 ~ ٢ ١ ٦باب قفب وحومحت ،ا(ركاة ويان هصلهاومايتعلق بما
المحح
مال الحافظ  ^٠^١رخمة اف لعال ل رباب يأكي وجوب الركام وبيان مصلها
ومابمثمحاببماآ•

الزكاة هي الركن الثاث من أركان الإسلام ،لمول الجي

ق

لحديث عي اف بن عمر بن الخطامح— ،محقبممحأ' ّربتي الإملأم عل خمن! شهادة أل
لاإله إلااطه ،وأن محثدارمول اطه ،ؤإقام الصلاة ؤإيتاءالزكاة»...ر اوافه تبمامحؤد\ك

;دكئها ممزا ْغ الصلاة ق الهمان الم؛م ،ولهدا انظف الئلماة لآذ4اقث هل تاركها
:كفئ كا:كفئ تارك الصلاة أم لا؟ عل زم.

والزكاةت هي اكمال .فه ثعال ق لغ مال محصوص من أموال محصوصة .هدا
الال الحصوص مثير! ربع ال،هم ،نصف العئر ،العث.ؤ .وكن.لائ ،يدمع لطائفة
محصوصة كإ ساق إن ثاء اض.
والركاة لها هوائي

منهات ثكمتل إسلام العبد ،لأما ألحد أركان الإسلام ،وص أفصل من الصدفة،
يعني .لوأدى الإنسان مئه ريال ركام ،أومئه ريال صدقه دْلوع ،كانت ،مئة ؤيال
الزكاة ألحث،إلاطه عيروأمفز.
( )١أحرحه اJخارىت كتاب الإي،ان ،باب بي الإسلام عل خمس ،رقم( ،)٨ومسلم :كتاب الإبجان،
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ،رقم(.)١ ٦

ضح

٨١٢

اس سق *ق؛لأم سدائرسااء ،صإاسئيؤ؛ثاؤ

ومنها• أف الإنساف؛نرج حا عن دائرة البحلأء إل دائرة الكرماء ،لأنبما بدل
فإذا بدلها الإن اف حزغ عن تجنه تجلا إل تجنه كرء.
 ، JUوالبموإناك

ومنها! مضاعفة ا-محستات؛ لأف الدين ينفقول أموالهم ق سبيل افه مثالهم

كنثل حبة أنقت سع مسابل ل كل م-نبلة مئة حبه• يعني؛ ريال بنع مئة ريال
أوأكثز.

ومنها! أف فيها حننا لهالونم ،الممراء وذفعا لحاجتهم وحائه من عشبهم؛ لأو
السراء إذا لم يعطوا من مال الأعنياء فزبإ يغصبول وشمؤول ويكزهوف الأعنياء،

ؤيزوف أمم ق واد ،والأغنياء ق واد ،والأمه الأسلاب أمه واحده نجب أذتقد كل
إنسان ايه لبنه ي سور تحر مع إحوانه اللمتن ،لمول البي ه! ®الزمن للمؤمن
كالبنيان يشد بعضه بعصاا،ر .٠

ومنها• أما سبب ق سرح الصدر ،لأف الأن اف كثإ بدل ،سيئا من ماله مزح
اض له صدره ،وهدا ثيء محرب وواع ،لويتصدق الإنسان بأدنى من واجس ،الزكاة
لوحد ق صدره ايشراحا ،ول للته محبه للحر.

ومنها• أما تهلفئ غفب ،الرب ،وثدمع ميته الئوء ،وهده قائده عفليمه ،ثدي
متة السوء بمعنى ال الإنسان يمولن عل احن حال ،وحن الحاتمه ~احن اطه

ل و لكز الحاتمة -أعزما:كوئعل الإنسان؛ لأل وقت فرال الدنيا إل الأجرة،
والثأهإاو أحن ص ما يكرف عل بني آدم عند الومت،؛ لأما هي الساعه الحاممه،
( )١أخرجه ا ٠Jخارىت كتاب اiفلالم والغصب ،باب تصر الظلوم ،رقم(  ،) ٢٤٤٦وملم ت كتاب
وتعاطفهم وتعاصدهم ،رقم(  ،)٢ ٥٨٥من حديث
الر والصالة والأداب ،باب تراحم
أي موسى الأشعري ثخين.

ش رياس اساسق ض هدم سدالرسلض

٨١٤

يلبة ويرحمهم ،ول ذلك يعرض لرحمة الثب؛ لأل اممه إئا يرحم من عباده \لثخواق،
ولهذا هوائي كثيرة قد يطول ق القام ذكرها.

ومإق إذ شاة اشُتعال الكلام عل الأياُت اض ذكزئ  .^١واشُ الوئق.
ئاو اضُسال:

أثَ،تأإلأ,ؤبددأ أف

القوزءَامإأقآه [اومة*:اأآ ،وئاو مال :ؤن؛آ

لع ألدن حنمآء ويقيثوأ ألثلوء{يوؤأ ألرؤوأ وذَلك دبي  ^٠^٢ه

تالية ،]ْ:وقال مال؛ جذ يذ أمو.للم صدمث قملإ وئزيم غا  4تاضة:م• .]١

المحح
قال الحافظ الثووي رحمه الله يعال ل رباب يأكي وجوب الركام ونيان يصلها
ومابملي ببما)• نم ذكرآيامت ،ثلاثا ،الأيه الأول قوله مال؛  ١٥^^،؛؛!^؛ ألمنلإ وءامإ
آليهره بآ؛ فإقامة الصلاة أف يأق بها متقيمه عل الوجؤ الذي ورذ عن النبي ه^،
ؤإيتاء الزكاة هوإعءلاؤها لشحمها ،وقد مثى بيان معنى الزكاة ،وبيان هوائيها

ما يثزه اف مال.

لث،را إلا تمدوأ ه محنمحر لع ألدن
نم ذكر الأيه الثانيه وهي موله دعالت
ألركوه وذه دين ألنموه ،ءؤوث ١بَ،وأ يعني بذلك
حنهآآ ييمثوأألثلو،
الناس ؤإلأ لعد إ أق ه :أي يتذللوا له بالعبادة بكل ما مثدهم به من ■ءق_يدة،
أوقول ،أوعمل،

له ألدن ه •' أي محلصى له العمل ،ؤإحلاص العمل فه ألا

سص الإنسان شنئا بعميه يوى الله عقؤْل ،لا يبثغي دسا ،ولا جاها ،ولا رثاسه،
ولاعوذلك ،بل لأثريإلا ثواب ،افه.

قؤح رياس اسا،ضض كلام سدا<1سلتي صإأقثيؤت1ؤ

٨١٨

هكدا ذهب بعص أهل العلم ،وجعل هدا الحدث أصلا ق عدم وجوب غثر

ما يكر؛ ولكن عند التأمل ليس فيه ذليل لذلك ،،يعني اثه لا يدل عل عدم وجوب
محية ائسجد» ،وعل عدم وحولتا صلاة العيد ،وما أشتهها؛ لأل هده صلوات لها
أسباب عارضه نجب ،بوجود أنبا-بما ،إلا أف القول الراجح أف محثه الجد لهسث،
بواجة لكثها منة موكدْ ،أما صلأْ العني فواجبه ،لأل الّثي ه أمز حتى الحيص
من النسا؛ ،وذوات اّقدور ،والعوق أف يثرجن 3مؤ0ك إلا أف الختصن يئزلن

اكورأ*،

ضمحضبوام،،لألهمي:مث

يوميا ،ولو كان واجبا لبينه الرسول لهذا الرجل ،ءالصوابت أف  ^^١سه
موكدْ ،ولهى بواحس ،،لوتزكه الأساف لا يأ5لم ،لكن من داوم عل ثركه سقطئ،
عدالته ،قال الإمام أحمد لآمها؛ئقت من ترك الؤدر فهووجل سوء ،لا يتثض أف مثل
لخئهاُة"'.

وأما صيام رمضاف ،فلا نجب أف يصوم عثره ،اللهم إلال النير ،فإل الني هؤ

قال! رامنذزأنبمحالآشلعها>ر ُ.
وأثا الزكاة فلا نجن محُا أيقا ق  ،^١إلا  Uكان له س كالقمة عل

الزوجة والأقاريتج ،وكفيافة الضيم ،،وما أنثه ذللئ ،مما له تبب معير ،1نجن ،بوجود
المح • ،

( )١أحرجه البخاري; كتاب الصلاة ،باب وجوب الصلاة ل الشاب ،رنم( ،) ٣٥ ١وم لم ت كتاب
صلاة المدين ،باب ذكر إباحة حروج النساء ق العيدين إل اكل وشهود الخطبة ،مقارنالن،

لالرجالا ،رنم ( •  ،) ٨٩من حديث ،أم عطة ;ْتئييءه.

( )٢انظر :مسائل الإمام أحد رواية ابمه صالح السألة رقم(  ،) ٢٨٥والخي لأبن هدامة(.) ٥٩٤ /Y
( )٣أحرجه البخاري؛ كتاب الأي،ان والدور ،باب الذر ق الءلاءة ،رقم (  ،) ٦٦٩٦من حديث،
أم الومتئن عائشة لآعؤء-ها•

 - ٢١٦باب ه؛؛هو يجرب الزث1توبياز ،كاي و،ايممق به1

ول ،أدبت

٨١٩

قال(( :زاف لاأنيدعق هد! زلا أمص)) .عاهد ٧٥١؛"  ١٧تمن

ألا يزيد عل هدا ،ولا ينقص ،فقال الشي.؛ <رأهغ إذ صدى ،أياخ إو صثىا>.
وهدا ذليل عل أف الأن اذ إذا اقتصز عل الواحنمس ،ق اكتع فائه مفلح ،ولكس

لا بمي هدا ان لا يس أف يأل يالتطؤع ،لأف التطؤغ محمل يه المرائص يوم القيامة،
وكم من إنال أدى المريفه ،وفيها حلل ،وفيها حروق ،وفيها حدوش ،محاج
إل محميل ؤإل زأد_ ،الصنع.
أما حدين ،ابن عباس

ق بعث الشق ه معادا إل اليمن ،فقد متى

الكلام عله أيقا ،فلا حاجه إل إعادته ،لكن  Vأف الرسول .قال« :أغلئؤلم أن
اممه اهلاصن عليهم صدقه توحد من أعتمائهم ،فرد عل فقرائهم)) وهذا هو الشاهد
ق ه ن.ا الباب .،وافه الموفق.

 - ١ ٢ ٠ ٩وض ابن عمر ر.بممحا ،مال،؛ مال رسول ،اممي ه :ررأمرلم ،أذ أقاتل

الناس حر يشهدوا أذ لا إله إلا اف ،وأو محمدا رسول ، ٥٥١١ ،ويةيموا الصلأ،0
ويوئوا الزثاة ،قادا ئملوا دلك عصموا مر دماءهلم وأموالهلم ،إلا ثحى الإسلام،
صامعراف)) مصي ٠٠١١٧
 - ١ ٢ ١ ٠وص أبي) ئرثرْ ؛^_ ،مال• ؤا وق رسول ،اف .وكاف أبوبكر
نجممفيته وئر س ئر ص العزب ،مقال عمر ئؤقبمثئ" :قيس ماتل الناس وقد

محخومولوا:لأإلهيالهُ،ض؛الآا
( )١أحرجه اوخارىأ كتاب الإمان ،باب ؤ؛نئابجأوآماتوأألقوهو؛تاماأللآئؤ،ه ،رنم( ،) ٢٥
وم لم ت كتاب الإبجان ،باب الأمر متال ،الناس حتى مولوا لا إله إلا اف ،رنم( .) ٢١

قيحرياساسسزأ،زهدم

٨٢٠

همل• عصم مرماله ومنه إلابحمؤ ،وجسالإعل اف" محاو أبويكر* واف لأتاطلى
من ظ بين الصلاة والركاة ،هاو الركام حؤ اناو ،واف دو متئول عمالا ثايوا
يودوثه إل رموو اف ه ،كاتلته؛ا عل ضه ،هاو عم و:ه'\ يواف ما ئوإلا أذ
رايت  ^٥١هدثتخ صدررنزللقتآل ،هترئت أثه الحي• مممى علتهر ؛ .
الثثيح

هذه الأحاديث التي ّ اهها الولف ^ ٥١٥-ق(باُب ثأكيد وحومت ،الزكاة
وبيان هصلها وما بملي تبما) ،يكز منها ما متى الكلام عليه ،ويكر منها حديث
أف رسول اش قال؛  ٠أمرت أف أهاتل الناس حزيشهدوا
عي اّب بن عمر
أذ لا إله إلا اف ،وأف محمدا رسول افه ،ويقيموا الصلاة ،ويوتوا الركا٥اا3 .ولهت

ااأمزت» الأم له هواشُ عثل ،ول هذا  < JJSأو ائ ه يد ئأموز ئكلف
يؤمر ؤيتهى ،كإ يأمر ؤينهى مار الناس ،محو 4لجد س عباد اف ءثيادثة!'ْلآئم ،ليس
ربا ،ولابمللث ،شيئا من حقوق وئ بل هولجديوم وينهى ،ورزمحصل له أكر
للي
له :ج؛؟ آثم عنث لت؛ لإشث قثت حئ
س ذ للث ،،لمول l؛،a

ه [اكوة":اأ] .وكقوله تال :ؤفأ؛ا أله لزم؛t
أق<ىذ1مأ
لنل أثن لك نجهم) عنبماق أينجك محآذم عمد نجمه لاكميم؛  •] ١يعاتبه ربه عْ،ل ،ويقول
نه سبماةقلآد\ق:

أق ^ ،۶٥ؤ ،مسدك ما آثه ندد وغنت آلناس ؤآثه لص

أرأ عمشة ه لالأحزاب؛ي'م] .فثن زعم أن محمدا ه له ثيء من الربوث ،وأيه يني،
ويصؤ ،ومحسن ،الدعوة ،ويكشم ،السوء ،فقد أشنك باق ،وكمن بمحمد..
 ١أ حرجه البخاري! كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة ،رقم (  ،) ١٤٠ ٠ — ١٣٩٩ومسلم؛ كناب
الإبجان ،باب الأم متال الأس حى يقولوا لا إله إلا اه ،رمم ( .)٢ ٠

الزك1ةصاذصاوئبمقه

٨٢١

ينوو عفيمحأصْةئيمت  ٠أمرت أل أئاتل اثس حس يشهدوا أو لا إله إلا اف،
وأو محمدا رمول اممه ،ؤميئوا الصلاه ،ويوتوا الر'كاْ® يقاتل من امثع من واحد

من هده الأرع؛ من ثهادة أف لا إله إلا اش وأف محمدا رسول اممه ،ومن إقام الصلاة،
ومن إيتاء الزكاة ،يقاتلهم حتى يدعنوف ويرصخوا لهدم الأرع ،فإذا مثلوا ذلك،
سهدوا أف لا إله إلا اف وأف محمدا رسول اض ،وأئاموا الملام ،واتوا الزكام،

(١عصموا مى دماءهلم وأموالهم ،إلا يحمها ،وحنامم عل اف® .يع؛يت إذا نعلوا
ذلائا فقد استسلموا ءلاما فيعصمويز دماءهم وأموالهم ،وحابهم عل اممب ،لأف
من الناس من يقول؛ أسهد أذ لا إله إلا اممه وأف محمدا وسول اش ،ويقيم الصلاه،

ؤيوق الزكاة ،ونلته مئهلؤ عل الكفر ،ولهذا قال؛ رروحثام عل افب® ،فالنافقوو
:مولوف :لأ^ إلا اشُ ،لكذ لاثدكروف اشَإلأ قليلا ،وثقولوف رسول اضِ M

سهد إيلث ،لزسول اممه ،ويقيموف الصلاة ،ولكي لا يأتوف الصلاة إلا وهم كال،
ويتميفوف ،ولكي لا ينفقول إلا وهم كارهوف ،وْع ذلل— ،ملو7أم منطوية عل
الكفر -نآل اممَ4العافيه -ولهذا ةاله :اروجابمأعلافظ».
ثم ذكز ^ ٥١٥حدث آبى هريرْ ههبمئئ ل محاور أيى بكر الصديق فقمميمحق
الخليفة الأزل رسول اشِ ه وشن بن الخطاك ،اقليفة الثاف رسول اطM ِ4

محاورا ل مألة دينيةْ ،ع أف كل واجد منها محب ،الأحر حبا عغل؛ءا ،لكن هذْ
المحبه لا ثمع من المحاورة والمراجعة الديث؛ لأف الدين قوى كل ميء ،لثا كان
أبوبكر قهؤبمئ بعد وفاة البل .باحتيار الصحابة له أف يكوف الخليفه من بعد

ارمول ،وكذللث ،بإّّارق النثي ء^إليه حيث ،حلمه عنه ل ابح ،وهي إمامة كبرى
(  ) ١أحرجه الساتيت كتاب مناسلثح الحع ،باب الخطبة نل يوم اإروية ،رنم (  ،)٢ ٩٩٣من حديث
جابر بن عبد اش

ش رااس اساسق ض؛لأم سد امر،،ااء ،ءتإأث،هوثائن

٨٢٢

والسة لالناس ،وق الصلاة وهي إمامة صعرى ،لأف أْيرث الخج يزم من الناس أكثن
مما يومه إمام المسجد ،حلمه الني .إماما للمجد حين مرص ،وحلمه ق الحج

بالناس عام تسع من الهجرة ،وامى الصحابة بعد مولت ،الرصول .عل أل الخليمه
من بعدم أبو بكر ،ارثي مى ارثد من العرب— ،والعياذ باش— وند أثار اطه إل هدا ق

قوله؛ ؤوما محثدإلأ رنوت ث حك ثن مله  ^^١ه ماث آذ ق-لاأثدم عق
أضتمهلآلسمان:؛ثا].
وقد حصل هدا ،ارثي من ارثي من الارُسا ومنعوا الزكام ،وكثروا باش،

مماثلهم أبوبكر؛^^_ ،فحاورْ عمر نههفيثئ ،قال؛ كيف تقاتل الناس؟ وقد قال

أذ أقاتل الناس حر يمولوا! لا إله إلا اض» .وهدا هوالذي سمعه
الني
عمر من الني ،.ؤإلأ فابنه سخ من الرسول أكر س ذللث ،،ميع من الرسول
اثه قال؛ ررحر ينهلوا أذ لا إله إلا اممه ،وأف محمدا رسول افه ،ؤيقيموا الصلاة،

قيوتوا الر'كاة ا لكن عمر خنهبمثن روى ما بع!  ١حر يمولوا؛ لأ إله إلا اف ،١١ممال
أبو بكر ^^ !٤١٥راوافا ،لأقاتلن مى قرى بين الصلاة والزكاة ،الزكاة حن المال،
وافه لومنعوق عقالا —يعتي عقال بعثر— كانوا يودوئه إل رسول اطه ءتإأث4قوثؤ

لماثلتهم عل ذللئvاا .وهدا ذليل عل حزمه نمحهبمه ،مع اثه أئ س عمن ;محهبمئه،
لكن ق مواممط الممدة والصق يكون ابو بكر احزم مى عمر وصوؤهّءن؛هما ،نصرب،

لكم أمثله:
منها هذا اكال،؛ عمر رْوؤجبمنئ رأى ألا يقاتل الماس لكن بعد مراحعة أي بكر
له ،علم ايه الحق ،لثا رأى أف اطه قد ّرح صدر ش بكر لقتالهم وهوا-ائلممة س بعد

الرسول عرف ،اثه الحي ،إذ إة اييه

لم ينزح صدر هذا ا-قلممة الراشد
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(أوو حليفة ق الأمة الإسلامية) إلا لحق ،عرف أيه الحي لثا ثرح اش صدزأيير؟كر
له ،هذا موقف صار أبويكر أحلي من عمر وأثد وأئث.

والوضع الثازإ)ت لثا مات الرموو  .أءللمّنإ ائدينة ،واصطزب الناص،
وصار يوما عصيتا ،واجثئع الناس ق المسجد ،وقام عمر نقهبمتئ وقال)ت ءرإف الني
ه ل م يمت ،ولكنه صعد —؟_! غثي عاليه— ولتيعثنه اه فلتمطس أيدي رحال
وأرجلهم® ،هكذا قال ،وكان يهولها بجد وحرم ،وكان أبوبكر هؤهقتئ حين مات

الرسول .ي حائط له حاؤج ائدينة ،فدهبوا ءأح؛روه ،فجاء إل الرسول ه،

وكثس عن وجهه ،وقد غير ءثوآلآلأْوأسمُ ،وقال؛ رُ؛أبي أنت ،وأمي ،طتث حثا
ومنتا ،واممب لا نجْع اممه علياك موتى ،أما الموتة الأول فقد مثها® ،ثم حرج إل
الناص ،ؤإذا عمر ة.ةئن يتكلم ،منكرا موثه ويقول! ءما ماتر ،عثي عليه ،ولتأعثنه
اطه® فقال أبوبكر لآءمحنقنن؛ راعل رنللئ ®،بمي ارفي ،فجلس عمر أوبض قاي،
فصعد أبو بكر المو وحهل ،1الناص حطبه عفليمه بليغه ق هذا القام الضنك،
وقال! ررأثا بعد! أييا الناس من كان يعتد محمدا ،قاف محمدا قد مات

وهو

أفد الناس قجبمه به— ومن كان يعبد اممه قاف اممه حل لا يموت® ،نم ثلأ هوله ثعال!
^ ،^1،تق ؤإمم بحيآه ت١لزمر؛  ،] ٣٠وقوله ثعال! ؤ وما محثدإلأ رئول ق حك من

ثلم  ^^١أثاين ماث آومبج-لآصم مق آعثآكم وش ينميب عل عبميخ قن بمص
أس ققا وميجنى آش ألشهكتين ه [آل عمران ت  ١ ٤ ٤ا ،يقول عمر نؤهئبمثه! ارحتى

ءفرُن ،-فا يقلي رجلاي®  ٠بمني• لا يقدر أف يقف ،فجلمل ،لأيه ي؛ أل هذا
هو الحي ،فانظر إل ثبات \لي بكر ق هذا المقام العظيم.
ل  ١آ أخرجه الخاري• كتاب أصحاب الّك ،ق' باب قيئا النمٍاه! الوكنت ،متخد.ا خليلا ،٠٠رقم
عانثة . ١٠٤٠
أم
(  ،) ٣٦٦٧من

شيح رداس اساسي •_؛لأم سد الوسل؛}،
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أما الوصع الثالث! فهول صلح الحديبية■ صلح الحدسة فيه شروط ظاهرها
فيه عفاصه عل السلم؛ن ،منها• أف من حاء من قريسى م ل ،رده الرمول إل

ئريش ،ومن ذهب مى السلس إل قريش فلا يلزمهم ردم ،هدا الثزط ظاهئْ امحه
إجحاف ،لر بمستي عمر رْءهتن أن يصر عل هذا ،فقال! يا رمول افه ،كيفن ثري
من حرج منهم ممل ،وجاء مهاجرا إلينا ،ومن ذهب منا إليهم لا يثدوده؟ كيف

سلي الدنأ ق دسا؟ أك عل الحق،

عل الباطل؟ قاده! ررثل ،لكن هدا

أمز اممه ،وأنا عبد اممه ورسوله ،ولى أعمى افه ،وسصزل اممه موْلاا .فعجز عمئ،

فنمس ،إل أي يكر يستنجد به لعله يشر عل ،الرسول يعدم الموائمة ،فكان
جواب ،أيى بكر نيقهته كجواب الرسول حرئا ب»حرذأا ،مواقف عفليمة ق هدا
المقام الضنلئخ ،قال! رءإيه رمول اممه ،ؤاف افه ناصزْ ،فارشساك ،بثزز،،0ر ا يقول
لعمز ظ^ةنق ،يعني! احدز أف نحالمه ،فائه عل الحي.
ق ه ذه  ،. ١٥٥^١الثلاثة العفليمة ٧؛ يبامت ،أي بكر رء^بمئق ،وايه أثبت،

الصحابة ،واحي الصحابة بالخلافة ،وأحرمهم ،وأعملهم ،وهكذا يتي) حال ،الإنسان
الاسثا اللم•ي ينفلر إل الأمور من يحيد ،ؤسر عورها ،والإنسان الذي عند 0عزة
لا ينبغي له أف يتعجل ،فالممجل قد كون فيه عزر.

\.بإ من هذا الح،ويثؤ ،أوالمائدْ منه ق هذا الباص ،الذي وبه الحافظ النزوي
رِمه افه ثحال! أف من امتع من الركام وجب عل الإمام قتاله حتى يودي الزكاة.
واضُالمودقا
ل  ) ١أحرحه البخارىت كتام ،الشروط ،باُب الشروط ق الخهاد والصالحة •ع أهل الخرم ،،رنم
( ،) ٢٧٣ ١من حديث ،السور بن محرمة ،ومروان بن الحكم خ؛قمحلحبم؛نا.

٨٢٥

يعمل
 " ١٢١١وص ش أيوب و.ه•' أو رجلا محال للشي ه;
أذت<ش الحنة ،هاو!  ١٠ينثن ال؛و ،4ولا سرك بؤ ثيئا ،وميم  ،٥^^ ١ذؤإي الزثاه،
وتصل  ١٠^١هممؤ عأJتهر . ٠١

^^^ثاشلإ،.محاو::ارسوالهِ،

به شقا ،وميم
دلى عق عئو إدا عملته ،دحاJت ،الحنة ^*; ١ : Jli ،لا
الصلاة ،ويوق الزكاة  ،^^١ويصوم رمصاراا> ماو :والذي _؛^،؛؛ ،Jaلا أنين

محبج1ن،نمِسمحيلن
إلهأا»ةققعأوهرأ'.
 " ١٢١٣لص جريرينرعبدافه ظ^ةتن ،مال ،ت بابمت التحي ه عق إمام

الئلأة،ولآاء ،^١

هسم.ظقشرم.
الثثح

هدم الأحاديث ،الثلاثة ل باب ثاكيد وجومت ،الزكاة وبيان ثضلها ،حديث
وكلها ثدو عل ما متق من أف إقام الصلاة
أي ايوب ،وأبي) ئريرة ،وجرير
ؤإيتاء الزكاة من مرائض الإسلام ،وؤط حديث ،أي أيون ،ئهمحقهئن زيادة :ارومل
الرجم" والرجم؛ هم المرابه م ،جهة الأب أو م ،جهة الأم ،وصمحم با جرى
( )١أحرجه اJخارىت كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة ،رقم(  ،) ١٣٩٦وع لم :كتاب الإيان ،باب
الإنجاز الذي يدخل به ابة ،رنم( .) ١٣

 ) ٢١أخرجه الخاري :كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة ،رنم(^ ،) ١٣٩١وسالم :كتاب الإنجاز ،باب
بيان الإيان الذي يدخل به الحنة ،رقم( .) ١٤

 ) ٣١أحرجه الخارمح •،كتاب الإي،ان ،باب نول ،الغي و .:ا الا»ين المسحة ف ولرسوله ولأئمة ايالمين
وعامتهم" ،رقم(  ،) ٥٧وم لم؛ كتاب الإبجان ،باب يان أن الدين الصبمؤة ،رقم( .) ٥٦

قؤح ئاض اسدض * jتلام سداأرسل؛ز)

٨٢٨

ياما إل النار® هل؛ يا رسول افب فالخير؟ ٌ *الخل ةؤم؛ث' هي لرجو درر ،وهي
ثبمببجنبميا٤ثتجامحا٤

عل أهل الإنلأم ،مهي له درر ،وأما اثي هي لئ سر ،مرجل ربطها و نبيل افه،
م لم يئس حؤ اللب ل ظهورها ،ولا رقابما ،لهي له بر ،وأما الي هي له أجر،

/إذ زبملها  jنبيل اف لأهل الإنلأم و ثزج ،أؤ زوصة ،ي أئت من دلك الزج

أوص -من ثيء إلاك ق س ظ أث خ11اث ،ومحث ق عدد ^^١
ومابجا خنثاث ،ؤلأ شو طني

خ1 ،ؤ ذن1و ي ي الهُ لث عدث

آثارها ،وأنوابجا خننات ،ولا م بما ضاحبجا عل م ،ي منه ،دلايريد أذ
صخنثارت»،ةيل::ارسوَلاي ،فائئث؟ماو:
 ١١٠١١أنزو عيآ ل الخمر ثيء إلا هيج الأيه المائة الخامعه! ؤ ئص سق يتماد
درء ثثإ ئثْ« ه وش يسق نمثا 3دوم ثرا ئرم4اا متمي علءهر  ،٠وهذا

لسل هنملم •

التج

هذا الحديث الذي أورده ا،لؤلم ،رحمه الله يعال ل(باي ،ثأكيد و-جودتا الزكاة
وبيان نفلها وما يتعلو تبا) ،وهو حديث أي هريره رْ؛ءؤقبمنة الذي أحرجه مسلم
مطولا ،فيه ذكر الني .الذهب ،والفقه ،والإبل ،والبمر ،والعم ،والختل،
والخم ،وذكز -م كل منها قبائوصمُ وحكيا كان .تئ لالاس يانا
إ )١أحرجه الخارتم •،كتاب الزكاة ،باب إثم ماغ الزكاة ،رنم(  ،) ١٤٠٢وملم؛ كتاب الزكاة ،باب
إنم مانع الزكاة،رنم( .) ٩٨٧

قيح

٨٣٠

اسث1ءتي  JAهدم سد ام،ط؛زا

ولا منه ولا شمن ،خمسول ألفن شة ،وهو يعيب هذا العياب —والعياذ باه —

حتى يمضى

العباد ،ثم يرى مبيله إما إل الخؤ ،ؤإما إل الناو .سأل اف الحافيه

والسلامة.

وعل هذاكون هذا افديث كالتمرلمول افب ثعال•

يحؤ؛زوت

آلي .هب ؤألمصة ولا ينفقوتبا ق سبيل آفه ذبشرهم بمذ.ارا آلير ه
ومعنى كنزوما أي! لا يودوذ وكاما ،كإ فثزها بذلك أهل العلم مى الصحابة
والتادع؛ر ،،ومن بعدهم؛ لأف ما لا يودى رلكه فهو كنز ،ولو لكن عل وووس

ايال ،وما يندى زلكيه فليس بكنز ،ولولكن ل باطن الأرض ،فالكنزما لاثودى
زكا:ه.

قال اش ثعال؛ ءؤ محم نحس عثها ق ياي جهقد مقتؤنم< يها :أثاهيم

ؤجزيم و<ئ،ثو(ظبه لالتوة0:مآ؛اؤ وهوا عذاب وألم حثدي ،ويعد؛ول عذابا ملبيا،

بال ،لهم■ ^ ١^٥ما يكرتم لأمسنؤث قاوم_؟ ما'َقم قيىكث< ه ،تحصل
له؛؛ العذاب افثدي ،والعذاب الملثئر بالتوبخ والتانس ،،-فإذا يكون هلبه ق تللث،
الساءة وهو يقال له :هذا ما كنزمث ،شف،؟ سمطع ملته ،ألم جندي ،وألم ملي
—والعياذ؛اض~ هذا جزاء من لا يودى الزكاة مى الدم ،أوالقصة.

وما نام مقام الدمب والقصة ق النمدك فله حكمه ،وعل هذا فمن عنده

أوواى تساوى هذا الماغ مى الوهّ_ه والقصة ،فعليه أذ ينكثها ،ومعاملة الناس
الأف ق حمح الدول ،أوغالم-ا الدول لكلها بالأوراق ،ولدينا فئة ريال ،فئة حمسة،
فثه عثرة ،فثه حمن ،فته مثة ،فته حمس متة ،هذه الأزراى مقوم مقام الذم،
والقصة؛ لأما جعّلتإ بدلا عنها ق المعامل بين الماس ،فإذا ملف ،الإنسان أوراما

 ' ٢١٧باب يجوب صوم دسان ؤييان كل اسيام  Ujيممق و4
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الأشياء ،لا أف يركها عل العادة أومن أجل امحق الثدث ،ولكنه يتعبد شث بذلك،

يمسلئ ،عن الهلعام والشرانم ،والمحاح ،وكذلك صار ائفطرات من طلؤع المجر
إل عروُب ،الشمس ،ومجن هلال رمقاف إل هلال ئواو.

وصيام زمماو أحد أركان الإسلام ،هذه مزلته ل دين الإسلام ،وهومحرض

بإحاع انمن ،لدلالة الكاب والثغ نل ذلك.

َثمذكز  ،1^^1تحماثالآيان،ضهعلهذاممال :ؤكأياأكتي:اضا
محب هؤهطإ ادثامَتتاهم ،مث) أدمى من ملطم تدمحز ثنموث ه ،فوجه ٠٥١

ابماب إل اأؤ؛نتو)؛ لأل صيام رمماف من منتميات ،الإيان؛ ولأل صيام رمقاف
يكمل به الإياف؛ ولأل ثرك صيام زمماف يقص به الإيال •

واحتلث العل،اء فنا لوترى ماوثا وكتلا ،هل يكمر أم لا؟ والصحيح؛ ايه
لا كم ،وق لا:كم الإن اف بزك ثيء محن أزكان الإّلأم موى الئهادلإن
والصلاة.

ونوله ثعال؛ ظب ءلاًظم أيثام ه ،أي يرض ،وقوله:

أئ.تبنملط)هأيك،ا ئرض عل الذين من ملكم

عد

هّ ؤإى ذكز

اممه ثعال أيه ءرض عل من ملنا ،ولم يذكز مثل ذللث ،ق الصلاة؛ لأف الصيام فيه
مشمة ،وثعب ،وثرك للمألوف ،ولا محي امحه ق أيام الحر وطول الهار يكون سديدا

عل الثموس ،فدكز افهُأنه فنصه عل ض مثا ث ن؛ لأن الإنسان إذا علب أة
هذا الثيء له ولنيْ هال عليه ،وذكرْ أيثا من أجل أل يبة؛ ،اثه جلقعلأ"أكمل لط
الفضائل ،ك،ا أكنز ي نبما ما شاة من الفضائل.

ضح ريأس اساسق

٨٣٤

هدم سد الر،طتي

وقوله تعال؛ ^ ٢^٥ثنقوث ه أي• لأجل أف ^ ١الفن؛ لأف الصيام جنت ،يقيك
من ائعاصي ،ؤيميك مى النار؛ لأف من صام ومضال إيإثا واحتسابا غفر له ما مدم
من دنه ،ء٠ولهت ^ ٢^٥دئقو 0ه أي من أخل المموى ،وهده هي الحكمة من إمحاب
الموم ،ويدل عل هذا قوله ٠:ررمن لم بمخ قول الزور والنمل به وايهل،
فليس فه حاجه ق أو ييخ طعامه وثرابهاار '؛ لأف اممه لم يرد أف يعيب العباد برك
ما يثتهول

ولكثه أراد أن يدعوا مول الزور والعمل به والحهل.

ثم قال تحالت ؤ أثاتا مأناوودن ه ذكزها عل وجه المميل ^؛ ٠أن اثأله

لسث ،شهورا ولا ستوايتح ،ولكثها أيام ،وليت طويله ،ؤ آبتاما مندودآت ه.
وقوله تعالت ءؤثيى'كاث يتمحأملإُأثا أر عق ّثمرئمدْ مذ  ^١^١أ-ره ،وهذا
أيصاتسهيلم.

أولأت الأيام ماليله ،أيام معدود؛.
نانيات أف من كال يشق عاليه الصوم،رصه ،أو ماثز فإيه يفطر ،وعليه عدة

من أم أحز.
وقوله تعال•

أفيت.مت.ا يهليفتونهء ه وهم مقيمون

ية هلعام مت،كإٍن

يثن ثثلئ ■ثيا موحل خ؛ وأن ثنومأ ■مثرلطم  4هدا ق أول الأمر ،أول ،ما قنصن
افه الصوم قال سين يهليةّووهت عليكم فدية طعام مأّ،كين ،قاف مهدؤتم فهو حر

لكم ،وأف ثصوموا حر لكم ،فحيت اطه الناس ل أول الأمر ب؛را أف يصوم الإن اف،
أويهلعم عن كل يوم منكينا ،نم يعس الصيام ق الأية التي بعدها.
( )١أحرجه اJخارىت كتاب الصوم ،باب من لم ييع ثول الزور والعمل به ل الصوم ،رقم (،) ١ ٩ ٠ ٣
من حدث أيا هريرة بجمحنين.
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وقوله•

٨٢٥

شوي -هر ثاءظم إنَقتتم ثلنو0ه أي إذ محم من دوي

العلم ،الن-ين يفهموذ ،ووجه ذك أف الصوم أس عل ممر من الناس من إطعام

النك؛ن ،فوكان أثق ي  ،٧٩افصل ،لأف الأن او إذا نيز عبادة ثامحه بأمر ا ِف
كان أجرها أعفلم ،ومن ذآ كان الأبعد من الجد أعظم أ-ما من الأدنى من
المسحد؛ لأيه أكر عملا ،لكذ ليس معتى ذك أ 0الأن اذ يطلب الثمه ق العبادات

التي يثرها اف ،فإف هدا من السظع ل الدين ،لكن إذا كثثك افه بعبادة ،وشمت
علك صان هدا أب أينا ،أثا أو نطك اشمه كا بمنل;عض  ^١ل أيام

الشتاء ذثلأ دهي مزئ ; ^1البارد ،بموو :لأة إنثاغ \جر 1عل اأكارْ غ
يرقع الله به الدرجات ،ؤيمحو به ا -لقطايا ،موئات يا أحي ،ما هذا أراذ الرموو>:
إنا أراذ \رط ه أف الإنساذ إذا توصأ وء ق ايام الشتاء كان أم أينا،
ولكثه لم يقل• اقصد الاء البارئ ،فإذا من الله عليلثا باء ساخن ثستهلح أذ تسح
الئصوة فيه إنباعا كاملا ،فهدا أفصل.

وقوله ت٠رالت
أهام؛

محكان ربما ه وقثم العلماء همهراقث المرصن إل ثلالإ

المم الأول؛ مرص لا يزجى بنؤْ ،ل هو مسثمر ،فهل-ا لا صيام عل المريض،

ولكن علميه أف بمم عن كل يوم منكثا؛ لأمه من جنس اشثر العاجز عن الصوم
الذي لا يزجى زوا Jعجزه.

الفم الئاف؛ المريض مرصا يضرم الصوم ،وثمحشى علميه أف ضبك به ،كمريفن

لا يثظع الأنتعناء عن الماء ،مثل بعض ألولع الرصن اJقsكري ،وما أشته ذك،

ساضسظإقنهظ

٨٣٦

فهذا نحزم عليه الصوم ،لموو افب مال؛ ^ولأ 1 \Jsjuصؤإإل هَلكن إم تحث 4
[الناء:ا>آ].

والقسم الثالث !،مرصن يشن منه الصوم ،لكن لا صزز فيه ،فهنا الأفصل

أف بمطر ولا يصوم ،ؤمفي مذ ذللثف ،وأما اأثص الذي لا يور فيه الصيام ثيئا
كمرض الض السم ،ومرض الس ،وما أشبه ذللث ،،فإيه لا نحور فيه الفهلر؛ لأف

الحكمه من الزحمة هي إزاله المشمة ،وهذا لا مثمه عليه إطلاقا ،فلا محل له
الإفطار ،والأصل وجوب الصوم ل وفته إلا بدليل بم واضح سح للإنسان أذ
بمطر تم بمضي بعد ذللثج.

وأما المر ،فإف المريقيم فيه الصوم إل ثلاثة أمام؛
المم الأول،؛ ثم يضزْ الصوم ؤيشن عليه مشمة ثديل.ه بسس_ا تفره،
مثل أف نافر ل أيام الحر ،والأيام الهلويلة ،ؤملم أيه لو صام لتضزر به ،وثق
عله تشمه عثر محتثلة ،فهذا يكرف عاصتأ إذا صام ،والدلل لذللث ،أل الى ه
شكي إليه أل الناس ند ثى عليهم الصيام ،وهم ق ثمر ،فدعا بإء فشربه ،والمامن

ينطرول إليه حش لا يكول ق صدورهم حرج إذا أقطروا ،وكان ذللثه يعد العصي،
ولكن مص الصحابة

بموا عل ،صومهم ،فجيء إل الشنه ،ونل له؛

إل مص الناس ند صام ،فقال)ث ارأولئلثج العصاه ،أولئالئ ،العصاة»ر  ،٠فوصمهم
بالعصيان ،لأمم لم يملوا رخصه افد سمر مشقة ذللئح عليهم مثمه ئديال.0
والشم الئاف؛ من يشن عليه مثمه ولكنها محمله ،فهذا يكزْ له الصوم،
( )١أحرجه م لم :كتابا الصيام ،باب ،جواز الصوم والفطر ل شهررمضان للماز ،رنم( ،) ١١١٤
س ح ديث ،جابر بن همد الذ

ش _ b iاساسق*_هدم سد امسلتي ءتإإئاتيظت

٨٣٨

يأووف إليه ،فإذا فارقوا هذا الوطن فهم مافروق ،فال قال قائل ت مض يصوصل؟!

يلتا؛ يموموف ل أيام الشتاء أيسر لهم وأسهل ،أوإذا قدموا إل بلدهم ق زمماذ
يلزمهم الصوم؛ لأيه زال عنهم المئ ،وافه الومحق.
جمهمحتج

 " ١٢١٥وض ش هزيره ;ظ^,ءنئ ،قال،ت قال ،رسول ،افب ه؛ *^ ،jافه ء،جل•

ثل عمل ابن آدم له إلا الصيام ،ئإيه ي وأنا أجزي به ،والصيام جنة ،قإدا كال يوم

صوم أحدثم قلا تزيغ ولا يضح ،،!.فإن ناب 4أحد أو ماثلت ئؤنو '.إي صائم،
والدي مش محمد يد؛ أحلوف قم الصائم أطتنا عند اطه من يج النك ،للصائم

قزحتان يقزحمحات إدا أئطز قرخ ضلرْ ،وإذا لش نبه قرخ بصومه ٠٠محقن ^ '،
وهدا لفظ روايه الثحاري.

ول رواية له! ارترك طعانة ،وثزابث ،ونهوته من أجل ،الصثام ل وانا أجزي
به،زاكئتشرأنثابجا»رأر.

ول رواية للم :؛رثل عنل ابن آدم يضاعفن ،الحنته بعشر أمثالها إل نبع

مئة صنف .قال اطه ثعال :إلا الذوم قاثه ل وأنا أجزي به؛ يدغ نهوثه وطعامث من
أخل[ ،لصاتم هزحتان :مزحه عندفطر ،0وقزحه عندلقاءنبه .ولحلوذمحه أطيب
ء1د اف ذ نح ال؛<كاا
( )١احرجه اJخارىت كتاب ،الصوم ،باب ،هل مول ،إق صائم إذا شتم ،رقم(  ،) ١٩٠٤وم لم؛ ئاب
الصيام ،بائح فضل الصيام ،رنم(لهاا).
( )٢أحرجه البخاري؛ كتابؤالصوم ،باب ،قفلالصوم ،رمم(؛هخا) •
( )٣أحرجه«سالمت كتاب ،الصيام ،بابج فضل الصيام ،رنم(اْ؛ل).

قيح رياس اساسق

٨٤٠

؟لأم سدالرسيق صإإ؛ثذهوغ

له أحياثا ،يكزهه ثثمته ،لا لأن افه فنصه ،لوكرة الإنسان الصوم لأف اطه فنصه
لخط عمله ،لكنه كرهه لثمته ،وْع ذلالث> تحمل منه عاليه ،ممحثر عن الطعام
والثرايت ،والمحاح ممب عنهؤخ ولهذا قال افه ثعال ل الخديث القدمحي! راثتيك طعامه،
وثرابت ،وثهوثه بى أجرم

أما الصمث عن معصية افه! وهذا حاصل  ،٢^١^١فإثه بمثر عن ثمسه،
عن منصتة افه عغجل> متجنب الثم ،واوئش ،والخهل ،والزور وعيت ذلك من
غاوماه١ه.

أئا الصوعل أدار اف:وذلك أو الإن اذصه و حال الصوم -ولأّيا
ق أيام الصم ،الطويلة ا-لحارة~ مى الكسل والملل والعطس ما يتألم منه ،ؤتتأدى
مخ ضبأ' اممه.
به ،ولكنه صايئ؛ لأف ذللئ ،ق °

فاو اشثنل عل أنوج المتر الثلاثة كان أ-مْ بض حاص ،،قال الهُتمال:
ؤإتا لؤؤ المييذ قمغم ثم حصا< ،-هتالز"رت • • ] ١
ثالئات ومن الموائد التي اشتمل عليها هذا ا-لخدين ،ت أف للصائم قرحتي I
المرحه الأول عند فطره إذا أفطر ،بمرح مطره من وجهم!

الوجه الأول !،اثه أدى يريقه من ئرائص افه ،وأئعم اممه  ٦١-عليه ،وكم من
إن ان ق القابر يتثش أل يصوم يوما واحدا فلا تحمل له ،وهذا قد مى الله عليه

بالصوم ،فصام ،فهذه نعمة ،فكم من إنسان ثلغ ل الصوم ولم يتمه ،فإذا أفطن
فرخ ،لأمه أدى قريضة من زائض افه.
والوجه الثاف! وبمرح أيما فرحا آحر ،وهو أف افه أحل له ما يوافيى طسعته
من الآكل والشارت والتاكح ،بعد أذ كان ممنوعا منها.

٨٤١

 - ٢١٧باب وجوب سوم ر،ضان ريي1زاكل اسيام ومايممق بع

فهاتان محرحتان ل الفطر:

الأول؛ أف اممه ْس عليه بإتمام هده المريضة.

الثانية؛ أف افن مى عليه بإ أحل له من محوباته من شام وائرادسا ؤنكاح.
م

٣

م

رابئات ومن محوايد هذا الحديث،؛ الإثارة إل قوايد الصوم ،ؤإل الحكمة من

محرض الصوم ،حيث ^ ^، ٠١؛ ررمادا'كاف يوم صوم أحدثم هلا^ ، iLولأيصحّتإاا
يعني؛ لا يقول محولا ياثم به ،ولا يصح ،-فيتكلم بكلام صحك ،،بل يكون وقورا
مهلمئنا متاسا ،قاف سابه أحد ،أوثاممه فلا يري صويه عليه ،بليقول؛ إن صايثإ،
يقول ذلك؛ لقلابمال عليه الذي سابه ،كاثه يقول؛ أنا لمستخ عاجزا عن أف أقابلك ،بإ
سنثي به ،ولكي صائم ،يشي صومي مى الرد عليك ،وعل هذا فتقوله له جهرا؟

كذللثج أيصا؛ إذا قال؛ ررإل صائم ،،يرؤغ مثه عن مقابلة هذا الذي سابه.
كايهيقوللنئييه ٠ررإمحاصائم ،فلا يردي عل هذا الذي سل،ه ،وهذا أيصا معنى
جلثل عقلتم ،ولهذا كاف الني ه إذا رأى ْس الدئيا ما يعجبه وحاف أف يتعلق
ثفئه بذلك ،قال« :لثلثإإن النض عيش الآخرة»را* .فالثزمحوله عل محج  Uكيل
إليه وشهوابما ،فإذا رأى ما يحجبه من الدئيا فليقل؛ ررلسلئ "،يعني إحابه لك ،يا ريثج،
رُإل العيس عيش الأجرةُُ ،وأما عيش الذئيا فإيه زائل وفان.

فهذْ من موائد الصوم ،نملها الموشح رحمه اطه يعال مما رواه أبو

عن الني ه ،ول هذا الحديث يوعال من أيولع الحديث،؛ ألفاظ قدسثة من كلام اه
عئقهل التي رواها الني ه عن ربه ،وألفاظ سويه من عند الني ، .وافءأعلم•
(  ) ١أخرجه اليهقي ق السنن الكمى (ه ٤ ٥ /من حديث محاهد مرملا.

قيح رياساساسق * jكلام سدا،ر''متي

٨٤٢

 - ١ ٢ ١ ٦وعنا،ت ههمحن ،أو رسول اف ،.مال؛ راس انمي روجتن ز تمل

افي ئودي مى ابواُب الخق ،يا عبد افب ،هدا حثر ،يئى ثاو مى أقل الصلاة دعءَ من
تاب الصلاة ،ومذ كاف مذ م ابهاد دعذ مذ داُب ابهاد ،ومذ كاذ مذ م
الصيام دعي مذ ثامب ،الريان ،ومذ ثاو مذ أهل الصدمة دهمر مذ ي الصدمة ا>
يال أبو؟كرف؛قثقبمئت بأي أنش وأمي يا رمول اف؛ ما عل مذ ذهمر مذهلك الأبوف

مذ^ ،^yفهل يدص أحد مذتللث ،الأبوف محا؟ صاو ت ارسم ،وؤ<-وؤأ ئف0
ةلم»محهم.
 - ١ ٢ ١ ٧وعن نهل بن تعد دممحه ،عن الشي ،.قال؛ ارإف  jالخؤ بابا
بمال له؛ الرياو ،يدحل منه الصايئوذيوم القيامة ،لايدحل منه أحدعيرُهم ،ماو،ت

أين الصائموJ؟ هثمومول لا يدحل منه أحد عيُهم ١^ ،دحلوا أعلق ظب
مكأخن»ةققهم.

 " ١٢١٨وعذ أب نعيد الخيري يخهقنن ،مال ت مال رسول اطه ه؛ راما مذ
عي يصوم نحما ق تبتل اف ،إلا باعد اف بدللث ،اليوم وجهه عن النار تمن حرمااا
> ٠٣^٤
قكآ
مت

( )١أحرحه الخارىت كتاب ،الصوم ،بابه الريان للصانم؛ن ،رنم (  ،) ١ ٨٩٧وم لم ت كتاب ،الزكاة،
باب ،من جع الصدقة وأء،ال ،اير ،رنم( .)١ ٠ ٢٧
( )٢احرحه اJخارىت كتاب ،الصوم ،بابح الريان لالماو»ين ،رقم(  ،) ١٨٩٦وم لم ت كتاب ،الصيام،
باب،فضلالصيام،رقم(أهاا).

( ،٣أحرجه البخاري؛ كتاب ،الحياد والمر ،باب ،فضل الصوم ل سيل اش ،رقم (  ،) ٢٨٤٠وم لم ت
كتاب ،الصيام ،باب ،فضل الصيام ل سيل اف لمن بمليقه ،رقم( .) ١١ ٥٣

 - ٢١٧باب وجوب سوم(_ ،jدبياذكل اسم ومايممق بد

٨٤٢

 - ١ ٢ ١ ٩وعى ش ئزيزة ئمهثى عن الم .هاو ت رءس صام وثصاو ايإيا
ؤاحساتا ،عفز ثه  ١٠٠مدم من دأبه>ا منفى علتدرُ

المحح

هذه الأحاديث التي مائها المولث لآنةأiثقكثها ثدو عل ممل الصيام ،فمنها
حديئ أيى ئريرْ قهبمن أف الم .مال؛ ءمى أمق روجتن  jسبيل اف دعى مى
أتواُب ،الحق ،يا همد افه ،هدا حإث».

أمق روجتن® روجتن؛ صش ،مثل أف بجي ذنانتر ودراهم،
قوله؛
أودراهم وأمتعه ،أوحيلاؤإثلأ ،وماأشتة ذللث ،،قال ثعال؛ ؤ ؤقم أرزحا ئثثم ه

أي أصناما ثلاثه ،ثم ذكر الرسول ه أبواب ا"اق ،ول قوله؛ رردعي مى
ابواُب الخق ،يا عبد اف ،هدا حثر® يعنى أف اللائكه ثدءو 0من كل باب ،فتقول؛
هذا حثر ،هذا حثر ،هدا حثر ،يعني؛ فادخل معه ،وهذا يدل عل ممل الإماق ق
نسيل اللب ،واينهاد ل نسيل افب •

ول هذا الخدين ،أيما؛ ايه من كان من أهل الصلاة ذعي من واد_ ،الصلاة،
ومن كان من أهل الصدقة يعل من؛انم ،الصدقة ،ومن كان من أهل الصيام ذعل
من باب الريان يعني هذا الباب خاص ينمى يانمخ الريان ،الريان يعني الذي

يروي ،لأف الصائم؛ن يعطنوذ ،ولأسثإ ق أيام الصم ،الهلويلة الحارة فيجاروذ
بتسمية هذا الباُب بإ تفنضنإ بهم باُب الريان*
ز  ، ١أحرجه البخاري• كتاب ،الصوم; ،اب ،من صام رمضان إي،ائا واحتسابا ونية ،رثم ( ،) ١٩٠١
وملم ت كتاب صلاة السافرين وقصرها ،باب الترعيب فا قيام رمضان وهو الراويح ،رقم
( .) ٧٦٠

س

٨٤٤

وقوله Iرامذ كاو مذ أهل الصلاة• • • مذ أهل الصدمة• • • مث أهل ابهاد• • •

مذ أهل الصيام• ■ •  ٠بمي من لكن يكثئ من هدا الثيء ،وهذا لا بمي أف نن صام
فقط ،ولم:فذ محل فإنه لا:دخل اة ،يأله لكم ،لكن ازاذ ذلك انمذ
اللءين يكثروف الصلاة ،فإثبمم يدعوف من باُب الصلاة ،والدين يكتروف مذ الصيام
يدعول من باُب الصيام ،والدين يكثروف مذ الصدقة يدعول من بايب الصدقة،

وعل كل حال من لكن من أهل الخ ،؛•حل اية من أي باُبإ لكن ،وأبواب ،الحي
ثإتية ،وأ؛واب ،المار سعة ،أما أبواب ،النار فقد ذكزها اف ق القرآن فقال ثعال!

ؤأ) ثتة إو لي تآم :م ين ثئثن؛زه[الخجر:؛أ] .أثا أبواب ،ه ^^١
فصحت- ،يا الثئة عن الشذ

•٠

أ-لثا "ًئث الّى و.حذ\ ا-لثدسثا ،قال أبو بكر

يا رمول اممه ،ياي

أث وأمي ،ما عل من لعل من أحد هده الأبواتحج من صرورة ا بمي :الدي دعى
من باب واحد لا ئ ،عليه ،فهل يدعى أحد من هذْ الأبواب ي بمي ،كل
بايبج عليه ملائكة ينادوف عليه ،يا فلأن يعال ،،قال؛ ااوعم،ا ،بمي؛ يمكن أن يكورن
الإنسان ممن الصلاة كشز الصدقة ،والخهاد ،فثدعى مذ الأبوانم ،كلها قال؛ ارثمم،

وأرجو أف فوف منهم؛؛ فأبو بكر

مذ الأبوام-ؤ المإنية كئها؛ لأه

لأ؛ئ^-عتئ سباق إل الخثي ،كل حثر له فيه نميسؤ ،حتى إثه نؤهبمنئ عندما حثؤ
الثي هذات يوم عل الصدقة ،ورعب فيها ،فأتى عم نبجممنبمن ،ولكن نحب أف
يبؤ ،أيا بكر لا حدا لأي بكر ،ولكذ حبا ل ال ي) إل الخم ،فأنك ،عمر ة؛ئفيتن
،أخرجه الخارك '،كتاب بل•ء الخلؤ ،،باب صفة أبواب الحنة ،رنم (  ،) ٣٢ ٥٧من حديث ،مهل بن
سعل خؤينن

صاذضلاسمُئماقبم

يمحق ماله للمحيثة ،فالثا جاء إل الني .إذا أبو بكر

ماله ،كل ماله ،كال له الرمول

٨٤٥

غد حاء بجمع

ماذا -ركش لأهلك؟ قال :تزكئ لهب اشَ

ورسوله• قال عمر• وافه لا امابقه بعدها أبدا ؛ لأل أبا بكر ;محتهبمنن أستق

الصحابة إل الخثر ،وأهواهم إيإئا ،وأثدهم يمحييما باطه ورسوله.

ثم ذكر أحاديث ،أحرى كلها ثدل عل الصيام ،آخرها قوله ق حديث أي
هريرة غتهبمثئ :ارثذ صام رمصاذ إيإئا واحتناتا ،عفز له ما مدم مذ دسه ٠٠إذا صام
إيإئا باطه ،واحتسابا؛ثوانم ،اطه ،فإف افه ثعال يغفر له ما مدم من دئبه.
 ~ ١ ٢ ٢ ٠وعنه نيؤينئ '.أن رسول اطه ج^ ،قال؛ ارإدا حاء رمصان ،فئحت

ا؛وان ،الخؤ ،وعلمته أبوان ،النار ،وصمدمتؤ الساط؛ئاا متقى علتهر.'٢
 " ١٢٢١وعنه كههغنن '.أق رمول ،اطه ،.قال ١ :صوموا لرؤيته ،وأمحطزوا

لرويته ،قاذ عي علقم ،قأكؤلوا عدة ثعباو دلأي؛ر ،ا متقى عليهُ ' ،وهذا لفظ
البماري.

ول رواية للم :راقإل عم علتكم قصوموا يلأيذ يوما .٠ ١٠
 ، ١١أ-؛مجه أبوداود :كاب الزكاة ،باب ل الرحمة ق ذلك ،رنم(  ،) ١ ٦٧٨والرمدى :كاب اياب،
باب ،رنم(  ،) ٣٦٧٥من حدث عمر بن الخْتاب ههقنن.

 ) ٢١أخرجه البخاري :كاب الصوم ،باب هل يقال رمضان أومهر رمضان ،ومن رأى كله واستا،
رنم  ،) ١ ٨٩٨١وم لم؛ كاب الصيام ،باب فضل صهر رمضان ،رقم .) ١٠٧٩١

) ٣١أخرجه البخاري :كاب الصوم ،باب نول الني ه" :إذا رأيتم" ،رقم(  ،) ١٩٠٩ومسلم :كاب
الصيام ،بابإ وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ،رنم( ٠) ١ ٠٨١

 ) ٤١أخرجه م لم :كاب الصيام ،باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ،رقم( ٠) ١ ٠٨١

قؤح يياض اساس}،ض؛لأم سدالرسيق

٨٤٦

المحح

مل الحافظ اووي رحمه اض تعال ل رياُب وجوُب صوم رمقال وتال ممبمل
أف المنر و .قال ١٩١١ :يحل زممحاير،
الصيام وما يتص به) عن أي هنيرْ
فتحت ابواب الحؤ ،وغثمئ ابواب النار ،وصمدت اكثاط؛نا ،هده ثلاثة أشياء
ثكوف ق رمفاف:

الأول؛ مح أبواب الحك ،يرغينا للعابمئ ،لها بكرة الطاعات ،من صلاة،
وصدقة ،وذكر ،وقراءة المران وعر ذلك).

والثاف؛ ويثلي ،أبواب الئران؛ وذللث ،لقلة العاصي فيه من اأومن؛را.
واكالث :،وصمدت ،الثياط١ر) يعني :الندة منهم ،كإ حاء ذلك ،ق رواية

أخرى•
واأردة :يعني :الدين هم أثد الشياطبن عداوة وعدوائا عل بني آدم.
والتصفيد معناه؛ العل ،يعني؛ يثل أيدتبمم حتى لا هئالصوا إل ما كانوا ئمحوف إليه
ق عثوْ ،وكل هذا الذي أجثر به الني ه حى ،أحل به يصحا للأمة ،وقئفيزا لها
عل الختر ،ومحيينا ص من الشن.

وأما حديث ،أبير هزيره الثان :فقال ١٠ :صوموا لرؤيته ،وأمطزوا ^^ ،'،4يحني

اثه نجس ،عل المس<ديرثر أف يصوموا إذا رأوا الهلال~ ،هلأل رمقاف— فإن لم ينوه
فلا صيام عليهم ،ولهذا قال؛ اريإي ،غبي علتكم ،مأكملوا عدة ثنتاق ثلاثي ٠٠يحني:
لوثعص الهلال ؤ) عيم أو ئر أو ما أثمه ذللاح ،فإثه نجب أذ ي،كثل نعبان ثلاس
يوما نم يصام ،هدا لفغل الثخاري.

صسضلاسموئثافبم

٨٤٧

ولفظ رواية مسلم! ®صوموا يلاث؛ن يوما؛ ،وهذا فيإ إذا غى هلال شوال،
مير-ا النمح ،ؤه ق هذا الخدين ،ايه متى حمي الهلال ليله الثلاثين من نعياف ،فإو4

نجب أف يكئل قعبان يلاثتن يوما ،ؤإذا حفي ليله الثلاثين من رمضاف فإيه ئتقثل
ثلاثين يوما .واف الويق.

٨٤٨

*<> ؟لأم سدالرس،ء،

قُح ُياض

 -٢ ١ ٨ياب ابودوقل اشردف والإكثارمذالخثر
ل ف هررمفاذوالزيادة من ذلك ل العفرالأواخرمنه
خوٍةؤ

 - ١ ٢ ٢ ٢وعن اين عباس

قم

هاو ت كاذ رسول ،افه ه أجود الناس،

وثاو أجود تا؟كوئ  jرهفاذ جئن يلماة جبل ،وكاذ جيل يلماة  jثو لبمت

مذ رمفاو هثدارثه المزآذ ،هلزسوو اف ه حاذ يلماه جمنل أجود بالخم من
الثيحالثثلت.ظقها'.
 ~ ١ ٢٢٣وعن عاممه نهؤؤثلبمهأ ،مالت،ت آكال رسول الثي ه إدا يحل العسر

أخثاالئل ،^^Ij ،ؤثئالمن.ةققهر؟*.
القمح
مال الولن رحمه اف يعال• *باب اُبموؤ وفل الٌروب والإكئاومذ الخرل
سهررمضاذ والزيادة س ذللث ،ل العشر الأواخر منه. ١٠

الخودت هوبدل ائموُب من مال أوعمل ،والإنسان محول بإله فثنهلي القشر،
بعمله_ ،؛ )jالإناذ ق أموره!
وبمدي إل الني ،ؤيوامى الختاغ .ومحوي
(  ) ١أحرجه البخاري! كتاب بدء الوحي ،باب بدء الوحي ،رنم ( ،)٦وم لم ت كتاب الفضائل ،باب
كان

رنم ( .) ٢٣٠٨

( )٢أخرجه البخاري! كتاب فضل ليلة القدر ،باب العيمل ق العثر الأواخر من رمضان ،رنم
( ،)٢ • ٢ ٤ومسلم! كتاب الاعتكاف ،باب الاجماد ق الثر الأواخر من شهر رمضان ،رنم
( .) ١١٧٤

^سنوالزئدسذر1ئانياثرالآوامض

٨٤٩

ق مثانيه ،ق دكانه ،ق بسه ،محالحود هوبذل؛ ،)UJ،أوالعمل ،ورثا يدحل ق ذلك

أيصا بدل الخاه ،بأذ يشخ لأحد ،أويتوثط له ي جلت ،نممعة أودفع تضئ؛،
أوطأث1هذلك.

وكان الضه كا قال أنز بن ه ي :ررأحوذ الاس»راء باله،
وبلته ،وعلمه ،ودعوته ،ونصيحته ،وكل ما يتي الخلي ،وكان أحول ما يكون ق
رمضال ،لأل رمضال نهر اُلجوؤ' يجود الله فيه عل العباد ،والعباد الموممول نحودوف

عل إحواهم ،وافه تعال جواد يجب الحول ،ولكن البث ه يترل عليه جبريل
ق ر مضان؛ كل ليلة يدارسه القرآف من أجل أن يثبته ق قلبه ،وأن
يجصل الثواب يالمدارمة بينه وبئذ جبرل ،وجنيل قؤالآك"آصم بمزل لي عل

كيفية لانعلمها ،لأيه ملك مى ائلائكة ،واللائكه لا يروق إلا إذا ثاء ال؛ة مؤهل.
لكن رسول افه ه حين يلقاه •جزيل فيدارئه القنآل ،أحوي بالخير مى

 ،وتحوي به ،حتى إو 4أستغ
الرج المرتلة أي^ أيه يائ إل الخر
من الرج اذرتلة ،بمي• التي أرسلها افه مبمل ،فهي نريعه عاصفه ،ومع ذلك
فالرسول ه أحول بالخير من هذه الريح ل زمفال.
ثم ذكر  ،.١٥^١حدث عائثة ;محهبمهءت أف الني .لكن إذا يحل العئز
الأواخر من رمقاذ أحيا الليل ،أي أحياه بالدكر ،والقراءة ،والصلاة ،والعبادة،

وأيمفل أهله ،وسد مئزره ،أيمفلهم ليصلوا ،وسد المثرر أي• يآهب دأهتا كاملأ
للعمل؛ لأف ند المئزر معناه أف الأنساف يتأهب للعمل ،ويتقوى عليه ،وقيل ت
^ )١أحرجه اJخارىت كتاب ،الخهاد والمر ،بابح التجامة ل الحرب ،والخض ،رنم ( ،) ٢٨٢٠
كتاب المقاتل ،باب ق سجاعة الني .وتقدمه للحرب ،،رقم (.) ٢٣ ٠ ٧

 - ٢١٩باب اللهي هن نندم رنماذبميم بمدنمق قماذإلإلن يصله بمالله الداءهادة لد

٨٥١

 ٣٢١٩باب الئهي عن مدم زمضال بصوم بعن محق ثعياو
إلا لن وصله بإ مله أوواهي عادة له  )jLلكو عاديه
صوم الاثنين والخميس مواممه

خوًتسثتي

؛مامأا-ءنأبيييرةته،صالإ ه،هاو :ررلأ:ثقئطكثما
زمصاو بصوم يوم أو يومم ،إلا أو تكو 0وجل'كاو يصوم صومه ،مئيصم دلك
امحم»ةقنءمحرار
<رلا يصوموا مل
هال :هال رم وو افه
 " ١٢٢٥دعن اين عباس
زمصان ،صوموا ^^ ،4وأنمزوا لزؤسه ،هاذ حانت ،دوثه عثايه هأكملوا ئلاثين

يوما؛ا رواه الرمذيُ ا ،وقال! ررحاوي<ث ،حنن صحيحء.

ررالعيايهء بالثن النجمة وبالياء اكاة س محت ،^^١ ،ومحي؛ الثحابه.
 " ١٢٢٦وعن ش هريرة زمح.بمتق ،هال! هال رسول افه ه•'  ٠إدا بض نصم،
من ثنتان هلايصومواءزؤام الرماوي،ر  ٠وقال؛ ٠^ ٠؛^ ،حنن صحيحء.
( )١أحرجه البخاريت كتاب ،الصوم ،؛اب ،لا يتقدمن رمقان بصوم يوم ولا يومين ،رمحم( ،) ١٩١٤
ومسلم; كتاب ،الصيام ،ياب ،لا ماوموا رمضان بصوم يوم ولايومين ،رقم(.) ١ ٠ ٢٨

( )٢أحرجه الترمذي; كتاب الصوم ،باب ما حاء أن الصوم لرؤية الهلال ،رقم(  ،) ٦٨٨والن ائي؛
كتاب الصيام ،باب ذكر الاختلاف عل منصور ،رقم(.)٢ ١١" ٠

( )٢١أخرجه أبوداود; كتاب الصوم ،باب و كراهية ذللته ،رقم(  ،) YT'Y'Uوالترمذي; كتاب الصوم،
باب ما جاء ل كراهية الصوم ق النصمه الثانر من ثعبان ،رمم ( !•)yxKوابن ماجه; كتاب

الصيام ،باب ما جاء ل الهي أن يتقارم رمضان بصوم ،إلا من صام صوما فوافقه ،رقم( .) ١٦٥١

ما

٨٥٢

محاو؛ *_ صام اليوم الذي
 " ١٢٢٧وعن أبير اليمذلان عئار بن ثابر
ينك فه ،محمد ص محا المابم  :ذواة محوداود والىدير١؛ ،ومحال(( :خديث
حثنصححJ

الحج
ئال ا،لولغا رحمه اش لعال• ُرباب الئهي عن مدم رمضاق بصوم يعد نمحق
نعباف إلالن وصله با نله أووامحق عادة له يأل كاذعاديه صوم الاثتم والخميس

محواهمهء ،ثم ذكز أحادث رحمه اش ثعال منها حديث أي هزيره خنهبمئ أة الشنر
{ه ش أف يممدم الرجل رمضاف بصوم يوم أويومم) ،إلا من له عاد ،0مثل أذيكون
من عادته أف يصوم يوم الاثن ،فصادف يوم الاهن محل رممحاف بيوم أويؤتي،

ملأ بأس ،أويكول من عاديه أف يصوم أيام المص ،ولم ينمقن أل يصوم اليوم
الثالث ،عثر والراع عثر والخامس عثر ،ولم يتيثرإلا أن يصوم قبل رمضال بيوم

أويومي ،،فلا بأس ،وهدا يدل ،عل أف الممصود بالثهي حوما من أف عئتاط الأن اف
ليحول رمضاف ،فبمول •،أصوم قبله بيوم أويومي احتياطا ،فإف هدا الاحتياط
لا وجه له ،ولهذا قال

'ه راصوموا لرويته ،وأيهيروا

~أى ووية الهلأل-،

مإف حال قظأ ويته عيابه -يعني عتإ ،أودرا ،أوما أستة ذلك— دأكمiوا ثلاين
يوما  ٠يعنى عدة ثعبال.
) أ خرجه أبو داويت كتاب الصوم ،باب ماهيبم صوم يوم الشك ،رنم (  ،) ٢٣٣٤والر•LJىت كتاب
الصوم ،باب ما جاء ؤ ،كرامة صوم يوم الثلث ،،رقم (  ،) ٦٨٦والن اني ت كتاب الصوم ،باب
صيام يوم الشلئ ،،رنم (  ،)٢ ١٨٨وابن ماجه؛ كتاب المسام ،باب ما جاء ل صيام يوم الشكا،
رنم(ه؛ا"ا).

مح يياضاسسز)ضئلأمسدالوسيق

٨٥٤

والتاك :يوم الثلث :،فهذا وم ئطلخا ،لا ثقب يوم الشك ،لأف الض.
شعّه•

وص كإ يلت ثفلهئ أف الم ئن أراد أذ يجنله من زمضاف ،وأثا تن أراد
الطؤغ به ،فإيه محرم محريم الدرائع ،يعني :بمعنى اثه ثئشى أف الناص إذا رأوا هذا
الرجل قد صام ظنوا أثه صام احتياطا ،وهذا لا محور أل محتاط ،آرصوموا اتك.أ
وأنمزوا

وافه الوهق.

•آامآ-بمبئبمادضاوطيتامملأو

٨٥٥

^ححآ^-إبىماوسثلة الهلأوََكن^
ال

٧

يتح

 - ١ ٢ ٢٨عن سه بن همتي افِ زهتئ :أن الض .كان إذا نأى الهلال،

هال :ءاهأ أهله علنا بالأم ثالإ؛ءان ،ذ\ص' زالإنلأم ،زق ذزغذ الهُ ،هلال
رفد وجمر؛' زواه البيذي ' ،وئال! ®•< ،_-،حنن*.

أخرجه أحمد (ا  ،) ١٦٢ /والترمدي• كتاب الدعوات ،باب •ا يقول عند روية الهلال ،رقم
( .) ٣٤٥١

شيح يياض اساسى * jئلأم سد الرساءتا

٨٥٦

 - ٢ ٢باب محل الئحور ومْ ْا لم نحش ئلوغ المجر لي
جممق:جث

تتح

 — ١ ٢ ٢ ٩ص آنس رْءسن؛ءنئ ،هال؛ هال رمول اف ه*  ٠١سحروا؛ دإ 0ل
الئخوريرئ>،محمحص•
 " ١٢٣٠وعن ؤيد بن ثابت ;ْ.ةممنن ،هال؛ ااسحنJا ئغ رسول اش^ ،نم

ك١إلالفلأة ،ئل:كلم ثان بجثها؟ ها :Jهدئهمنآث».ظهءأا.
 " ١٢٣١دعن ابن عمن غ؛ؤجبممح ،هال؛ كاق لرسول اف ه مؤذنان! بلال

واين أم مكتوم ،همال رمول افب ،( ١١٠ •.يلألأ يودذ بليل ١^ ٤٥ ،وائزبوا حص

ثوذن  ^١أ؛ ةكثوم»

ؤَللم:فن:؛؛؛ ١ي أن:يَل ^ ١زظ ض قق

عأ؛هاآا.

 - ١ ٢٣٢وعى عمروبن العاصؤعئبمثق؛ أف رسول الله ،هاو؛ ررهفل ما

بتن صيامنا وصيام أهل الكتاكح ،أكله الئحراا زوا 0مسلم • ٠٤
(  ) ١أخرجه الخاركات كاب الصوم ،باب بركة الحور من غثر إثباب ،رقم (  ،) ١ ٩٢٣وم لم ت كاب
الصيام ،باب غفل الحور وتأكيد استحبابه ،واستحياب تامحرْ وتعجيل الفطر ،رنم ( .) ١٠٩٥
( )٢أحرجه الخارى; كاب مواقيت ،الصلاة ،باب ونت ،الفجر ،رنم(  ،) ٥٧٥ومسلم ت كاب الصيام،
باب نمل الحور واكيال .استحبابه ،واستحياب تأحآرْ وتعجيل الفطر ،رقم( .)١ ٠ ٩٧
( )٣أخرجه ال^خارىت كتاب الأذان ،باب أذان الأعمى إذا كان له من خرْ ،رقم(  ،) ٦١٧وملم ت
كتاب الصيام ،باب بيان أن الدحول) ل الصوم محصل بعللؤع الفجر ،رقم( .) ١٠٩٢
( )٤أحرحه م لم ت كاب الصيام ،باب فضل الحور وتأكبد استحبابه ،واستحثاب تأمحرْ وتعجيل
الفطر ،رقم(أو»ا).

٨٥٧

ساسيررهنمرءئثمبمشساص

الثثى

ذكر المؤلف رخمه الله ثعال رباب محفل الثحور ويأحره ما لم نحش طلؤع
المجر) يقال ت الثحور واشمحور ،محالئحور! الأكل الذي يثحر به الإنسان،

والئحور (بالفم)! الفعل يعني! سحن الإنسان.

والثحور حئ علميه الجي.بقوله وايدْ بفعله ،فقال الني

ارسحئوا؛

محإل ز الثحور يرئ® محام ،ويهن ،أم بأف ُتثءم ،ؤبى أف ق اللمحور بركه ،فمن

بركة الثحور امثال ،أمر الني ،.وامتثال أم الّ؛ي.كله جمر ،كله أجن وثواب،
ومن بركته اثه معونه عل العبادة ،محإيه يعين الإن اف عل الصيام ،فإذا سحن كفاه
هذا الئحورإل غروُب الشمسْ ،ع اثه ل أيام الإئْلاريأكل ق أول النهار ،وق
ونط النهار ،وف آيم النهار ،ؤيثرب كثيرا ،محيتزل اه الإ؛كه ق السحور ،؟كميه من

مل طلمهمع المجرإل عرومحتإ الشمس ،ومن برمحه ،أيه نحصل به الممريى  )JUصيام
المسلمن وصيام عيي المسلميرا ،ولهذا بع) التي  .أو محضل  ١٠بثا وب؛ن صيام

أهل الكتايت ،أكلة الئحور ،بمني الثحور؛ لأف أهل الكتامحتج يصرموف من نصف
اللل مأكلوو محيل ممم ،الليل ،لأ:اكلول ق اشم .أئا اللموو وقب الحمد
ماكاوووفيام،فيمس.

والنجتر؛؛ذ البمن والكمار أم؛طلرب ل الثنؤ ،ولهذا ش الني.
عن التثبه تمم ،محال! ®حالموا المجوس ،ومحروا اللحى ،وحموا السوارباا  ،يعني!

أرحوا اللحى ،لا ثمصوها ولا نحلقوها ،وقال

ررمن ثشبه موم فهو منهم،ا

( ) ١أخرح 4م لم ت محاب الطهارة ،باب حمال الفعلرة ،رقم (  ،) ٢٦ ٠من حديث أي هريرة
ر )٢أحرحبم احد (  ،) ٥ ٠ /yوأبوداود؛ كتاب اللباس ،باب ق لمس الشهرة ،رقم(  ،) ٤٠٣١من حديث،
ابن عمر (؛.ه

^لاسر،وئسرس،يئبمرسسالإدلار

٨٥٩

^^بابضسوم^^ ،سََكن^
وْا موو 4بعد الأقطار
خوًمحومحجم

 ~ ١ ٢٣٣عن نهل بن نعدرمح.بمتئت أن رسول افه ،.قال! رالايرال الناس

حم ماعجلوا الفطن ٠٠متقى عأشاُ

 - ١٢٣٤وعن ش عطأ ،مال :يظن أنا ومتزوى عل ئءثه ٤٠؛؛،

محه،همحالأ:أزضانيأطمحا
بميل الرب دالإهطار،

ينحرالرب والإئطار؟ صالت؛ مذبمحل الئرب

والإظار؟ مال :عبد اف —متي؛ ابى معود— همانئ :هكدا 'كاذ رسول افث يصغ.
زوا 0ملمرُ

رد( :رلأ:ألو ا أي :لامحزل.^١
 — ١ ٢٣٥دعن ش هريرْ نبجؤئهتئ ،مال :مال رسول اف ه :رادال اممه ءغءْل:
بييرم،ومال :ررخدث^اا.
 — ١ ٢٣٦وعن عمر بن الخطامت ،_^5^5 ،مال :مال رسول افه I.ررإدا أمل
(  ) ١أحرجه اJخارىت كاب الصوم ،باب تعجيل الإفطار ،رقم (  ،) ١ ٩٥٧ومسالمت كتاب الصيام ،باب!
فضل المحور وتأكيد استحبابه ،رنم (.) ١٠ ٨٩
( )٢أُحرجه ملم ت كتاب الصيام ،باب فضل المحور ،وتأكيد استحبابه ،رقم ( .) ١٠ ٩٩
( )٠١أحرجه أحمد( ،) ٢١٠٧ /Yوالترمذي; كتاب الصوم ،باب ما حاء ي تعجيل الإفطار ،رقم(.)٧ ٠ ٠

فلح رداس اساسق ؛لأم سدالرسيق ءتإأ،ثنهظ

٨٦٠

القز مذ م ذأو الهاث مذ س ص الئنش ،ممد أمحي

ئقق

^• ٠١٠

 - ١ ٢٣٧وعن ش إبراهيم عيد» افب بن أي أوق لآوفيءنها ،ماو :مزثا مغ
رسول افه.إ وهوصائم ،ئلئا عربت الشمس ،ماو لتعض الثوم؛ اريا ئلأل ائزو
سموالهِ،بأتجق،؟هررنيل سلحثا»ئل:إنعواك

لإانا،داَل:ررانزل

صممن،نتُلالهِ\.مقاذ:

ارإذَا ذؤئإ  ،(٥١قد أمز مذ هاهثا ،محي أهطز الفائُ» ذ[أ\ذ يدْ نز امق.
ص ء آ/ر؟>

قوله؛

بجيمئم دالئم حاء

أي؛ احلط الثؤيق وا1اء.

 ~ ١ ٢٣٨وعن شئإف بنر عامر الصى الص٠ءابي ;ْيؤثنمحه ،عنر الشتر ،.محال؛
 ١^ ١أئطز أحدؤم ،محليمطر عل ثمر ،قإو لم نجد ،ثليمطن ■^ ،jماث؛ فإين طهود® دوام
أبوداود والرمديرآُ ،وهال؛ راحديث حنتر صحيحء.

 - ١ ٢٣٩وعن قس فتقؤنحبمن ،محال؛ كاذ يسول الم ه بمطر مل أذ يملأ عل

رثاتر ،قإذ لم ئتكنر رط؛امحت ،ئتمتراث ،،ئاذ لم ككذ نيات حثا حثوات مذ ماء.
ر  ) ١احرجه الحارير :كتاب الصوم ،باب ض محل فطر الصائم ،رثم(  ،) ١٩٥٤وم لم; كتاب ،الصيام،
باب يان ونت ،انقضاء الصوم وخروج النهار ،رقم( .) ١١٠ ٠

( )٢أخرجه البخاري; كتاب الصوم ،باب ض محل فطر الصائم ،رقم(  ،) ١٩٤١ومسلم :كتاب الصيام،
باب ،بيان وفت ،انقضاء الصوم وخروج النهار ،رقم( .) ١١٠١

( )٠١أخرجه أحد(؛ ،) ١١^/وأبوداود; كتاب الصوم ،باب عا يفطر عاليه ،رقم( ،) ٢١٠٥ ٥والترمذي;
كتاب الزكاة ،باب  ١٠جاء ؤ ،الصدفة عل ذي القرابة ،رقم(  ،) ٦٠٨وابن ماجه; كتاب الصيام،
باب محا جاء عل ما يتم ،الفهلر ،رقم( .)١ ٦٩٩

ضلرس،يئيقوممسالإدئ1ر

٨٦١

رواه أبوداودوالبيذي  ،٠وهال؛  ،^-،<■ ١٠حنزو
احي
هال

لآ'هآإثئ؛ *'باب محل ينجل اكطر ،وما يمطئ عليه ،وما يقول

يعدالإههلاو».

هدم يلأيث ،مساتل!

السأله الأيل؛ تجل المعز ،لكن بشرط أف بمص عروب ،الشص ،لمول

المن ه ل خديث صن بن الخطاك ،ي الذي مائه ازلث :ر(إذا أمل الثل
مذ هاهنا ~يعني س امفي -وألبن المهائ من هاهنا -بمي من ام" -،-زعنتت

الشص ،يمد أهطن الصايمءا• فإذا باين الإن اف بالمعز من حنن أف يغرب ،محرص
الشص ،ولوكان الثياصن ظاهنا ،والشعاغ ق الأفق ،ما دام هرص الشص هد

غاب ،،فآئطز ،وبادو ،وهدم هي الثنه المولثه والمنلثه من الرمول
أما الفعلثه :هدليثها حديث ،عاتشه ظ^بمها حئ سألها عملة ومروي عن
نجليرن من أصحالت ،نمول اش .أحدهما يوحر المعز ،ؤيوحر صلاة الغرنم،،
والثاف يخل المعلن ؤيخل صلاه المغري ،،أئإ أصزنم،؟ ممالت ،عاتشه قهنئ:
*من هذا؟ ا* أي الذي ينجل ،قالوا؛ ابن مسعود ;محهبمن ،صالت،؛ ءهكدا كان الشن

 .يمعل•• بمي؛ يخل المعلن ،ؤيخل صلأْ المغرُتإ ،هذه ئتة هنلثه ،تدل عل
أف الأهصل مدم الإثطار.
ا أحرجه أبوداود؛ كاب الصوم ،باب ما ضلر علمه ،رقم(  ،) ٢٣٥٦والترمذي :كاب الصوم،
باب ما جاء ما يتحيا عاليه الإءaiار ،رقم ( .) ٦٩٦

٨٦٢

قؤح حبض اساث|ض ض علام سد اإرا،اتي

أة الشن ،ه قال؛ رءلأيزاو الناس
اتا المولع! فحديث نهل بن ،تعد
بحم ما عجلوا القطنا؛ فإ دام الناس يبادروف إل القق ويتسابقوف إل الخبر ،فهم
بحم ،لا يزالوذ بحم ،أما إذا ثباطووا ولم يمطروا خ\ؤد؛واِ قاف ذلك هو الشن،
ولهدا كان الرافصه المخالفوف لتق الرسول ه يوحروذ المطور ،لا يفطروف إلا إذا

اشتبمت افجوم ،تيحزموف من الأم والثواك ،،ومحرمول من مجل إعطاء اشوس
لخظوظها س الأموالئرب،يدبول ل الدJا قين الأجرة؛ لأف الإن اذ إذا ثام
وهومثلا عطشاف أوجائع يتألم أكو ،فهم يولموف أنمهم بتاحم المطور ،ونجابقرف
الثق،وموبلم ۶٧١

ثم إف المولمخ زخمه اممه تعال ذكز أذ الأمصل أذ يفطن عل رءل_ ،،فإذ لم نجد
فم ،فإذ لم نجد فاء ،لأف الص كان يفطئ عل رطساتا قليلة ،لا يكثر؛ لأيه
لا يبغى الإكثار عند اشلور ،فإذ العدة حاليه ،فإذا أكثرت فهدا بمرك ،أعطها
^ ١فشيئا ،قلل محي المطور ،ولهدا اسرإ من  ، ۶١أف الإنسال إذا أفتلن ،سعشى

مباثرة كا يفعل بعص الناس ،بل الهلب ينحي أذ يغطي ،المعدم الثيء المليل ،لأما

ثفطئ عل ثط1ياُت ،،فإذ لم ذكن ،فحل قراُت ،،فإذ
حاJه ،فكان
لم ثكن ،حا حثواتؤ ،أوحنيات ،من ماء ،هكذا ينبغي أذ مطر عل الرطب ،،ثم
اللم،نمالأء.

والرطئ) الأل —والخمد ش~ موجود حتى ؤ ،غم أيام الميغا ،فالناس
يدحروف الرطب ،الأل ق الثلأجا ،0ؤيبقى مدة ،فإذا وجديث ،رطثا أوثمرا،

فالأفصLل أذ يفتلن عن؛ الرط_إ ،فإذ لم ي،كرا محدك قيء ،فالتنر ،فإذ لم يكد عندك

 - ٢٢٢بادااكلسلاسر• رماسدوس>

بمدالإسر

٨٦٣

أني < ،ام؛ لأة اكذه أرئدإق ذلك ،يقال; • 4ضد'ثطثن
أذ نفطن عل ا،ياء ،ؤإثإ قدم الثطآن\
اأعدْ والكبد ،فلذلك أمننا
والتمر؛ لأيه أنش للبدن من الماء ،لأيه حلوى وغذاء ،وةوُت ،،وفد قال أهل الطب!
ررإف الخلأوة التي ل التمر هم ،أمنع ثي؛ يقبله ابسم من أنولغ الخلوي ،وأما
سرى إل العروق مورا®• وهدا من حكمة اممب عَقجل ،فهذا الذي ينبض أو يفطن

عليه؛ رطب ،فإل لم تجد فتمر ،فإل لم تجد» فاء ،قاف لم تجد ماء ،فا ينثر من

ماكوو أو مئروُتح ،فإذ لم تجد كا لوكث ،ق الإ وليس عندك ثيء ،فتكفي اليه
ق ا لميب• ،،بمي ،يه اليعلر ؤإماء الصوم ،ؤإذا عثرتا عل مطعوم أو منروب بعد
ذللث ،،فافعل وهذا هواأهلالودث.،

وق مول الرسول .لأ أمل القز من uئتا ،وأم الهاث من هاهثا،
وعزسث ،الشنس ،ممد أه3ؤ .،٠^١^١
قال بعئن أهل العلم® :ممد أمطز® يعني :ؤإل لم ينوالفعلز ،يعي ممد انتهى
صيامه ،وأمطر حكا ،ومال بعضهم :ارممد أمطزه أي :ممد حل له الفعلمث.

ولكذ لا ثلث ،ايلئ ،إذا يويثؤ الفعلر ~إذا لم يكن عندك ما يأكله وثثزبه—
فهوأحس وأفصل ،حتى ثكوف مبادرا إل الإهْلار بالية ،لعدم المدرة عل الأكل

والئرُب• أما ثعجيل صلاة المغرين ،هنا ،فليس معناهثعجيل الأمعال يعني ق مس
الصلاة ،إثا تعجيلها هنا يعني بممديمها ،فلا يتآحئ ق الإقامة ،واف ا،لوئق,

 - ٢٢٢باب امرامام بضظ لسانع رجرارّه عق العالقات والشاتمحت رنعرها

٨٦٥

وأذا كان شهت كامل:يئإ بالإنسان وص محابظ عل دينه- ،ارك لاش<مp\i ،
بالواجب ،قاف ذلك موف بمم من محرى حيائه.

ولهذا ط؛ اممه الحكمة من ذلك بأما المموى ،وقال النبل ه :ررإذا كاو يزم

صوم أحدكم ،قلا يرين ،ولا بمئو،را بمي• لا يفعل قعلأ محرما ،ولا يقول مولا محرما،
صار يعييه ويشتمه ،ررأوداو1ه ،قلتقل! إي صائم® حتى يدي
راهإل نابه ألحد®
عن مسه التجر عن الدائعة ،ويب؛لر لصاحبه اثه لولا الصيام لهابلتلث ،بمثل ما فعك
يي) ،فيبقى عريرا لا دليلا ،لكنه ذل لعبودية افه نعال ،وءلاءة فه ،وكذلاائ ،قال النثثر
 ٠س لم بمغ قول الرورا؛ بمي؛ الفول ،المحرم راوالعمل به® أي بالمحرم،
ورلالحهل،ا كا ل لفظ آحر ،بمني؛ العدوال عل الناس راقليز طه حاجه ل أن ينغ
طعامه وثرابه® ،فليس طه حاجة ل أف بمغ الإنسان طعامه وثرابه؛ لأف افه ئمال
إد،ا أوجمتا الصيام لأهم ميء ،وص ثرك المeمم١ات ،،والقيام بالواجياُت ،،واظص
الموفق•

فؤحبيس اسل،هاتي0.كلام سدال<س،ء،

٨٦٦

 " ٢٢٤باب ق مائل مى الصوم

=^=ا

تتح

تء

عن النئره ،هاو ت ارإدا سى أحدثم ،مأكل،
 ~ ١ ٢ ٤ ٢عن ش ئريره
أوثرب ،محكم صومه ،ياي أطنثه اف وسماْاا مممؤ عثته
قانت ملئ؛ يا رموو افب<■١ ،؟^^؛) عن
 " ١٢٤٣وعن كيط بن صثَة
الوضوء؟ هاو؛ ءرأنجغ الوضوء ،وحلل بهز الأصايع ،وبائ ق الأنتئثاق ،إلا أو

ككوو صاتإ ،،رواه أبوداودوالمتمذي ' ،وةال 1رءحديث ،حنثن صحح.٠٠
 - ١ ٢ ٤ ٤وعن عاتقه ننحقمحنبمتها ،قالت !،كاو رموو اشه هإدى* المجر وهو

^سص،لإ:شلذبجوبمحهر؟/
 - ١ ٢ ٤ ٥وعن عاتقه وأم نشه ؤهبميا ،قالتا! 'كاو رسوو افي .يصح

بجابنمظأ،لإيو؛.محه/،
ر )١أحرجه الخاري؛ كتاب الصوم ،باب الصائم إذا أكل أوثرب ناسا ،رنم (  ،) ١ ٩٣٣وم لم •
محاب الصيام ،باب أكل النامي وشربه ،رقم(.)\\ 0 0
( )٢أخرجه أحمد (إ ،) ٣٢ /وأبوداويت كتاب العلهارة ،باب ق الامتنثار ،رنم ( ،)١ ٤ ٢والرمن-ى■
كتاب الصوم ،باب ما جاء ق كراهية مبالغة الامتنثاق للمانم ،رنم(  ،) ٧٨٨والن اثي ت كتاب
الطهارة ،بأب المالية ل الأسنثاق ،رقم( ،)٧٨وابن اجه :محاب اكلهارة وتهائ باب تحليل

الأصابع ،رنم( .) ٤٤٨
( )٣أخرجه اJخاريت كاب الصوم ،باب الصائم يصبح جنبا ،رفم(هآآا) ،وم لم! كاب الصيام،
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنت ،،رقم (.) ١ ١ ' ٩
(  ) ٤أخرجه البخارىت كاب الصوم ،باب الصائم يصح جنبا ،رقم(هأاا) ،ومسلم• كتاب الصام،
باب صحة صوم من ؤللع عليه الفجر وهو جنبا ،رقم (• ) ١ ١ ٠ ٩

٨٦٧

،أاا-واو،فيص<،اسم

المحح
قال المؤلف زحمه اف ثعال؛ ررياب ق م ائل س الصوم ار ،يعني؛ مائل متنوعة
مم قه ،فمنها؛ إذا أكل الإن او أوشرب وهو

ناستا ،فهل يفند صومه؟ ا

وايواب هو ق قول الني ه فيا زؤام عنه أبوهزيرة يقهمحن قال؛  ١٠مذ سى وهو

صائم ،همأكل ،أوثرب ،ئثم صومه ١^^ ،أطعمة  ^١ؤثماْ» ءإذا أكك أو شرنش
ولو شبمت ،وزؤيث ،،وأنت ،ناص ل الصيام ،فإذ صوملئ ،كامل ،ليس فيه نقص،
ولهذا قال؛ ُمكم صومه* ول قوله؛ ررمايا أطعمه افه ونماه* دليل عل أذ فعل
الاّي لأئشن،إليه ،ؤإنانمي إل اض ،وكذلك  ٣١لابم ،يمه إليه،
ؤإياشب ،إل افه ،كاقال اض ثعال ق أصحامس) الكهم،؛ ءؤوةق؛هلم دان  )jwJtودان
أشمال 0لكهف:م١آ• والذي يقلب هو النائم ،ولكذ لثا لم يغذ له قصدشئ ،اممه
الفعل إليه ،كذللث ،النامي لم يتعمد محاذ الصوم ،تيى وأكل وشرب عل العادة،
دةوو)ث صوملئج صحيح ،وكذللث ،لو كان جاهلا ،مثل أف محجم وهو لا يدرى أل

الخجامه مؤ ،فصومه صحيح ،ومثل أف ياكل يقلن أف المجز لم يطلع ،ثم قئأ أيه
طائع ،فصومه صحيح ،ومثل أف يأكل يظن أف الشص قد غزبث ،لأما ،!<\^ ^!٤

ففلذ أف الشمس غابن ،،فأكل نم د؛ير؛ ،أف الشص لمثغزب ،فصيامه صحيح.
وقد ونمته هذه اثألة ل 'ًهيُ المح ،ه حينا كان الناس صايم؛ذ ل يوم

عيم ،فامحطروا طنا منهم أف الشص قد غايث ،،ثم طلمت ،الثمز ،ولم يأمزهلم النإ
هؤ مضاء الصوم ؛ لأمم لا يدروف ،ولم بمعمدوا ،ولكذ متى ذكز الأن ا 0وجن،
( ١ا أخرجه البخاري :محاب الصوم ،باب إذا أممل ل رمضان نم ست الثمس ،رقم( ،) ١٩٥٩
من حديث أساء بنت أف بكر ;?؛^؛^١٠

ساضسظأسيتيؤ

٨٦٨

عليه الرك والإمساك ،حتى لولكنت الثممة ق ئمه وجب عيه ثففلها ،وكذلك
لولكن الماء ل قمه ،وجب عليه أف يريمه ،وكذللن ،لولكن جاهلا ثم أحثر باثه نجس،
علميه أف يمسلثؤ ،مثلا لو رأى إنمايا يأكل وينرب ،يقول ما هذا وأنت ،صائم؟
ءالت الثمس عربتج .قال؛ الثمس لم يغرب ،،ءيجم_> علميه أن يتويف؛ لاثه زال
عنه العذو.

؛إذا قال هائل• لورأيت ،صاؤا يأكل ،وأعرف ايه ناس ،فهل عئ أذ أدكزه؟إ
لأف أحاك إذا عذر بالننيان وأنت ،علمت ،به ،وجن،
ملنا• يعم ،نجب أف
عليلثه أن تذكرْ ،ولهذا قال الني

ق الحلاة ت ررإذا نيته فدمكرونر®  ،فامن

أف ين"كر إذا ئجي ،كذللمثج أيما إذا رأيمث ،صاتتا يأكل ويشزي ،ناسا فذكنْ ،كإ لو
رأيث إن اثا يصل منحرئا عن الشلة ،وجس ،عليلثه أف تحزم.

فاiهمت اثه إذا وي أحوك ق ثيء لا نجل له ،فعليلث ،أف يدكزه؛ لأف الننيال
ُءء

نم ذكز المؤلف ،1حدين ،لقيط بن صارْ ة؛ه؛ءته" ،حين ،قال له النيئ ه!  ٠١أنبغ

الوصوء ،دحثن ،لإل الأصاع ،وثائ ز الأنتئثاق ،إلاأو

صاحا.٠١

هوله!  ٠أنخ الوضوء ١١يعني! ثوصا وصوءا سابعا لكملا ،والإنباغ! بمعنى

الإنجالب ،قال ثعال؛ ؤنيأ عوم ته' [ 4لقإن .]٢ ٠ :أي أكمLلها ،واكال ااوحللقل
الأصاعاا ولاميا أصابع الرجش ،حلل يينهعا بالماء؛ لأف أمجاع -^١؟؛^ ،متلاصق،
( )١أحرجه \ؤ%خ\ري '.كتامب ،الصلاة ،باب ،التوجه نحو القبلة حيث كان ،رنم (  ،) ٤٠ ١وم لم ت
كتاب ،الم اجد ومواضع الصلاة ،بابه الهول الصلاة وال جود له ،رقم ( ،) ١٥^٢من حديث،
ابن م عود رْ؛ولحبمئ.

٨٦٩

اأآ-بابنيس1نلنياسو،ا

وى لا ينل من تنها«،ؤ;اِلح  jالأنتشاق) ،نمي :انتئشاى ائ؛ محي
اوصوء ،ررإلأ أن ثئون ضاجا» فلا يابخ ي الأنتشاق؛ لاك إذا اثت و
الأنتئشاق يحل  ^١إل بويلذ من طريق الأنف ،فدو ذك عل أو وصول الأكل

أوالئرب ،عن طريق الأيف كوصوله عن طريق الثم ،بمي انه يمطر الصام ،وأما
محابنكونفيايردأوثكونفيص ،أوثكون

ق ا لظهر ،أو ق أي نكان لا نقو الصاءم ،إلا اجن الندية ام تثى ما عن
الأكل والشرنم ،،فهذه مطز الصام ،ولا تحل له إذا كان صومه ئرصا أف سعملها
إلا محي المروره ،فإذا اصطن إل ذك أمحطز ،واستعمل الاتر ،ومحقي يوما مكائه.

ثم ذكز المؤلم ،حديث ،عايشه وأم سلمه ;ْ؛هعنبج أف النبل س كان يصبح
محا فيصوم ثم يغثيل• وهدا أيصا حائر ،يعني؛ تحور للجنس ،أل ينوي الصوم،
ؤإف لم بجل إلا بط ُللوع الثجر ،كا كان الحم . ،يفعل ذك ،وق حدينؤ

عانشة وأم ُتنمه ذلتل عل أف أنال ،البي .حجه تحثح ٠-ا ،ولأ يما ١٠ ^٧٥ Jمن
حصانمه ،لأل الأصل عدم الخصوصك ،فإذا فعل النبثر ه فعلا ،فهو حق ،إل
كان ،عباده فهوعباده ،ؤإل كان عائم فهوعادة ،وليس يمح؟ ،وافه الموفق.

٨٧٠

=^ح

شمح (ياض اساسق •_ تلام سد الرس،ازا

 " ٢٢٥باب محل صرم الحرم ونمال والأنهر الحرم
محيق؟بم-

ل=^

—

 " ١٢٤٦وعن أي هري ْر قتعقبمته ،قال؛ قال رسول اف.ت ارأهصل الصيام
مد زمصاو :ثهئ اف الحثم ،وأضل الصلاة مد المريصة! صلأْ الليل" رواه
ٌ Iرا)

ممءسدم

 - ١ ٢ ٤٧عن عائنه رْنهعها ،ئاك؛ ®لم يض الشي{ه يقوم مذ نهر م
من ثعتاو ،ئإثت'كاويصوم نمتاو'كله.،،

^^متجانبجه).ققهرى.
 ~ ١ ٢ ٤٨وعن بيه البامحاث ،عن أيها أوعمها؛ أل أتى رمول اف .م
اطلى محياة مد نته -وقدثنأَت حالة وهبمه -قمال؛ يا رسول اف ،أماتموش'؟
وقد
قاو ؛ ®ومذ اث؟® قاو ؛ أنا الباهئ الذي جثك عام الأول .محال :راذإ
محت ختن الققةا» محال U :أظن طناثا مند ئانهتك إلا يل .قثاو رمول اف

مثكا» ئم محاق؛ ®صم نهر الصز ،ويوما مذ ٌكل نهر ٠٠مال• رض،
ه:
محإو ف محوه ،؛،!١؛ ®صم يومتن" قال؛ زض ،؛،!١؛ ®صم يلاقه ايام'ا قال؛ زض ،قال؛
®صم مذ الحزم وارك ،صب مذ الحزم وارك ،صب مذ الحزم وارك® ومحال بأصابعه
( )١أخرجه م لم :محاب الصيام ،باب يفل صوم ايرم ،رثم( .) ١١ ٦١٠
( )٢أخر•جبم البخاري :كتاب الصوم ،باب صوم ثعبان ،ر،م(•  ،)١ ٩٧ومسلم :كتاب الصيام ،باب
صيام

ر؛مرا"0اا).

٨٧٢

قؤح (ياش اساسق •ز؛لأم سيد

ومن ذلك أيئا• أف بمرم يوم عرفه؛ لأل الّى .نئل عن صومه;، lJ_ ،
ص و اواب،ارمضنخني
هيثته ،وصعمت ،حاله،

وق حدث البايئ الذي صام سنه كامله حتى

وحاء إل المن ه فقال له :هل ضوش؟ قال :ا(زس أتث،؟» ق1ل٢٧١ ٧١ :؛ الذي
اسلئ ،عام أول ،فاح؛ره بإ كان يصع ،واته لم يترك الصوم منذ فازمحه ،فقال له
المئ ه< '.رعدنتج _ !،liا> .وؤ ،هذا ذلل عل أيه لمس مى المع أو ئكقدن الإنساو
ثمثه ما لا يهليق ،وأن يعذنم ،ثممه؛ لأف افه يقول :ؤ ما ينكذ \إثه

ستئ؛نر وءامثم وقاف آممه ثا٠كثا عليما ه لالناء:ماأ  .]١واطه المومق.
ءل

—

 ١أ حرجه • : ٢٠٧كتاب الصيام ،باب اسحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ،رقم(  ،) ١١٦٢من
حديثح أي نتادة الأنصاري ذظقغنإ.

٨٧٢

 - ٢٢٦باب كل اسو،ازغ؛إنءمآاسير  JJUIض ذي است

ََ.

من ذي الخجه

^؛ح

ل

 - ١ ٢ ٤ ٩وعن ابن عثاس ;نحقجبممحإ ،مال؛ مال رسول اللب و .:راما مى أيام،

العمل الصائ فيها أحب إل اممه بى هذ؛ اؤام® بمي أيام العشر .قالوات يا رسول اش،
دلا ابهادو نسل اف؟ مال؛"ولا ابهادو سبيل افب ،إلا رجل حرج يمحه وماله،
^^ىخذكنى؛.نُا؛اصثا'ا.
M

أء

*

 " ٢٢٧باب مضل صوم يوم عزيه وعاشوراء وتاسوعاء

 — ١ ٢ ٥ ٠وعن أبير دتادْ نقهبمتذ ،مال؛ سئل رسول اف .عن صوم يوم

وق داَل« :اتكهمالثنه اناصثثؤاتابم» نواة . ٠٩٢٠٣
 " ١٢٥١وعن ابن عباس ئقؤجبمهأت رءأل رسول افي ه صام يوم عاشوراء
وأمزبص؛امها>ْ .تثيى'ء^تهر ا؟

 " ١٢٥٢وعن ر منادم ر?؛ءممقبمهث أد رسول اف ه سئل ص صيام يوم
( )١أحرجه البخاري; محاب العد.ين ،باب قفل العمل ق أيام التشريق ،رثم(.) ٩٦ ٩
ر )٢أحرجه ملم; كتاب الصيام ،باب استحباب صام ثلاثة أيام محن كل شهر ،رنم( .) ١١٦٢
( )٣أحرجه البخاري؛ محاب الصوم ،باب صيام يوم ءاشوراء ،رنم( ،)٢ ٠ ٠ ٤ومسلم؛ كتاب الصيام،
باب صوم يوم عاشوراء ،رنم ( .) ١١٣٤

قؤح لئام اسسق ض كلام سيئالر'،،؛}،

٨٧٤

رواْ مأسلمر .٠

عاشوراء ،ممال ت ؛ايكمر الثثه
 ^- ١٢٥٣ابن

محاللأءئوس الثابخ»نواةسلما'ا.
*

أء

*

 " ٢٢٨ياب انيخاص صوم متة أيام من ثوال
سصوٍهتيقمّ

 " ١٢٥٤عن آبا ايوب كهينئ '.أو رسول افه ه ،مال; «_ صام رمصال

م أبنه ستا من نوال ،كصنام  >٠^٥^١زواة ماسلمرآ'.
الثثرح
هذه  ،^١^١الثلاثه الش عمدها الحافظ الثزوي ذبنب'ه' ق سان أيام يثن
صيامها ،فمنها —أي؛ محا يس صيامه— أيام العشر ،عشرذي الحجة الأول؛ فاو الشن،

 .ق ال؛ ررما من ،أيام النمل الصائ فيها أحث ،إؤ ،افي من هذه الأيامء يعني أيام
النثر ،وقوله! ®النمل المائ** يثمل الصلاة ،والصدقه ،والصيام ،والدكن،
والتكب ثز ،وقراءة المران ،وبر الوالدين ،وصله الأرحام ،والإحاف إل الخلؤ،،
وحى ابواو ،وعثر ذلك ،مى الأغإل الصالحة.

ما من ،أيام ق السنة يكون النمل الصالح فيها أحس ،إل اممب من هذه الأيام
النثر ،قالوا! ولا الخهاد ق نبيل اه؟ا قال! راولأ ابهاد  ،jنبيل اف ،إلا رجل
( )١أخرجه ملم ت كتاب الصيام ،باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ،رقم ( .) ١١ ٦٢
(  ) ٢أخرجه ملم ت كتاب الصيام ،باب أي يوم يصام ق عاشوراء ،رنم ( .) ١ ١ ١٠ ٤
( )٣أحرجه ملم ت كتاب الصيام ،باب استحباب صوم ستة أيام من شوال ،رنم ( .) ١١٦٤

قؤح رداس اساسن ض؛لأم سدالرس،؛ق ءثإ١سءفييوثز

٨٧٦

يوم عاشوراء ،فسألهم عن ذلك ،فقالواث هذا يوم ثجا اممه موصى وقومه ،وأهلك

فرعول وقومه ،فنصومه ئكزا فه ،فقال اُنءحن أول بموسى منكم،ا؛ لأف النئ
ه و الذين معه أول الناس بالأساء الساضن ؤإ<ى أود الثاٍاإاثملم آتجتنث
ؤهثدا ألتى

ءامتوأ كآش ول ،آيقمحين ه وأل

فرسول اطه

أحي بموسى عدمحألصلأْلآئ؟إ س التهود ،لأف التهود كثروا به ،وكثروا بعيسى
هأئثْؤئم ،وكنروا بمحمد ،.فصامه وأمر الناس بصيامه ،إلا اثه أمز أف

نجالفوا التهود الذين لا يصوموف إلا يوم العاشر ،كأو ثموم التاسع ،أو الحادي

؛؛زْ ،ع العاير ،أي الث؛ ولهذا ذكر بعص أهل العلم بجهإثه كابن المم وعثره
ان صيام عاشوراء ثلاثة اقام ت

 — ١أف ثصوم عاشوراء والتاسع ،وهذا أقمل الأنولع.
 "٢أن يصوم عاشوراء والحادي عثز ،وهذا دوي ،الأول.

 "٣أف ثموم عاشوراء وحده فكرهه بعض العثإء؛ لأف النيئ

أمر

يمخاش التهود ،ورحمي فيه بعمى العناء؛ .٠

وكذلك س الأيام التي ينس صيامهات ستة أيام س سؤال ،كيا ق حديث
ش ا يوب ،أف الني ه قال!  ٠س صام رمصانى يم أئثعه ستامن سوال ،كاو 'كصتام
الدهر؛؛ فثر العلياء ذللثح بال الحسنه بعئر أمثالها ،فتكون رمضان سهرا بعشرة

أمهر ،ؤيكون الثة يسقن يوما ،وهم سهران ،فحل هذا يسى للأتان إدا أتم صيام
رممائ ،أن يصوم ستة أيام س سؤال.

قؤح رياس اسسزا•ن؛لأم سدالرسأاز)

AUA

^^ - ٢٢٢٠٠٦باب انتحياب صوم الاش والهيس

I
جءسة؛قأبملا
 - ١ ٢ ٥ ٥عن ش قتادة ق.بمئ •' أو رمحوو اف ه ثئل ص صوم ثوم الأفتين،
مماو  Iاردلك ثوم ؤلدت فه ،وثوم نبتت ،أوأيزو عؤآ ذه» رواْ مسلم . ٠١
تتتح

 " ١٢٥٦وعن ش هريرةلأكقئمحئ عن رموو افه ،قاو< :ردمض الأعهاو
ثوم الأنمن والخميس ،ثأحب أذ بنرض عمل وانا صائلم» رواه البيدي آ ،وقال!
ررحديث حنتن ،٠٠ورواْ مسلم بمر يكر اكهوم.

 " ١٢ ٥٧وعن عائشه ^؛ ،^٤٠قاك! راثاو رسول افب .هنلمك صوم

الامحن والخميس'؛• رواه الرمدي آ ،ومال; ®حديثج حنن رو
*HM

*  " ٢٣باب انتحبامت ،صوم ثلاثة أيام من كل ثهر
ص; ء>

والأفصل صومها ل الأيام البيض ،وهءَات الثالث عثز ،والرابع عشز،
والخامس عثز ،ويل ت الثال عشز ،والثالث ،عشز ،والراخ عشز ،والصحيح الشهور
<الأئو.
(  ) ١أحرجه م لم ت كتاب الصيام ،باب استحباب صيام ثلاثة أيام ْن كل شهر ،رنم ( .) ١١ ٦٢
( )٢أحرجه الآرمدىت كتاب الصوم ،ثاب ٌا جاء ل صوم يوم الاثنتن والخميس ،رقم XU٤٠٧١
( )٣أحرجه أحمد ( ،)٨ ٠ /٦و١ممنىت كتاب الصوم ،باب ما جاء ل صوم يوم الاثتتن والخميس،
رنم(ه؛ب).

٨٧٩

- ٢٢٩باباسمابصوم ا؛أستيواص،س

 " ١٢٥٨وص ش هريرة ههتش قال؛ أوصاو حيل .بملاث :صثام

ئلالإ? ١٢بى ثزثم ،ذذم!ضى ،دأذ\{ 2قتزان  . ٢٥نقى ءك'ُ',
شائندي،قل:سني..محلأّ
ما عشت،؛ بصيام ثلاثة أيام من "قل ثهر ،وصلاة الصحي ،وبأ 0لا أئام حص أؤتز.
زواةملمُآُ.
 " ١٢٦٠وص عبد افي بن عمرو بن العاص ده؛ئنبممح ،قال! قال رموو افه

 .ررصوم؛لأ؛ة أيام من ثز شهر صن؛  ^٥^١ئه)) ثصق . ١٢٠^٤
 " ١٢٦١وعن معاذة

أيبما سألئ عاممه

أ5انى رمول افي ه

صوم ض 'كل م ثلاثة أثام؟ ئالت،؛ م .فقلثؤ؛ ِس أي الم ثان بموم؟
ين:لآامحتافيبجلإامح:ش؛.نراةتج".
 - ١ ٢٦٢دس ش ص محهتتُ ،او :ناو رسول اف •إذا ئت بمن
الشهر ؛لأئا ،قصم ؛-١^٨؛ ،عشرة ،وأزج عئزه ،وحمش '٥١^٠٤؛ زوا ٥الرمذير ا،
( ،١أخرجه البخاري -كتاب الصوم ،باب صيام أيام \شض ',ثلاث عثرة وأرع عنرة وخمس
عثرة ،رنم (  ،) ١ ٩٨ ١وم لم ت كتاب صلاة ايافرين ونمرها ،باب \تب\ب صلاة الضحى،

وأن أنلها ركعتان ،وأكملها ثإن ركعات ،رنم ( .) ٧٢ ١
( )٢أخرجه م لم ت كتاب صلاة السافرين ونمرها ،باب استحباب صلاة الضحى ،رقم ( .) ٧٢ ٢
 ) ٣١أخرجه الخاري؛ كتاب الصوم ،باب صوم داود  ١٥^٤؛؛ ،رقم (  ،) ١ ٩٧٩وملم ت كتاب الصيام،
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ،رقم (.) ١ ١ ٥ ٩

ر ) ٤أخرجه ملم ت كتاب الصيام ،باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل ثهر وصوم يوم عرفة
وعاشوراء والأنمن والخميس ،رنم ( .) ١١٦٠

( )٥أخرجه أحل( -م  ،) ١٧٧ /وال،رمذيت كتاب الصوم ،باب ما جاء ل صوم تلاثة أيام من كل شهر،
رةم( ّ) ٧٦١

شمح ري1م اسانض ض؛لأم سدائر،ط؛ق صةثنيطن

٨٨٠
وئالت راحديث حسن. ٠١

 " ١٢ ٦٣وعى قتادة بن ملحان تيهبمف محاو ت كاو رصوو اف ه ي1مثابصيام

أيام البيض :ثلاث عنزة ،وأنح عئزه ،وحمس عنزة .زؤام م داودر .٠
قاو :ثاو رسوو افي ه لا يمطر ايام

 " ١٢٦٤وعن ابن عباس

ابض ل حصر ولا ثمر• زوا 0اشاش بإسناد حنن.
المحح
هدان البابان صدهما

زحمه اض ثعال ق بيان ثقل صوم يوم الاثش

والخص ،وثلاثة أيام من كز ئهر•
أما يوم الأثمحت فإن المتر .ثئل عن صومه فقال :ررداك يوم ئلدت فه،
وبعثت) ،أو أيزل ،عئ فيه،؛ وكيلك) مات فيه ءييأدقةأْلآئيم ،فيوم الأس_ما ؤلد فيه

المتر .لكن و أي شهر؟ لم سئ ،هل هوق شهر نبيع الأم ،أوو عثره؟ وهل

هو  ،3اليوم الئان عثر منه أو ز عثرْ؟ إثإ  ^^،١اثه ولد ق يوم الأثث^ن ،وكيلك
أيصا أنزل عل الرسول و .فيه ،يعنير :أول ما ثزل ،عليه المرآلن) ق يوم الاثى.
والراوي ث لثح ،هل قال :ررألريا ،أو ار؛عنتجاا؟ وبينهإ ثرئ،؛ لأيه أنزل ،عليه
المرآن قبل أن يبعن) ،انرلث ١عليه سور 0ؤآز\ أنم وزلن أدكا حمح) أوآ ■ظي) 'الإ'ذ-ر) ثل)
م© أزأ ئك آلأمح؛0أمحك ،ء أقز0ء ألإتن نا زتإ؛ه لاسق;ا-ه] .وبJا

صان نبيا وأنرل ،عليه ،وأما البعث ،وهو الإرسال ،،فاثإ كان يموله دعالت ُؤبم أثا
(  ) ١أحرجه أحمد (ه ،) ١ ٦٥ /وأبو داولت كتاب الصوم ،باب ل صرم الثلاث من كل شهر ،رنم
^لماش:مماباشام،ابصوم آلض ئ.) ٢٣٤٥ (^ .

قيح رداس اساسى *ق كلام سد ال<سل؛زا <،ئس'£.يىوثؤ

٨٨٢

كل يوم ثلاث مئة وستوف صدئه ،لكي المدقات ليث لازمه  ، JliLjفكل
سييحة صدقة ،وكل ثكبيرة صدقة ،وكل مليلة صدقه ،وأمر بالمعروف صدقه،

وس عن المكر صدقه ،حتى إعانه اوجل ل دانه صدقه ،وحش جاغ اوحل
لأهله صدقه.

ولكن قال ،النئ• .اونحزي مجن ذللف كلمه زكنان يركى من اشحى»راُ
إذا أنت ،ركعت ،ركعتتن مذ الصحي اديث ،الواح! ،عليلئ ،مذ الصدقات ،وبش

الباقي مموها.

أما الثالئ؛ *دأف أيير بل ،أف أدا؛را وهذا لمن تنثى ألا يقو؛ من آجر اللل
فيحتاط لثتمه ،أما الذي يطْع أذ يقوم من آجر الليل ،فليجعل ودرْ ق آجر الليل •
هكذا ض الئنه عن النذ.

قال الئلمإءث وإد،ا أوصى هؤلاء بأذ يوتروا قيل أف يناموا؛ لأو مقتفى حالهم
يمتفي ذللثه ،فقد كان أبوهريرة خكممزعنن ق أول الليل يتحمظ أحاديث ،رسول اف

هوينامفيم١ذل•
ثم إو الأيام الثلاثه نحور أف صومها ز النثر الأول ،أو ق النثر الأوسط،

أو  )jالنشر الأمحر ،أو كل عثرة أيام يوم ،أو كل أسؤخ يوم ،كل هذا ^،
والأمر واسع ،ولهذا قالت ،عائشه رمحهئهاأ أف النبذ ر .لا يبال من أي الشهر
صانها ،من أئله ،أو من ونطه ،أومن مْ• لكي النوم الثاث عثر والرابع عثر
والخاص عثز ،أحنن وأفصل ،لأما أيام اليض.
( )١أحرجه م لم؛ كتاب صلاة المسافرين ونمرها ،باب اسحباب ،صلاة الضحى ،رقم(،) ٧٢ ٠
من حل .ين ،ش ذر خءؤفيس.

 - ٢٢٩واو،اسصاسممالإضراهسى

٨٨٢

أما صوم يوم الخميس فهو أيقا سنة ،لكنه دول صوم يوم الاثى ،،صوم يوم

الأشأظ،وتيهما3اصل.
ؤإيا كان صيامهإ فاصلا؛ لأيه يروى عن الني .أف الأعال تمرص فتها
عل افه ،قالت ررمأحب أو يعرض عنل واناصايمء .
وأفصل الصيام صيام داود  ،۴^١^٤أف يصوم الإنسان يوما ،ويفطز يوما،

هذا لمن مدر ،ولم لمز عليه مثمة ،ولم يضع سنيه الأعإل الشروعه الأحرى،
ولم يمنعه عن ثعلمم العلم؛ لأل هناك عبادات أحرى ،إذا كان كثرة الصيام يعجرك
عنها فلا لكم الصيام .وافه المومق.

مثسوكلاسثمالأييزمسيدئءالأممجلس

٨٨٥

الشثج
(باب مضل من ظز صاؤا ومضل الصائم الذي يوكل عندْ ودعاء الأكل

للمأكول عنده) هوآخر ما ذكزه ا،لولث رحمه اض ثمال ق كتابه (رياض الصالخين)

فيإ يتعلق بالصيام ،وذلك أف من ننمة اه سبماةمحؤائاق عل عب اده أذ ثنغ لهم
التعاوف عل الثر والمموى ،ومن ذلك مهلر الصائم؛ لأف المائم مأمور باق يمطن،
وأل بمجو الفطر ،فإذا أعتز عل هذا ،فهومن ننمة افه عغيجل ،ولهذا مال النبل ه:

 ٠س محي صامحل ،مله بثل مْ ثى عي أذ بمص مى م الصائم نحءٌ •
واختثم ،النثاء ي منني موله.ت ررمى مهؤ صاحا؛؛ ،فقيل؛ إن الراد من ظنه
عل أدنى ما يمطر به الصائم ولوبتمرة .ومحال يعص العلياء; الراد يتنمره أل يشبعه،
لأف هذا هو الذي يشر الصائم طول ليله ،ورب،ا متعني به عن الئحور ،ولكن
ظاهز ا-ثديث ،أف الأن اذ إذا محتلز صائنا ولو

واحدة ،فإف له مثل أحره ،ولهذا

بمبغي للأن ان أف نجرص عل ثمهلر الصوام بمدر النتهلع ،لامثيا مع حاجة
انماس وقوب أو حاجتهم لكوبجم ليس ل ثيؤبمم نن موم بتجهيز الفطور
لهم ،وما أشبةذلك.

ثم ذكن زحمث اهُثحالكتان ،الاعتكاف.
خوًٍةمسآبم

فؤح ري1س اسرعتي  JAئلأم سيد الواأ،اا؛زأ

٨٨٦

ه-كاثالأغتلكف ^ََكن
مأّامأ-ابالأممفونمحان
خوٍةيوبم

 - ١ ٢ ٦٨عن ابن همم

م1و  Iثاو رم وو اف ه ينكس العشز

الأواخر من زثصال .مممى علتهر
 - ١ ٢ ٦ ٩وعن عائثه هيبمتها! أن اكءًر .كاذ ينكس العشز الأواخر

من زثصا ،Jخض م|اة الآسال ،م اعجس أزواجه منثند .0متقى عشر . ٠٢
 - ١ ٢٧ ٠وعن ش هريره تمحقينن ،قاوت كال اكي ه بمتكفن ق 'كو رمصاو
عثرْ أيام ،هلثا كاو العام الذي محبص فيه اعكس بئرين يوما• رداْ اشحاري •
الثثخ
والاعتآكاف :لزوم المجد لطاعة افب عقؤجل ،وهو مثرؤغ ق النشر الأواخر
من رمضاف؛ لأل الّ؛ي ه كان يعكف ،النئز الأول ،ثم اعكس التئز الأونط،
سحزى ليله المدر ،ثم قيل له :ررإما ق النفر الأواخر ،١٠فصازثتكس اسز الأواخر
( )١أخرجه البخاري :ئاب الاعذكاف ،باب الامحكاف  jالشر الأواحر ،رقم ( ،)٢ ٠ ٢ ٥ومسلم:
مماب الاعتكاف ،باب اعكاف العشر الأواخر من رمضان ،رنم(.)١ ١ ٧ ١
( )٢أخرجه البخاري :كاب الاعذكاف ،باب الاعذكاف ز الثر الأواخر ،رقم(  ،)٢ ٠ ٢٦ومسلم:
كابالاعذكاف،باباعكافالثر الأوانض منرمضان،رنمر .) ١١٧٢
( )٣أخرجه البخاري :كاب الاعذكاف ،باب الاعتكاف ق الثر الأومعل من رمضان ،رقم(.)٢ ٠ ٤ ٤

فلح يياس امادض *ز؛لأم سداإرس،ءا

٨٨٨

ء

م
مآآ-اب وجوب الحج وفضله
وًٍقمحتثلآمبم

مال اف ثعال؛ ُؤو.ؤر عز ألئبرأ جخ آلتت مب آسظع إلي مهلا ء-سَةر لإ0
آس منآ عير

[آل ءمران:يبم].

 " ١٢٧١وض ابن عمر لآ؛ءوبممحات أن رسول اف ه ،مال ت ُربني الإنلأم عل

خمس ت نهاية أو لا إله إلا اممه ،وأو محثدا رسول ،افب ،ؤإمحام الصلاة ،وإيتاء الرثاة،
زخج اق ،زضزم نمحان»ةققمحهرأآ.

 " ١٢٧٢وض ش هريرة رمح.ةنئ ،داو،ت ليا رمحول اف ،.همال،ت اراثبما
الناس ،قد يرض اف علبجم الحج هحجوارا صال زجل؛ أفل عام يا رسوو اممه؟

مم ،،ظى ماليا س ساَل رسول الهِ ه ١ :لن ملت ئم لزيتج ،زثإ

ؤاخلأفهلم عف أيائهب ،ماذا آنزتم بقيء مأئوا منه ثا انظم ،زإذا

عن

ثتيءمدعوه>ازواهمسلمر .٠
(  ) ١أخرجه اJخارىت كتاب الإيإن ،باب بتي الإسلام عل خمس ،ريم ( ،)٨وم لم ت كتاب الإيإن،
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ،رقم (.) ١ ٦
( )٢أخرجه مسلم؛ كتاب الخج ،باب فرض الح^ مرة ق العمر ،رنم ( ٠) ١٣٣٧

٨٨٩

_ g،،Jiu^iulj-m

الثمحح
قال المؤلف رحمه اف ضال•' ؛رياب وحومت،
ا-لح^ت هو ممد

وهضل4اا.

للتعتد فب سبمْاةئؤنال باداء اياسك ،وهو أحد أركان

الإسلام "k؛®؛ ،البس ،وذليل مرصه قول اممه ت1دقوثثاقت ءؤو.قو عز آلشايى جج
أنلي من استهؤع  ^٠سيلا ومزكم لإ 0ألته غى عن آددثلم؛نيه تآل■ءمرانت  ،] ٩٧وهده

 ^١نزلن ،ق العام الناصع من الهجرة ،وهو العام الذي ينمى عام الوفود ،وما
فرض اّلج• أما قوله ثعال ل سورة البمرة* ُؤ وايمدأ تلج وأنننتْ ^^[ ٠اوقرْ:ا"ها].
فميها مرض الإكام ،لا مرض الابتداء ،فمرض الابتداء كان ز الشة التامعة ق آية
سورة آل عمراو ،،وأما لرص الاستمرار والإتمام ،فكان ل آية البمرة ق منة ست،
ص ا لهجرة•

قال اممه يعال؛ ءؤو,إةوعزألشاين جج آلتين ش آنظع إلي سعيلأ ه ،عل الناس

يعني؛ عل حميعهم ،لكن الكافز لاثامزْ باج حتى يسلم ،وأما اثسبلم فنامئْ بآل
بحح حذا الشرط الذي اشرطه افه عغتجل يجل آنممع إلي شيلا ه يعني ت من انتaلاغ

أف يصل إل مآكه ،فمن لم يستخمع لممره ،فلا حج عليه ،ومن لم سشئ لعجزه

نظرنات فإل كان عجزه لا يرجى زواله ،وعنده مال ،،وجب أل يقيم من محج عنه .ؤإف
كان يرجى زواله كنرض طارئ ،وأ علميه  jأيام الحج ،فإنه ينته حتى بمامه
ار؛له ،ثم بحج بقسه.
نم ذكر الؤلم ،-رحمه اممه ثعال حديث ،ابن عتر قكؤهبمعن أل الني ه قال؛
اا؛تي الإسلام عل حمس; ٠ ...وقد صتن الكلام علميه ،فلا حاجه إل الإعادة ،والشاهد

من هذا قوله! ااوحج الةثت ،ا الحرام ،وا-خ لا محنا إلا منه ،إلا إذا ندر الإنسان أف

ني؛لأمساضسظأخهوغ

٨٩٠

ؤح فليحج ،لكن بدون ندر لا نجب إلا مزْ؛ لأو النئ .حن نثن Jl :كز عام؟
قاوت ررلوينئ ،تمم لوحمت ،ويإ انتطنتلم،ا.
الحج مرْ ،فا زاد فهوثطؤغ ،وهدا من نعمة اف عيجثل ،أثه لم يفرصه إلا م؛
واحدة ل العمر ،وذلك لأف غالب الناس يشن عليهم الوصول إل م\5ه ،وهدا مى

الحكمة ،تجد المحلوات ا-لقممل مفروصه كل يوم ،الخمعة مقروصة ق الأمسؤع
مرة ،لأل الحئعه نجب أف كوف ل ممجد واحد فقط ل اللي كله ،وهدا هد يكوف

فيه مشمة لوفلنا للناس! اجتمعوا ق ممجد واحد كل يوم خمس مثات ،فيه مشمة،
ولهدا لم ئفزض الحمعه إلا ق الأمحبؤع

وكاة لم نجله ،زلا ي الثنة <ة ،الصيام لم نجث زلا ي \ذثلأ ح\ ,1لحإ
لا نجب إلا ق العمر مؤ؟ ،وهذا س حآلم— ة النه ثعال ورخنه ،حيمث ،جعل هدم
المرائص مناببه لأحوال العباد.

وهال المن ٍثإأئنمحثؤ :ررلن ملت :م لزلحت ،زيا اظثإ» ،ثم مال
«ذثوف ظ ركتئلم» يمي :لا تنالوا عن أشياة  U1ساكت محها،
ما لأنئ ساكتا عن الثيء س\ محه ،لأف ^١؛ الماس يرئا نن مآل عن شالة
خلال فحرنث ،من أجل نسألته ،أوعن شالة عثر واجبة ،فوجبث من أجل مسألته.

لكن بعد موتر المى ه لا بأس أف بممال الماس العلياء عن أموودينهم؛ لأو
النلغ اسهى ،لا يوجد تحليل ولا محريلم ،ولا إمحاب ،ولا إسقاط ،اسأل ولا ثمل!
و مثؤأعى أشك إن ثد لغ موئأه

ثم

الرس—ول

.]١ • ١

أف ما أهللئ ،الذين ص ملنا كثرة ماثلهم،

_،Jg،lII،J^ulj-TTT

٨٩١

واحتلائهم عل أسيايهم ،بمي أعم بمالول وبمألوف فهلكوا ،وانظر إل أصحاب
المرة ح؛ن نال لهم موصى عكيآصْؤئمت ادبحوا مرة ،وحدوا جزءا منها ،واصربوا
به القتل ،وكان الثيل من ينز ملتي ،أوءلائمتما ،محل فادعن ،إحدى الطايمتي عل
الأحرى أما محلته ،فأنكروا .وهوْئتا ،ولا يوحد شهود.

فجاووا إل موصى قجآلألأْوآئم ،فأمرهم بائر افه ،أذ يدبحوا بقرة ،لو
دبحوا أي بقرة نالك ،الساعة  -محل  ١^ ٠١اكود ،لكن جعلوا ينألول :ما هي؟
ما لوما؟ ما هي؟ حش شددوا ،فئدذ اطه عليهم ،فدبحوها وما كادوا معلوو.
فالحاصل :أف كثرة المائل والأخلاق ،عل الأنبياء من أنياب اليلأك ،وهدا

كله كإ نلث،ت ق عهد النبوة ،عهد التشريع ،أما الأف فانأل عن كل ما تحناج إل
الموال عنه ،ولا حتج ءايك،ا

أثا ألخاز المائل ،والأشياة الش محي حا  ^١والظ ،فهدم ننهي عن

الموال عنها ،لقول الدي ه :ارهلكؤ اللطم(؛ ،،هلك ،التتاشول ،هلك التتظمبي،ا
واهُأء1لم.

 - ١٢٧٣وعزش ي محقمحن قال :ئئل ،افث،ه ،أي النم ،أمحل؟
قاو< :رإيإنبالهِ س» مل :نمuذا؟ قال :ر(ا.بمائو شبجاف» ة؛ل:نلم١^٧؟
قاو :ررحج مثرورر؛ مقؤ ،علتهر'آا.
( )١أحرجه ملم :محاب العلم ،باب علك الطعون ،رنم( ،)٢ ٦٧ ٠من حديث ابن م عود ثؤغيتئ.
( )٢أخرجه الخاري :كتاب الإبان ،باب من ،تال إن الإبجان هوالعمل ،رقم(  ،) ٢٦وسالم :كتاب
الإبان ،باب بيان كون الإبان بافه تعال أضل الأعال ،رقم(.)٣٨

ش ريأض اساسق *ق؛لأم سيد الرسااتي

٨٩٢

ررالزورار هوت الذي لاثريكب صاحبه فيه معصيه.

 — ١ ٢٧٤وعنه ئههفيته ،قاو! نمت نمول اف ،.يقول* ُرس يإز ثلم

ثللم:مثق ،زجغكزمزلوثئمح»عشام
- ١٢٧٥وعئه :أن رّوَلافه ،محال :ررالم0إلال،مة ظانهياث؛نيا،
صقخزاءٌإلأاية»محشرى.
 ~ ١ ٢٧٦وعن عائشه رْمهعها ،ق1لتت قلت؛ يا رسول اف ،ثرى ا-ليهاد

أمحل الخم ،أملأ جاهد؟ محاَل :ءرمحن أمحو ابهاد :خج تيوث» رداة
البماري. ٠٣٠
 ~ ١ ٢٧٧وعنها• أى رسول ،اف ه ،هاو،ت ررما من يوم أكم من أذ يعتق افه فيه

ءأدا من

من يوم مده،ارواْْسلمر .٠

 ~ ١ ٢٧٨وعن ابن عباص ث؛كممقبممحت أف الني ،.فاو :ااعمزْ ز زمصاو

_ )Jحجه ~آوحجه معي-اا متفقءل؛هر .٠
(  ) ١أحرجه البخاري؛ كتاب الحج ،باب ضل ا-ني المثرور ،رقم (  ،) ١٠٢١ومسلم؛ كتاب ايإ ،باب

الحج ،باب ل ضل الحج والعمرة ؤيوم عرفة ،رقم (.) ١٣٤ ٩

 ، ٣١أحرجه الب٠خارى ٠كتاب الحج ،باب ضل ا-ني ايرور ،رقم ( .) ١٥٢٠
 ، ٤١أحرجه ملم< كتاب ا"ني ،باب ل ضل اي^ والعمرة ويوم عرفة ،رقم (.) ١٣٤ ٨
( ،٥أخرجه البخاري؛ كتاب جزاء الصيد ،باب حج النساء ،رقم (  ،) ١٨٦٣ومسلم؛ كتاب الحج،
باب ضل العمرة ل رمضان ،رقم (.) ١٢٥ ٦

٨٩٢

؟؟آ-بمبوج<بالءجوس

الثثج

هدم الأحاديئ ذكزها الحافظ النووي زحمه افه ثعال ل (باب وجوب الخح
ومحضله) ،وهي ثدل عل أموو• أف الحج اووز ق المرنة الثالثة بالننبة لأفصل

باقي زرسوِله» ،ثم
الأماو ،فقدني المن :.أي الأمال أصل؟؛قالت
ماذا؟ قال :ررابهائ ل ثبي اف" ،ثم قال الثالث؛ ررلحج ةمدر» فالحج المأروووهو

الذي اجنهنن فيه أمورت
الأ<الأئل :أذمموف حالتا ممه ،بألا بحمل الإنساف عل الحج إلا ايغاة
^وديداةولأض،ولأأذ:ضوانز:
ملأن-ح ،وإد،ا يريد وجه افه.

والأم الئاف• أف يكوف اُؤ عل صفة لحج الّثي ،.يعني أف يعع الأن اذ
فيه الرسول .ما انتهليغ.

والأمر الثالث؛ أف يكوف من مال ناح ،ليس حراما ،بالا يكوو رنا ،ولا من
غش ،ولا متسي ،ولا عثرذللث ،من انولع المكامس_ا الحرمة ،بل يكون من مال حلال،
ولهذا قال بعضهم؛

يا مى حججث بإل أصله نحت

فإ حجلجث وممن حجت افئُاُ

يعني؛ الإز حجمت ،،أما أسث ،فإ حججث ،،لماذا؟! لأن مالك حرام.
والأمر الرائع؛ أف بحشت ،فيه  ١٠٧^١والقوى والجدال ،لقول افه مال!
 ) ١١البيت لأي الشمقمق مروان بن محمل ،انظر ديوانه (صن!  ،) ٥٦معجم الشعراء
(ص:تمابم"ا).

قؤح رياس اساسق *ز؟لأم سدااوس،ء،

٨٩٤

جن رص فهي الإ  SX( ^٠ولا مود ولاح-دان  4ألثخ [ 4اوقرة7:ا>ا].

قيجتنب الرئثا وُو ا"نجإع ودواعيه ،ونحثص ،القوى ،مواء كان ق القول المحزم!
الغية ،والنميمة ،والكدنم ،،أوالفعل! كالظرإل النساء ،وما أشتة ذللثا ،لا بد أف
يكوف قد ثمست ،فيه ٥٠^١؛ ،والقوى,

وايدال! المجادلة والمتارعة بين الناس ق المخ ،هدم ئقص المخ كثوا .اللهز

إلا جدالا ثراد به إثبائ الحق ،وإ;ءلاُل  ،^< ٧١فهدا واحي ،فلو حاة إن او بدع
تحايل ،،والإئ ان تحرم ،فائه لا يركة ،بل تحايله ،وي؛يرن الحي؛ لأف اممه أمز بدلك،
ؤألمؤبملة آلمثنة وثنيله< إتجر همر أحسنيم
ؤ آنغ إق سيل (؛ف
لاانحلت  ١٢٥؛ •1لكن الم؛دال ،من عير دلع يثشاحنوف أبمم يممدم ،أوعند رمي ا-لحمراُت،،
أو عند الطافج ،أو ما أشتة ذلك ،هدا كله مما ينقصن المخ ،فلا بد س ثرك ابدال،

فالحج الم؛روئليسلهبزاأإلأه.
وااس لحج ،ملم يزمن ،ولم يمنى ،رجغ كثوم دلدئه أمه" ،أي رجع من
الدنومس ،يقيا لا ذنويذ عليه كيوم وليثه أمه.
وق حدين ،عايشه(?.ه الذي سألغ فيه الس .نرى الحهاذ أفصل

الأغال؟ قال! ®لكن أكل ابقاد! لحإ ةءوث >،هذا بات لشاء.
فالشاة جهادهن هوالحج ،أثا الزجال فابهاد و نبيل اممه أقمل من اج،
إلا الفريضة ،فهيأفضلسابهادفيسم افه؛ لأن الفريضة نكن ص أزكان
الإسلام.

وق هذْ الأحايين ،عموما ذليل عل أف الأءإلا ثتفاصل؛حثت ،العامل،
قال رسول ،افه ه حين سئل! أي العمل أفصل؟
ففي حديث ،أبن هريرة

قؤح  jiUjاساسىضهلأمسدا1رر،،إتي

٨٩٦

ءة،زلأشئَو :ررلإصبم
واغتمزار رواه آبوداوذ ^ ،٠ ^"٨^١وقال! ارحديث حض صحح؛.١
ماو؛ يأ بي) ح رموو اش ه،
 " ١٢٨١وعن الساق بن يزيد
ل حجه الود|ع ،وانا ابن شع مت؛ن .رواه اJخارير ُ .
 - ١ ٢٨٢وعن ابن عباس

أن الض ه لض زكتا؛ ،^^١مماو:

ررثن القزم؟ا) ئالواث السلئون .ئالوا :ثن أنت؟ 3ال :اانسل اضِ» .ؤس ائزأة
صسا ،ممالئت ألهذا يأ؟ محاو>؛ ررئعم ،ولك أجئ ٠١رواْ مسلمر .٠
أو زّوو اممي ه حج عل زحل وكانت زامكه.
 - ١ ٢٨٣عن أنس
نواةالبمريُ

 - ١ ٢٨٤وعن ابن ءثاس ^؛^ ،١هاو :كاس عكاظ ،و؛ة ،ودو الجاز
ؤوئقسإمحاع

آنئيثعوأ قنلأ ين رنهطم ^[ 4؛ ١٩٨ :آ قثوابم الحج• زواه اشحاري •
( )١أخرجه أحمد ( ،) ١ " / ٤وأبو داويت كتاب ،الناطئ ،،ياب الرحل نحج عن غيره ،رنم(' ،) ١٨١
والارمالىث كتابه الحج ،باب منه ،رقم ( ،) ٩١٠٠ ٠والن اني ت كتاب منامك الحج ،باب وجوب
العمرة ،رقم ( ،) ٢٦٢ ١وابن ماجه؛ كتاب ،الناّ ائإ ،باب ،الحج عن الحي إذا لم يستطع ،رنم
( .) ٢٩٠٦

( )٢أخرجه الخاري؛ كتاب ،جزاء الصيد ،باب ،حج الصسان ،رنم( .) ١٨٥٨

( )٣أخرجه م لم! كتاب ،الحج ،باب ،صحة حج الصي وأجر من حج به ،رقم ( .) ١٣٣٦
(  ) ٤أخرجه اJخارىت كتاب ،الحج ،بابه الحج عل الرجل ،رءم(باها).
( )٥أخرجه البخاريت كتاب ،تضر القرآن ،باب ؤ ليس ءثه==فم لجتخ أن تنثغوأ قه ين
؟اا،رنم(بماه؛).

٨٩٧

 - TTTباباوجوب اسج وهس

الحج
هدم الأحاديث نامحها الحافظ اووي ^ ٥^٥١ل رباب وجوب اُلإ وقضلمه).

الحديث الأوو والثاف؛ منن عجز عن الحج ،هل ؤح محه أحد أم لا؟ ففي
حديث ابن عباس

أف امرأة فالت ت يا رسول افب ،إف هريضه اش عل عباده

ق ا لحج ،أدركت أيى ث4حا كبيرا ،لا ست عل  ^•١^١أئأحج عئة؟  : Jliررملم».
فدل ذلك عل أو الإساذ إذا عجز عن الحج محجزا لا ينحى زواله ،كالكؤ

والوغى الذي لا يرحى شفاوْ ،وما أفته ذللث ،،فإثه ثغ عنه.
ول هذا؛ دلتل عل أف الرأه بجور أذ تحج عن الرجل ،وكذللث ،الرجل نجور
أف مأ عن المرأة ،والرجل عن المرأة ،والمرأة عن المرأة ،كل ذلك حائز ،ولذلك أذل

الض ه للزجل الذي أنلأْ أف أباة شيح كلأ لا بمتظح الركوب ،،ولا الحج،
ولا النمرة ،فقال؛  ١٠حج عى أبيك واعثمز».
ول هذه الأحايين ،أيصات دليل عل جواز حج الصنيان ،فها هوالممائب بن
حج ي ْغ الشل.ل حجة الودلع وأنا ابن ثبع منى.
يزيد
فوله؛ ®حج بى®؛ فدل ،ذللت ،عل جواز الحج ْع الأطفال ،وكذلك حديث
ابن ءباس• أف امرأة رسن ،إل الجى .صبيا فقالترت ألهذا حم؟ ® ^ ١٥ثمم،

نثن ،أخٌ».
ض ه ذين الحده؛ ذليل عل جواز حج القيان ،والصبئ معل ما يفعله

الكلأ ،ؤإذا عجز عن ثيء فإنه بمل محه إذ كان مما ثدخئه المابه ،أو تحل إذا
كان مما لا ندخله المابه ،مثلا إذا كان لابمتطح أذثطوم ،أوبمص تحل ،إذا كان

قؤح رداس انماسق ض هدم سداضا،اء،

٨٩٨

لا يسطح أف يرمي يرمى عنه؛ لأف حمله ق ا-محراتر فيه مشقه ولا فايوه من حمله،

لأثه لمس رما يدم ،فلهذا موو ت ل الهلواف والعي تجمل ،وف الرمي ،يرمى عنه،
ثم إف الطاثف واي اض ،هل ينعى شمه وهوحامل طمله ،ينوي به الممص عن
مسه وعن طثبه؟

 !، J^jلا ،فيه مصيل؛ إذ كان الهلئل يعقل التيه ،وهال ،له وليه؛ الإ الهلوافج،
ائوالمعي ،فلا بأس أذ يهلوف  ،به ،وهو حامله ،ينوي عن مسه والصئ عن مسه،
ؤإن كان لا يعقل التيه ،فإثه لا يطوف به ،ؤيتوي شن! نيه لنفسه ،ؤنيه لحموله،
بل يهلوف أولا عن مسه ،ثم مجمل صبيه فيطوف به ،أو نجعله ْع إن ان آحر يطوف،
به ،وذللثج لأيه لا يمكن أذ يكوذ عمل واحد بشن ،فهذا هو التفريق ق مسألة
الهلواف ،به.

ثم إف الإناذ إذا حج ،فإثه نجب ،عليه وهو نائب لعثوه ،أذ يفعل كل ما ق
ونعه سإممام ا-اج س أركانه ،وواجباته ومكملاته؛ لأيه نائس ،عن عيرْ ،فلا سغي

له أف تبممل فثا يقوم به العثر ،بجلاقيف من "حج ظيه ،فمن حج لننسه ورك
المثحئر فلا بأس ،لكن عليلئ ،ل اؤي عن العر أن محهد فيه بمدر ما لمتهلع،

وحجة الصى لاككفيه عن حجة الإنلأم؛ لأيه لم عناطن ،بيا ،فهي لا تجب عليه،
إلا بعد التلؤغ .واطه الموفق.
ثم بحمدافه يمال الجلدالثالث،

ردهسافظس وابم(الأخر)

^ ،^١^٥ابهاد

سالآ-ء1ديقواءةثاد

|ذاب

إذ

حمئوئبيكِسة

٢٧٧

م:دمحِسامحم....ب.س....ب.بمآا،ح-آ

إذ أراد اظه بالأمير جمرا ،جعل له وزير صل .ق١٢ •••••••••••••.•••••..•..•...........
ئتيبجسأخلهَبجّ.........لأ.ااّ......ّ.....؛ّ.ؤ...ّ.؛ ٥١٧
إذ

؛ذ أفوأطتم،ممزمم
1ذَ أتلاقلِسحنمحاسم

٨٦٠
٨٠٩

وذ امحرب الرمان لم ثكد وؤنا المؤبن محدب......١ .ا.لأ ٠.٠ .•...ا...ا.ر..٠ا٣٠٨ ..٠...
ذِ أقمن ،الصلاة ،محلا Jاتوها وأثتم ثنعوون ٧٨ . ٠............. ٠. ١....................

اذَ أكلأ-حدكبطناتا،قلايننغأصاُعةحريلتمها١٨٩ ٠.... ١.٠ ..٠.........٠.....
١٥٥
لذَ أ;>وأكولإو0وو^
مح،ثإدازغمحأمحو١٤٩ . ٠٠ .................ّ...
!١

محأطفىاألامصا

٣٥٥

1شللإيلممُيناشئا

٧٩٠

بقى ينف ه من ثعباور ملأ موموا

٨٥١

^^-١؛ ئلثنسف ،ث•؛ عز نه؛ ئإ 0السطا0
اذ

ئطهر ف محه دحرج إل الجد

إذ

٣' ٦٩ ...................
٦٤١
٥٩٤

ثوصآ فآحسس الوصوء ،ثم حرج إل السجد»..... ٠٠١١ ............. .االأب....؛ه ٦٠٣
٧٤٦
اذ جاء أ<-دكلم ا.ة»عه مكنثسل
إذا خاة زنقاذ ،كغت ،وابه ابق

٨٤٥

فلحيياضاسسز)* jهلأمسد،،،>^١؛؛؛،

٩٠٢

إذا حفزت الملام فإ؛ؤدل لكم أحدكم ................................ .ه«آُ،ه*اُ
إذا حمزيم \زيش أوالث ،قولوا ٤٢٦ ...................................... ١^٢
٤ ٨٣
إدا حرج ثلاثه ق تمرفلتؤمروائيوئب
إذا

إداذحل الرجو سه ،ثدكز ، ١٥تعال عنديحوله.......ّّ...ا.ّّ.....ؤ.....ّ....بها

إذا دعذأخدكب ئيجن ،لإذلكو ضاج ئلبمل .....ء ّ ... ٠...ؤ ؤ ؤ ؤ .....ؤ ٠.. .ؤ ١ ٦٧ .. ١
إدا ددثموفي ،ثأنيموا حول قإري قدر ما تتحر جزور ؤ...ّ...اا.........ا ؤ...اا٤٦٥ .

إدا

.و'\حه\سذصالشاة .ّ ٠ّ ........... . .٠. .ؤ ؤّ . ٠..ؤ٧٠ ٠٠٠ ...

إداثأىأحJكأ

بجما،صزض:صّ.ؤ...ا.لأ٣١٢ .... . . . ........... . ..
كجدصواَلأبالإبجانؤ ... .ؤ..اا .. .اا ٦٤١ ....... . ...... .

إذا رمحي أحدكم عن الصلاة أوغم

٧٩١

ثاطوا الإدخاينالآنضلألأّّ٤٨٦ ..... . .... ٠٠٠ ..ّ.ّ..
إذَا
١٩٠
إذاظتُ،ئمئاوأظنا
مأظممرا:ؤهااّّّ.......ّ . ..ءّّلألأ ..ّ.ء
!  ١٥نمنم ١^١؛ ،قولوا ء بموو \ؤأ ٠.. ٠ 0ء ء ؤ . ..ؤ ء ّ ...ء  .... . . ... ٠ ٠ء ٠ؤ٦١٦٠٦١٥ .
٧١٧٠٦٩٨ ٠٠ .......... ........ ٠٠٠ . . ....

إذا صل أحدكم زكنم المجر ،ثلمبميى

٧٠٦

إذا صثتج ا-إئئعه ثلاثصلها بصلاة

٧٢١

إئائثيشاتي ،ءآخ1ئوامحض

٤٤٩

ش |ياضاسث،1تي •زئلأم JU،،اارسااء،

٩٠٤

ارأمحتم لوأ 0ينزا بتامحتاأ-حي.كلم ينثسل منه٦٢٦ .......................................
٤١
أرع من كن فيه كاف منافما حالتا
٤٢٧
ارّيع إليها ،هأحثوهاأ 0طه محعال ماأحد
٣٥٧
الثلأممكلم،أأذخو؟
يأقيئوا فيهم ،زظوئم ّ ّ . .١.... ٠.....ؤ ؤ .ء ...ؤ؛  .ؤ ؤ ٥١٦،١٢١
ازجنواإل
٤٨٩
أزيفي رمول اطه.ذاث ثزم خالقة

الأَزنحلئةاببماهمة زام؛ؤؤ٥٦٦ ...............................ّ.......
أزى تذ\:لإ في .تزاطأث  jالثغ الأزاحر
إزنةاضإلضاد.اق

٧٩٦
٢٦١

أنبغ الومحوء ،وحلل بئ الأصاح

٨٦٦

اظثوJلأنيىإذ\ح\و\مو
انتنصت ،الناس

١١١؛>^ ٤٦٥،١١٧ ...................
٥٨

أنتوبغ دينك ،وأماسائا ،و-نن\يب عنلك... ...............؟؟١ ٢٧ ........ ١٠٠ ...
١٢٧ ..........
محغاظَ4يم،هم،
٦٨٦
انتووا ،ولا ثئتلموا فتحتلنت ئلوبجم

لأث،لإِلرلَلأ،ؤإلأئازف ٣٥٧ ............................... ......
ئ ،ضاف ،نلإ ...٠......٠. ..؛.هّبّّ.بّّ٤٥٣ ........٠.
ائزب ،ائزب ،انزب

١٨٦

مكا:أمِفيئءلأ،

١٢٧

٩٠٦

ألاأذه؛ هل نابمنوافايه الخطا:ا

ألا أعلمك أعظم نونة ق المزآن

قؤح يياض اساسق •زهدم سيداضس،ءا^^١٥^٥

٦٤١ ، ٦٠٠

٥٥٦

ألا سمم0؟ إل افن لا بمدب بدمع الش٤٣٠ ......................................

ألاثئئوف ج صف  ٠١٤٠^١عذ تتا؟ ٠.....٠.........َ.؛؛ . ..؛  ّ .ؤ ؤ٦٨٢ .٠ ٠...٠.....
ألأممَ ائ نائط,لأإل

٢٠٦

ألا ؤإفِفي ا-بمي .مضعه إدا صلحن؛ صاح ا-إقثاو ؟٩ ٠ ١ ٠...ّ ٠.. ٠ّ ........ ٠.٠ ّ ّ ١.. ١.

أئي;ز1اتأنزكهذة

ظ؟....االأّّ..ء.ّ.؛٥٦٢ .................

أثا الركوع سلموا فيه الزن
أثا  ،^١ثأمحزوا فيه ِس الو.ثاء

٦٢٣
٢٤٦

أما إو 4محي ضوذلذ وهو كذوب
أن1إنتلزنشهفاىإ

٥٧٠
١٦٢

أما  ^١ينمي ين دلك أر أكره أف أبثكم . ّ . ٠ ٠ . ٠ .......؟ ّ . . ٠ .ّ ّ . ١ .؟ ٦ ١ . ٠ ٠.. ١ ٠ ٠ . ٠ .
أثابمد1 ،لأأيا النا>ز ،إي أنا ثم

١١٨

أماثزمحىأفةكولمني؟ LjJiهاروفيىموتى٤ ٠٦ ١٠ .... ١١١ .. ٠٠ ... ٠٠ .............
١٢ ٠
أما شترت أف عم الرجل صنوبيه
أنا علتت أف الإنلأم هي.؛  Uكاذ ملئ ّ ٠. ٠ ّ ٠. ٠ .٠. ١ .ء ّ ....ؤ ء٢٢٤،١١٤ ....... ٠ ّ ّ ...
٦٠٨
أصلإملألأأونحذ0فيمس
أمر عثإ( ،رؤءه;ءنن أف يودف أذان مابق

٧٤ ٠

أبزن أف محاتل الأاّل خش:نهJوا أف لا ^١ي اهُ  . ١ؤ٨ ١ ٩ ، ٦٧٢ ١..........٠....٠.

قيح

٩٠٨

إف  ٣١؛ ثدمع والهلب عئزن

اسسق •زثلامسيئالر'ئء،

٤٣٢

١٣
إف اشَاةلفي خللاي امحد1تناهإاخيلا
إل افن أفد لرجا بئوثة عبد؛ من ا<-دكلم بزاحك ٤٠٨ ................................
.................ّ.مخا
إف بجمدايبجا،ثَلإضنحازامحييا
إفلآظمحياجماصثبجاؤزنملالأاس٢٦٠ ..........................
٥٦٩
إل افن لا يثام ولا سعي له أذ ينام

إل افن  yjمحب الؤر"،عآوتروا ............. .......لأ١^ ٢٣ .................ّ..........
إف

غل الئئوف الأزو .....ّّ. ٠ب٦٩٢ .........................

إف افن وتوغث يصلوف عل ميامن الصموفّ..........اّّ..ا..اااا............؛وآ
إل افن محب العطاس ،ويكز 0الثناؤب

٣٦ ٤

إل افن محب أف يرى أثر ننمته عل قبي؛

٢٦٤

إل افن يرح بيدا الكثاُب أئوانا ؤبمع به آحريى

٥٣٦

إل افن ع،قليةول يوم القياتة• يا ابى آدم ،مرصت  ١ ّ . . . ٠ ٠ ٠؟ ٣٨١^ .ّ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ ّ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠.

إف انلي إذا غاذ أخاة اكبي ،لإول ي محزفة
إف ا،لصل يناجي رثه ،عاكتفلن يثأتاجيه يه

TA >\............................
٨١

أف المت ينتع مغ نعالهم إذا ايصزفوا من دمنه ......ّّ...........لأ١ ١٦ ...........

أف الض.إذا

ه  Uتدأبه .. . ٠٠ ... ^١ؤّ...ا..ا  ٠ء١ ٥ ٩ ............

أفالبي.أمز حتىا-ئصمىالنساء

٨١٨

أف ائي ه أنر تحال بى جيل أف يقرأفيها ،¥- <.آنث ره أ'لآؤه •••••••••••••• ٥٥٢
٦٨
أف ام.أنكز عل ثعاذإطالته ق ضلأة العناء

٩٠٩

سالآء1ديقوامحثار

أل الئي .بايع أصحاب ألاسألوا الناس ثسا١٢٩ ................................

أفالئيMحنجلعروْئوكيومامحٍب •••••■•••••••••••••••••••••••••••• ٤٨٠
أل ائي .ذعا بإناء من ماء ،ثأنا بمدح رحراح..............................

أف

بمةأس؛لأاتيبجإئ٣٣١ ، ٥٥ ٠..............

١١٧
أف ام.كالإذاطإطإ؛لأتا
أف  . ٠^١كا ١^ 0لم بمو أربنا مو ٧١٠ .................••••••••••••••••• ^١
٥٣
أل  ^.٠^١م ابم،كماليم
أف الض .كاف غالي أحيانه إذا ذعا ذعا تلاي ...ؤ ٠.. ٠.ء .....ؤ٤ ٦٦ ....ّ ٠... ٠. ٠. ٠...

صلأ:ذغأزبماملصلألألأ...ّّ...ّ.....ّ.....لألألأ....اّ ٧٠٩،٧٠ ٠
أف الثى .كاف لا يصل بمد ا"إثْ-عة

٧١٧

أف الئي.كال يتتح الدباء يلتقطها مى الصحمة كلها ؟...ا...ا ٠٠ .؟١٨٤ ............
أف الني ه كاف يصل بعد الئرُب ركعتين.........ء.ءّّ.......ؤّ. ٠٠ ..؟.ّ.ّ..ؤ ٧١٣

أل الني .كان يصل بعدها ركعتي

٦٩٨

٧٢٧
أف ام.كالبجغتُ4باش
^لبجولامص...ا.ء...اؤ....لأ...؛.ؤ......ء..ا..ء٧١٢ ..
أف الني .كاف يغكنن العئر الأوايم

٨٨٦

ألالي.كال:نامأئَلائل

٧٨٢

مح؛،يرلإحاوض٢٥٦،٢٢٧ ...........................
أف
٦٠١
أف الني .لعن زائرات النور
بجرا:بصإذاكافرامحا ؤؤء...؛........ب..ّ.لأ....ا ٧١١

قؤح هس اساسى ض؛لأم سداارا1،لاتي £٠۶؛^^^

٩١٠

أف
إل افي .ثقايا عن ا-مير ،والدياج

ض؛ذ\مئب...س..........ب ٣٥٤
٢١٨

لآاذسصاس ١٨١ ............................

أف المن؛ ه ش أف يتنص ق الإناء ،أويممح فيه  .. ......................اُبما،ه« 'آ
٢٠٥
أل ائت)س ش عن ،القح ق الثزاي،
٨٠٦
أنالمئهوكلأق4ألأمك
١ ٠٦
أف افن ،ه ينجته القامن ،ق كل شأنه
أل المهودإذا طئوا هر بموو أم :الثامؤ.......لألألأ...لأ.لأ.لأ......ا؛؛٣٢٢ ....

إل أم ،يدعول يوم المامة ي محجل؛ر،

٥٩١

أف اصأْ مذ جهيته أئن افن) .زهئ حبل من الريا ••••••••••••••••■•••••••••• ٤١١
^٤٦١
يصدمحت
أ 0أمي اهت1تش __^ ،^١^ ،1ثو

ت ،ظ؛ محإ ..........اّّّ.... ٠٠ .......ّ.؛ّ..لأ.ؤ..ءؤ...ه؛م
إل أول نا نحاشي به الثوب:زم المانة

٦٧٩

إف ص الأاس ،باق نذدم بالثلأم .........ء . ٠..ّ .ّ ......ؤّ ٠...ؤ٣٣٩،٣٣٥ ... ٠.
إف بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم

.ه.ه ٦٠٦،١٢٤ ١١١١٠

إلُلألأي3ذزثل ،هئوا واقربوا

٨٥٦

إف:ئ النيل زمح) الئزك والمحر تزك الفلاة ا٦٧٦ ................ّ...ّّ..ّ.....ّ.

إف

ق هذة اضاك ،زالأزدثة إٍ ذلي؛ من اثطازا ......اّّ..ّ...اّّ٤٨٩ .

أف نومن ئاف ،وملائكته وكتبه ورمله والنوم الأخر .ااّ٢٦ ............................
٤٠٣
طمائئه،مماو;:ا محي^١ ،؟

،إهر|سالآء1عيهداا؛ثار

٩١١

٠٦١

إو-لإهاأذخأوك ٤^١

إي وثك بحايه يعجب من عبده إذا ئال؛ اعقرل ٥٠ ١ ..............................

زش.../ث٦٦٦ .....^...........^^..^....

أف نخلا

أف رحلا من الأنمارساباثزوج حويثا ١٥^٢... ١٠٠٠ ............... ١٠ .................
أ 0رسول

اش

أف رسول

اه

١٩٦

أف رسول اش .سز حدي محقوقثأت و ا-إف٩٨ ..............................
٨٩٦
أذ رسول اف ه حج عو رخو
أف رسول اش ^خف النامن ،ذع محانأ تزذاة ؤ ؤ٢٣ ٠ ٠.ّ ّ ّ .ّ .ّ . ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ١. ٠.....

أو رسول اف  .يحل ين؛ مح مكه وعلته عإئة ت.نداء ٢٢٨ ........................
أو رسول اض  .صام يوم عاثوراء وأمر يصيامه ؟الأ؟......ا٨٧٣ ..............ّ....

إل رثول اض .قنا ئننالهدى
أف رسول

اش

٦٥٣
؛•٧

أف رسول اض هقا 0إذا أدذ الزذئ بميحV • ٣....................................
أذ رسول اف  .ك اف إدا محل .م من نمر ،بدأباينجي٥١٩ ........................ ٠٠ .. .
أف رسول اش .كاو:ثئصفيالأرفلأا...ّ.ّ....ّ.ؤ؛ّّ.ؤ...ؤؤ..ّ...؛؛.ؤ١٩٦ .
أف رسول اف  .كا 0محتل يمتثه لطعامه وثرابه ؤتابه١٥٠ ّ ..... ٠ ّ ... ١...... ٠ ٠.....

أف رسول اف هكانبجغِس<يقاضتة
أف رسول

اممه

أف رسول

اه

١٣٦

نيةلأمساضسصإإهيوثؤ

٩١٢

أف رم وو اللب .لكف يصع يده أوثوبه عل وجهه

أف رسول افب .كاف يقزأ ق زكعمر المجر•
أف رسول افبهَلستنجمبم اه٢٩٧ ..................................
٣٣٥
أف رسول افبهوفيالجد:زئ
أف رسول

٢٧١

إف طول صلاة الرجل ،ؤقصر حطسؤ ،نتنة مذ ممهه٦٦٠٠٠ ............................

أل عل دظ^بمتئ ،حرج مذعني• رسول الثب ه ّ ّ ّ . ٠ ٠.... ٠ ّ ّ ٠ ١.ؤ ّ٤ ٠ ٦ ٠ • •.ّ ٠. ٠. ٠......

أف عمروبذ-لإ الناعي قئ دهنجهِو ،الناو •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ٤٧٤
بمال لة :ائل

إزو اشسَلأيافهاتؤل

٨٤٢

٧٨٧

إف كأل عندك ناأ;ات س ِ ^٥١في شو ؤإلأ ^^ ٠.ّ .ّ ..... ٠ ٠.. ٠ ٠ . ١٠ء  ّ ٠ؤ٢ ١ ٨...ّ ّ ٠.
إف لكن فه ما ثقول فقد اعثق4

٦٢٩

إف كل عضؤ من أعضاء تني آدم يصبح

٨٨ ١

أف فه سعه ؤتسعتذ انكا مائه إلا واحدا
\0ضالوهط\

٢٤
٧٨١

إلمماأذنكامحمذكلأم افئ؛ الأول
إلمماأذتكالنا.ز؛ينكلأم افئ؛ الأول

٢٢
٣٠

اوأة  ..... ٠ ٠ ٠ ٠ؤ٣٢ . ٠٠ ....
!ن مذ أم الأاس عئد اط ِ4نئزله:زم المانة
^٣١٢ •••■••••••••••••••••••••••••••••^^^^^:
٧٥٢
إنمذأهضليأايإ:زم

٩١٣

ءرسالآ-ظديهواهث|ر

شافلماط...س..ب.......ب.س...س„..هأم

إل مدا العلم دين؛ فائظروا عمى دأ-خناو 0ديكم٢٥٨ ................................

إل ٠دا ينثا ،ثإف ثئغ أف يأدف له ،ؤإذ ثئغ رجع

١٧٠

إل هدا رؤيا حو

٦٠٦

٦٤٦
إف هدا لوثها لولا أل أس عل أثي
إف هدْ الصلاة لابملإيهاثيءمن كلام الناس ٦٦ .............. ٠١ ...............
إل ثذ 0صجته سغضها افه

٢٨٥

إن < _;iنوا؛ ئلذ/بأم

٢٦٨

إف؛ئرج وأنافخم هأئاحجيجه دوتكم ١ ّ ٠ ٠....ّ ١ ١ ١ ١ . . ١. ٠..ُ . ٠..ؤ٠ ٨ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.. ٠....
أنالها

٧٦٣

إثاثجد أف افه بجعل الثموات عل إصح

٥٧٤

إثا ""واش~ لاثول هدا العمل أ•حدا نألة... ٠ ّ ّ .. ١. ٠. ٠ ٠ ٠...ّ ٠..؟ . ١...؟ ّ ّ ١.....ء١ ٧...

أنش ^ ۶٦٠محاك ندا؟
أنش إما ٣

٥٠٧
١٩

انتهى و .إل جنانق رجل ُى الأنصار ،ووجدهم  ^^٤المم ••••••••••••••••• ٤٦٢
٦٧ ٤
إيلث ،نأق ^^ ١مذ أنو الكتاُسا
إنك لا نحلفش افُاد

٦٢ ٠

إثك لنت مذأنل الناو ،ولكنك مذأنل ا-؛قتم ّ .... ١ ّ ... ٠ ّ ..... ٠ ّ .............؟ ٤ ٧٣
إثكم <سأحرصّول عل الإمانة ،ونكون ثدامه يوم المامة ..اا......ا؟ّّّ....... ...بم
٦٦١ ، ٦٣٣
إدآكم شروق رثآكم ي ثروف ندا المنن

قؤحرد|ماساسن)ضئلأمسداأوسلتي ^^١٥^٠

٩١٤

قادموو عل ا-نو\نفز >.هأصلحوارح1ثقلم٢٥٤ ••••••••••••••••••••••••••.......
١٨٩
إم لاتدثو 0ل أي ثناثغي الإئ

إيإ الذي أؤييتة وحي أوحاْ اش إة
ويل اسائمنمام
ممساظيبيزصامح

٤٩٢
٣٥٧
١٢٦

^طِفياشاء..ب..ببب..سب........................ب ٥٢١

إى تثل ءثاح_ ،الخنان ممل الإبل القة . ٠٠ ٠..... ٠ ٠.ّ ّ ... ٠........ء٥ ٤ ٥.ّ ٠٠٠ ٠....
ق:محم<تيلأمحوُ
اثه .لكن يتختم سمينه

٢٦٧
١٤٦

لكJبجزئنملإزاتة

٢٥٠

لزلأ أن أشق عف ض
إل بحئر ْع فرعوف وهامال وقاروف

٦٤٢
٦٧٨

إثه هفث ^ ١حتى أهول) ت أقرأ بأم الخرآن أم لا؟٧٠ ١................................
إن٠ثكفئ الة الماصة والباقيه

أل:هس\ل
إما تحدو

إما

٨٧٢

..............ب٥٠٥ ...
٥٦١

تفتح مها {ق\ت \ء

٧١٠

أعم إذا أرادوا ابنيه فامن ئهم وكفل عنهم ٠ ٠..ّ ّ ....... ٠.؛  ٠ ٠.ؤ ؤ ؤ٦٧٢ ...... ٠. ٠ ٠...

م:ضنين :ال1امها،لإذا محاصزا:نهالأ.لأّ؛ّّ.لأّ١٠٥٢ .......... ٠٠٠ .
إ!ج تئدا ث1ابأنر -١؛^

١٠٧٩

سالآحادثدامحث1ر

٩١٥

أوأجثأ0أص/نىشمي

٥٥١

إوأناكمح4اكإزاود:ث

٦١١

إو حثيئ أف؛لإش علكم سجزوا محها ٧٩٤ ، ٧٢ ١ .............................
إي زأيئ زموو اممب .هعل كإ زأيتموق يعنث.،

إي <تأوت ،ري ،وثمنت ،.لأش3 ،أعطافي يلث ،أم• ّ.لأ؟لأّ...........ا...ا٧٥٦ ■■....
إي كنت ،ركملم ،ركش المجر

٧٠ ١

إن لا أزى طنحه إلأ ئد حدث يه

٤٥٧

أساثو،أليوا

٧٢٧

أوصاف ييه بثلاث لذ ألعهن

٨٧٩

أوصأي حيل .بثلامث،

٨٧ ٩

حيل .بميام ثلاثؤ أيام ثى م ثهر

٧٣٠

أوصى الني ه أبا هريرة أف يوتر نل أف ينام• •••••••••••••••••••••••••••••••••• ٧٢٩
أوصيك يتقوى اف ومن معك بس السإمبر) نحرا ا؟......اهّ....الأا١ ١٩ .............
٣٣٩

أولئك العصاة ،أولئك العصاة

٣٨" ٦

آسوف ،ث1ئبول ،عابدوف ،لربما حامل.ول

٥١٨

آة اقافقئلأئ ١^:خدثكدب ١^ ،زقيأظ! ٠٠.٠ ... ،ر  ّ ٠.. ٠.٠ .. . ٠٠ؤ٤ ١.....ّ .ّ .
إدد 0له ،وينزه را-إق
أُعح■ أحدكنأذثم أرثثأثا الم آن  ،١لتلة

٩٩
٥٥٨

ظش؟ءأّ .... ٠.٠ت..لأّّ.لأ.....لألأ...ا.....الأ.٠..٠..ؤ........س٠١٧

قؤح مياض!_ سق •ق ئلأم سدالرسإتي

٩١٦

^^،صاهُالآ..........سس..س.._.......
إيإن اممب وزمويه

٨٩١
٢٢

الإيإو بمع وسُول شب ،ئ1غلأها ئزو:؛؛ ٩٩٠افه......ب.ب

٢١.

اهذس
(^١؛ اعنوف الأبمنوو ٠^ ،مئنوا
أينأناءاوا،أين1اغاوا؟

^١٩١
٢٠ ٠
٤٠٧

أيالناز:أئشوا الثلأم،ؤأًلمئواالئنام.................................ب٧٧٥ ..
٦٨
1يالن1ز1،لهامين
أي  ،^١ثوى؛,اس؛ هاِن الإَمالإثع٧٨ .............................
أي الناس ،ئد يرض افه عوكم اجأ يحجوا.....ّّ.....................ب٨٨٨ .١ ّ.

٧٢٧
؛ادثوا ^٨^١
^محهإذائخم:تئ؟.....ت..ت..بب..ب.....ت -.------.ا-خ
با'شاكئ.ئلإئام الئلأة

الإ-؛ننامح1......

٨٢٠

٠٤

النئملننطائنام؛ص؛ذءمح١٨٣ ....................................

بنم افه أوله وآحزه

١٥٦

بنم اطه زينا ،نسم افه ي

١٥٨

٥٢٩
بنم ^ ،ال!؛لم خبا اشطاذ
ينم الأب ،تربة أرصنا ،بريمة بعضنا ،يثنى به سقيمنا ٢' ٩٦ ............................

قيح ثمياس اسا،هتي ض هدم سد اما،اء،

٩١٨

ثطعم الطعام ،وهوأ الثلأم هل مذ عزنث ،ومذ ٢ونرء٣٢٢ ...................... ،1
Jعاهادواهذا \إقت\0

٥٤٥

به ثسا ،وميم الصلأْ
ينثد  >٥١لا
ئت<و الأءوثوم الاثى ؤاهمى
مدموا دآقوايٍا ،ولإادلمد١iلم نذ
مطعت- ،يم الحثة

٨٢٥
٨٧٨
٦٨٦
١٤

ئمأاكبمائماص

٧٧٢

:ساطمكةزمح

٥٣٩

ولأرن< د-ءوارت ،منتجاثات ،لاثالث ،فيهذ

٥٠٩

ثلأةلأههلم \ش' اؤانة ،ؤلأظثإَي................ءب..؛؛.ب٦٢٨،٢٣٩ .

ه،ثالةث،ممت،أئك،إ0ممنززتتالئ،أنيا؛ ........لأؤ....ّ......ّ....ّّ....ها؛
م لبمخي مذ اشنا شاة

٢٤٧

٣٣١ .............................
خاءَنيلأومح .قال:
مذ وجع ائتي بٍ).......ا......لأ.اب..اا٤ ١٣ ............
جاءف رسول
نيلشيبجاقاووتا

٣٩٧

يعلن عزة عني ل الصلاة

٧٧ ٠

حتى حنت بائر سوء

٧٧ ٠

محوثَملأمحاآإلأالآ

١١٤

حج؛ى يأ رسول اممب ه ،ق حجة الودلع

٨٩٦

لغقذأياوث،زامح

٨٩٦

٩١٩

ضسالآحادرثوامحث،د

حجابه النور لوكثثه لأحزيت سحات

٦٣٥

حفزت الصلاة فقام من كا 0يريب الدارإل أنله٢١٧ ..............................
حفزئا عنزوبن العاص قهيئ وهول ساقه الموت ١١٢ .........................
٣٨٤

^L_U

الأناؤإي امحون

اط فب الذي أمية من النار

٢٨١

٣٩١

الحمد ض الذي بنعمته سم الصاياتّ.....ّ..............بؤ...ّّ...ا...ا......خأإ

الحفو ممب محدائزا طنا مازكا يه

١٦٢

الخ1شقوفوخ}و

٤٢٨

الإائ-ثتيئئ

٢٠
٢٠

٢٠
ا.واةلأ:أقيش
حالفوا اشجوز اوامحرئ ،ومحروا اللمحيى........ّ.....ا.اءء٨٠٧ ، ٨٠٨ ...........
حذوها ،واصربوا ل بمهم

٥٥٧

حرج رسول افب ه ذات عداه ،وعلمته منط مرحل مذ ثعرأنوي٢٣ ١ ٠ ١. ١ ّ .........
حزج عمئ ذات ليلة فوجدهم يصلموو أوزاعا.ا.....١........ّ.٠.ب٠ّ.ّ ٠١ .اّ٧٩٤٠٠ ..١

حزحتا خ النئ ه ل بعض أنفارْ ق يوم حار  ٠ؤ ...ّ . ٠ ١.ؤ ........ّ .........ء٨٣١^.
٨١٦

نحث اضايةأنبث ،تيميأزعه.بّ....بّ.ا.

ّ.ا.ّ...مخ؛

هيح رياس اسايض ض؛لأم سدالوسيق ءتإأ،ةئهوثو

٩٢٠

٢٩٩

خنث نفوق اوجاو أولها

٦٨٦

حم مده الأمة بند سها أبوبكر ،م عمر ١ ٠٤ ......................................

ءامح:زمجمّ.ءءءءّ....ّّ.....ّ...ؤ...ا........اّؤم؛لأ
حر يوم طاشتا عليه الثمس ثوم عرفه

٧٤٤

حثركم من مجأ المزآو وعثمة
يحو عورسول افب ه مثرب ،ثى ِفي ثزتة منقة مامحأ•

٥٣١
٢٠٢

^^^ا اماكمسّّّّ....ؤؤ..اا.ؤّ....لأ٨٠١ ..........

صَلأيذُ:لأالأكان ؤالإُانة
ئغة،ثإِل اصمنالإ؛ةان

٦١٨
٢٠

ئبجا،لإوأصطأممح

٢٣١

الدين اشيحة

٨٢٧

ذاكزيو;ال،اش1اوفي ك

٧٧١

ذكئكأخاكب،ا;كنة

٦٢٨

دللئ ،يوم ؤلديت ،فيه ،ويوم؛عشت ،،أو أثزل عو فيه ٨٧٨ .. ٠ ١ ٠ ٠....ّ ّ ّ .... ٠....... ٠ ٠.. ١
ذمث،إلنّوو

٧٣١

^^^U........................................^^،؛U
الذي يثزب ،ق آيته الفئة ،إمابجزجرل ممه ثارجهم •••••••••••••••••■•••••• ٢١٨

الذ.ي مزأالمزآ 0زم ص نغ الثوة اممزامء٥٣١ ...............................
اواكن ،شظاة ،ثالئايان ث1طابان ،ؤاكلأثه ذب

٤٨٣

٩٢٢
َ.

ض
ُ.

.ءْ.

اسهض 'ص هدم سيئام'طءا

ززذك اش الممني

١٢٧

نأ:شامحممحثلمم:ا

٢١٠

ت.حال الذ»ي سحن لنا هدا وما كنا له ئزفئأ٤ ٩٧ ...................................
ئبمثاف اش؟لأ:محألبجمومح

٢٥٣

بمكايتباضك،اتيأ اغفزل..ا٠.ّ..ا ٠٠ ..٠لأ...٠لأ٠لأ.٠...ا..٠..اب ٧٨٦
بم،أتيأللأبمهأث........ه؛.ّ........؛.........هآآ
نثك،يأثقأثة

٤٧٣

ئ؛وخقوزنئاسوايوح

٧٨٦

الثوةط٠أيناساب

٥١٥

شغمحعسووم ،نرب نصقائء....ّ...........لأؤ٢٠٨ .................
٥٩٦
الث.لأمءىإئازمم ثوبجن
 ٨٠٢^١علتنا وهل عتاد  ٠٧٥١ال2ثالخ؛را

٣١٧

٨٠ ١
 ^١تءلهنةِشإتزضاةلإب
سووا صفوثؤلم؛ ئريه  ،!٥^ ١١من ثام ٦٨٧ . ٠..... ٠. ٠ ٠.... ١ ٠ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ٠ ّ . ٠ ١. ٠٨١٥^١
س،اوثلأنم.بيتم

٥٩٢
......................ؤؤ...لأ.لألأ.ؤّ.لأ٣٨١ ّ.

الصدةهصسيمحالاة ازن

٨١٥

ئذذص

٧٣٥

٩٢٤

مح ري1ض اساسنر*زتلام سدالرس،ئ،

الطهورفلرالإمحان

٦٠ ٠

طول القنوت

٧٨٦

 ،،til SUpوئتّئو صموثiلم ،أووحاوس افه٦٩٠ .... .................................

غئئمنالفية:صاض ،نإمماك٠.......ءّّ..ّ ٠٠ ..اؤب.٠..ّ٠لأ٠لأ٨٠٦ ..
^لإ0الأزضثخسمش.................لأ..ؤ.ا..ّ.ا..ؤ؛ّ٤٨٩ ..
علتكم ينئي وتق اص ارص... ٠٠٠ ...؛٧٤٠ ،٦٠٧ ...................... ٠٠ .
اشتةأوامةئازةوبجا

٨٩٢

عمزْ ق ومذا 0ئندل حجه

٨٩٢

ظ اودي:تثازثهيمة

٦٧٦

عودوا ا،لريص ،وأطعموا ا-إقايع ،وقكوا العازخ.........ب....ّ.......ؤ.......لأ٣٨٩ ...
ئاخثينوا قل ثناخر ،ؤاذيوا ام اممب ،تانك َمحإ محه١٨٠ ٠. ٠..... ٠..... ٠ ٠ ّ ......
٦٠٩
فإذا ^^٣^٧^ ١٥١
٣٠٣

فإِن \مموي ^ ١لكن بممدإل [ص ئيِفي ضلأة ٠... .٠....ّ ّ ...ؤ٧٨ .......٠........
ءإوثنو:ةالخثوفمنمح الئلأة

٦٨٧

قإف ج علت5م يصوموا يلأتنذ يوما
من امهيأ دم

٨٤٥
٣٧٣

ئصل ماتين صنامنا وصتام أنل الكثايت،
الفطزْ خمس ،أوخمس من اليطرة

٨٥٦
٨٠٣

ض لئام اسر،ض*ن؛لأم سيد اأرسااءا

٩٢٦

لكن ه يمنح بأذنته
ك\0ءنحص:ظوقذك(ِأ\لأ(\و

٥٨٨
■_ _٧٦ ........................

لكفأحث الشاب إلنّوو اشِهاضش٢٣٧ ...................................
كاف أصحاب محمده لايزوق ثسا من الأماو ٦٧٦ ...............................

كاف الث>سول ه يثتع الدتاء من الءثّأحثة ؤيأكلها ١٥٧ ..............................
٨٤٩

كان الضهأجوذالاس
ضل اضن
لكن

ف ....ّّ....... ٠٠٠اا...اّ..ء....ءءّّلأخخآ
الفجر

كان الني ه إذا غثه ثوم ،أوو-ني

٧٠٦

٧٢٨

كاذ ^١؛ ^! ١٥كاو يوم عيد خاَلث الطريق.ا .. .ا....ا...ّّ.ءءلألأ١٣٦ ٠٠٠٠٠ .........

لكل الئئ ه أشد حاء' س الندراء ل حيوها

ّ.لأ.لأ..ّ...آآ

كانالنئهلأيريدفينضا 0ولأنيْ

٧٠٧

■  015الض هوج؛وشةإذا ءا افا;ا كجوا

٥٠٤

كان الئي قه يمل محا ثئ أل يهمغ من صلاة العشاء.......؟ّ.ّّ..ا..لأا.؟..لأّ٧٠٦ .
كال

٧١٢

كاو

٢٨١ ...ّّ..ّّ......................

كالاشمئهبجِساششم
كاناكئهض؛محوممنكلم

كان المئ

ق مئنفا0

٧٧٨
٧٣٢

٨٨٦

قيح رياس اساسق ض؛لأم سيداإراا،،تي

٩٢٨

لكو زسوو

شهيص.بحنيا

لكذ رم وو ش.ثذلافضأزبم

٨٦٦

٧٣٠

لكل رسول

لكل رسول ش:.مثخاص
لكف رسول
لكل نمول
لكل رسول

٨٨٦

ساهئفيمممم.....................
سنةفيالأثورمحاّ.....لأ....لأّؤ...اّ.لأ..ا١٣١ .ّ..
٨٦٠
ش.شلئثوأنبج

مخوخمٍس...سس.............بس.ب^..م
كال رسول
لكل رسول  ^.٥أمةإذا أزائأف بموم.ا٢٩٩ ............٠..................
لكف عمر دْءئبمئبجهر جيشه ق الصلاة

٦٢٥

٣٩١
كاف علام تئودي  ٣الثني ،.يمرض
تيةلكس:ج.ّ..ء٥٠٠٠ ......... ٠٠٠٠٠ ...
لكلكلأ؛زثول
كاف كم قميص رسول افب ه إل الرسغ
لكف من ثل .ي الص ه أف عثله ديمه

٢٣٨
٤٩

ربما،مخ'ئلعنص؟
كان تحل زمحم النير إذا تجع الأذاف

٧٩٣
٧٠٣

لكن يعحثه الفأل امحى وتكره الطره

٧٤

_ ئكاظ ،ؤمح ،4ندوامحازأنزايا

٨٩٦

ك1نمفا ا<أةمحِسأذول \ذثلج

٣٤٥

كاثت يد رسول افب .الثش لطهورْ وطعامه

١٤٨

٩٢٩

ضسالآ-ئعيهدامحثار

كأف أُقلرإل وٌّول افب ه وعليه يتق سوداء٢٣٠ ................................ .
كس رموو اف ه ل ثلاثة أئواُب بيض تحوؤ٢٣ ٠ ٠ ٠................... ٠ ٠. ٠ ّ ٠ ....

كل امرئ ل ظل صدنه يوم القيامة

٨١٣

كل بدعة صلألة

٤٦٦

كا.،محش

١٧٣
اف فهوباطل

كل عمل ابن آذم يضاعف

٧٤١

٨٣٨

كل مولود يولد عل الفطرة ،فآبواْ يودانه...ّ.........................ه  ١٠ب٨٠٣.١ ...

٥٧٢
الكن4امحئش4لال
كلوا بذ حواليها ،ودعوا بنوrا يبازك فيها ••••••••■••■••••••••••••••••••• •••••• ١ ٨٣
محأطناط:،ش.؛..ّ..؛.....ّ..ءلألأ....الأّ٢٩٤ ...ّ...

٠٠٤
كثاإذا ضعدٍاءنا ،ؤإذائزلثا نبمثا
^لأ\لأصضشاوخاو......ا.....ؤؤ.......هّ٤٩٠ .....ّ.....
٧١٤
كثا بالمديثة ٠إذا أدو المولد لصلاة المثرب
كثا ناكل عل عهد رسول افب وثخى ثمثى ••••••••••٢٠٨ .............•.■.•■ ■ ....
٣٣٥
صُ4محش
كثا صل عل عهد رسول اف ه  ijcjtSjبند عئودس٧١٣ ...........................،
٨٠ ٠
كثا نعد لرسول اممه سواكه وطهوره
٥٩٧
كنت ثبميمحم عن زيارة القبور فروروهأ
لا ا-لءا سئل• الرجل مثا يلمى أحاه ،أو صديثة ،ايتحنى له؟] .؟  ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.. ١ ١ ١؟ ٣٧ ١ . ٠. ٠.

ضح رياس اسر1ض ض؛لأم سد

٩٣٠

٥٧
٥ ٠٨

لأ\ي\ذ\وفيلأجب
لا أمقل مذ هدا ،هدا صوم داود عفيهآقلأم

١٨٧

٥٦١

ههاضُبمةلأشكئ،لأاس

٤٠٢

^ ، iJشاة افُ

^لأاشازىضم٧٧٥،٣٤٩،٣٢٤ ...„...................„.
٥٦٥

لا محدث  ^١ظي اضئان بكِفي
لا نحزن خانة

٣١٠ ............................
٢٤٨

لال ز فزمن شاة

ي،زJزأنهمأتحاكؤنيشس٣٧٧،٣٧٤،٥٢ .....„.

يجامم،1هإوها

٦٩٠

س\ ايةشت3شوا

٣٢٧

لا لاحلوا عل هؤلاء العدبى إلا أف ذؤ<و\بايث ٤٧٨ ........................... ٠٠٠
٤٧٨
لا ود.خثوا نتاكذ اثديذ ظلئوا 1ئيأ
^^شواثلأهمشوانيمحاثوا ؤ.؛ؤ.؛؛؛...........ؤ؛ؤ٣١٨.٠٠٠ ..
٣٢٤

لا ثزجعوا تني<ى كئاوا يقرب بعصئم رقاب ينفى٥ ٨ • • • ٠ ٠ ٠ • • ّ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠.
لاتزمحوا

٢٧١

لاثزاوأم ض  Uغئلوا الإئطاز

٨٥٨

^محاقذص

٠٠٠ .

١٧.

ضح رطس اسستي ض؛لأم سيد

٩٣٢

٩٠

لا تحل بميم أف يقيم عند أخيه حص يؤثمه

^^ةضيىمح................dJب.........ب......ب ٣٢٥

٦٣٩
لأءظوخطوةإلأري اشُلهبئنحة
٥٢١
لأ ظول وجل بامرأة إلا ومعها دو محرم
لا يدحل ايتة من,ل قلبه مثمال حك حرذل؛ن كم٢٦٠ .............................
٦٧٩
لأ:رئ البء اللكفن ،ولا الكافئ انم؛
مuداتاصيي٠.؛ؤ.. ٠٠ ...ا ٦٤٤ ..٠..ّ... ٠٠٠ ...... ٠٠

لاثزاو النازبخر  Uغئلوا القي

٨٥٩

لأ:ثزينأطذكلمأاةا

٢٠٩

^محنااظاغِسمح•...

٧٤٩،٢٩٤

٤٧٦ ..... ٠٠٠ ............................

لأ:ظئاشُ;نم المائة إل ئن -مإزانث;وا . ....................ءلأؤ٢٣٨ ......ّ.....
ضإلألأ:س---..س------سسسس••• ٦١٢،٦١١

لأ،يبممابجبالأازإهُ
لأ،إلأأومملئغ

٢١٣
٨١٦،٧٢٥،٦٦٤

محأ0تججِضّس.........-.....سس...سب ...؛ا؛
لا ،قد كثا زنن الض س لا نمد ظ ذك الشام..ّ .؛  . ٠ ٠ ٠٠ء  ٠ ٠. .٠ء ..... ٠..ّ .ؤ ّ١ ٩ ٠ .
لأحرجن البجوذ واضارى من جزيرة العرُب •••••••••••••••••••••••••••••••••• ٣٥١
لأف تيدي اممه ُك رجلا واحدا نحرك مى حمر النعم .....ر ٣ ٩٣ .. ١ ّ ١ ّ ... ١ ّ ١ ١.ّ . ٠.ّ . .

ض ثميإض اساسى ض ئلأم سد اضر>،لازا ص؛إآسهوثين

٩٢٦

أقوام ض وذعهم ا-ئعات

٧٤٦

ما أذل اممه لسيء ما أذل لبي حس الصوت وةتئأ\لإبي يبهر يه ٥٥١ ، ٥٤٧ ........
مِسامحِسالإزارشاثر

٢٣٨

 Uاثراُتؤ الشح نع الكزؤ إلا كخلمة تلماة ٥٧٨ ................................
\ Uثن\ت \ولمة ن\لأزشم ٣١ 0ي كف م ٥٠٧ ...................... ٠٠.٠٠
 Uانزل اضُذاء'إلأ ذ\كذ{ئذز\1
ما بمئ  ،٥١مى ثى ،ولا انشحلمؤ يس حليمة

٣٩٩
١٢

^^تيشىقئيماوخاJيناشاء .ّ.لألأ.؛ء؛.لأ..لأ؛...لأ......لألأ.ء٥٢١ ...

هألح4إوِمما ابجئشؤ.ؤ• ..........ّ.ّ.ه،مأم^،لأ

 Uخاآك ين ئندا ام ز1ت عتث تشرف زلا نام ثخدة ....ّ ..ّ .........ء  ٠ء ء٧٠ ٠.. ٠ ٠.
 Uبمي قزم محلنا لَ ي يكنوا اضَممال يه
ما رأت رسول اف . ،منتجينا هط صاحكا

٣٠٥
٧٥

شلأما .. ٠٠٠٠ ...٠...................٠.اّ..بّU..............؛r

نا زال اتيطاف:أم ننة ،ثلثا ذم ام اطب انقاة  Uوش ّ١ ٦٢ .... ٠ ٠........ّ ّ ّ .
ما عاب رسول افه ه ظئاما ثط ،إن استهاه أكله اّ.....ّ........الأ١٦٥ ........ّّ...
ما كاف رمحول اممه ه يزيد ق رمصاذ

٧٨١

ما ئؤ؟ ابن آدم وعاء محزا من ثهلنه

١٨٥

ما من امرئ منلم محصزه صلاه مكتوبه ثحيس وضوءها •• ٠٠

٦٢٧ •.••••١•-•..

ما < sامرئ منيم له ثيء يوصى مه

٣٨٣

نا منأيام ،النم النالح فها أخب

٨٧٣

٩٢٧

ءوسالآءادثيالإث،ر

ما ثس يلالإِل يرية ،ولا بدو ،لا مام فيهم الصلاة ٦٠٥ .............................
أربموف• ••••••••••••••••••••••••••• ٤٤٢
ما مذ رجل منلم بموت ،ثموم عل
ما مذ صاحس ،ذم ،،ولا فئة ،لا يودي منها ٨٢٧ .................................
ما من عبي• تصيبه مصييه ،ديهرل 1إيا ض

٤٢٦

ما مذ عبي• مسلم بمل ممب ثعال كل^•٢

٦٩٦

ما مذ عبي• ينوم يوما ل نبيل اش

٨٤٢

ما مذ ثوم بموموف مذ محلى لا يد.كثوف اممه تعال •••••••••••••••••••••••••••••• ٣٠٥
ما من مسلم يعود مسل ،عدوه إلا صل عانه سعوف ألم ؟٣٩١ .............. ١١٠٠ ....

ما من مسلم يموت له ثلاثة لم طغوا الخنث ٠٠٠ ..،هلألأ . ٠٠بّ١.لأ.لأ.بب٠.لألألأ٤٧٦ .ّّ.....
٣٧١
نا مذ سي:ص هغثاسبم نحني
نمن:ظغوِ0ةاّّ.؛؛؛؛.ّ..ؤ
^ئرمذألبمتد،اضُفهمدا

٤٤٢
٨٩٢

ما معم من أحي• إلا وئد كتب ممعدْ مذ الناوومقعده مذ اية.ّ .؟ ّ٤٦ • .. ١ ٠ ّ ٠ ٠ ٠ ٠...
٦٠ ٠
ما معم مذ أحي• يتوئأ ملغ
^^م؛لأمم؛ئصبجكانوا ٤٧٦ .............٠..................
ما مص علم ،وعلئلئ ،من علم اممه إلا مل .. ٠....ؤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠...ء ء ء ٠ ٠. ٠ ٠ء . ٠... ٠ ّ ٠ء٧٧٤ ّ ٠

ناةزنزمجئرب،له

٢١٣

ماذا ركث ،لأهلأ،؟

٨٤٥ ، ٧٦٧

^ين:صمحاذلأني..لألألأؤ....ؤؤؤؤ٣٣٠ .........................
نثلا؛قلسالثالجكخاملابمك

٥٣٤ ، ١٥

ضح رطس اسايض •زهلأمسدا،رساتي

٩٣٨

ام،ممخار

٦٢٦

ئثل\ض\هيمزأم' ننثلالأرية٥٣٤ ......................................
سمنامثوممحامّ...................ّ.
 ^١نحل م أخدكب  Uذام ِفي محلأة . ٠.ؤ ..ؤ ؤ ؤ ّ ...... ٠..........؛؛ . ٠ ....ؤ ٦٤٤
نمومسمم.

٢٩٧

من اثع حنانة تنلم إيإئا واحتثابا

٤٣٨

من ش كاهنا ئصدمه نإ مول؛ قي .كمن ^ انزل -ثل محمد ٠ ٠. ١.ّّ ...ؤ ٧٢ ٠... ٠.. ١ ١ ٠٠٠ . ٠

من أحس الوصوء ثم صل ركعتي

٧٣٨

من أذرك زكعه مى الصلأة قي .أذوك الصلاة٨٣ .... ٠.. ٠ ٠ ّ ّ ......ّ ّ ّ ٠ ّ ..... ١.........
٧٤٩
نناغثي;وم ابمةعألالآالأ

نن أم ًلخانا ،نخال :اط ض الدي أشي قدا ٠. ٠........ء . ٠ ّ . ٠ ٠ ٠.ؤ ...ؤ١ ٦٣ ...
من القنآ jlمحورة ثلاثول ايه قمعت لرجل حص غفر له..لأّ...ؤا٥٦٢ .ّ....ّ.ّ.......

٨٩٦
ضم
٨٤٢
مذ أص زوجي ل يج اممب يؤوي
تزتزك القامحىثنايا ض ،نص:ني.ئش.....ا.........؛؛ . .بؤ.لأّ٢٦٤ .............
من ثزك صلاة العمر قد حبط عملت

٦٣ ٤
٨٥٧،٢٥٩

من ثوصأ يآحثن الوصوء م  ،^١ا-اثمعث

٧٤٦

٩٢٩

ههوسالآحاديهوالإوار

من ثوصأ ئأحس الوصوء ،حن جش ■حطاياْ ٥٩١ ....................................
من ثوصأ نحو وصوئي هذا ،ثم صل زكعتي..ّّ.........ا٥٩٥ ...............ّّ...
من ثوصا هكدا ،غفر له ما مدم من دسه

من ثوصأ يوم الحمعة نبها ؤنعمت
مافُ[ثقمالإاءب....لألأ٠٠٠ ...
نن جم ل محلى ،لئن مه لخق

٥٩٤

١^ ٤٧
٢٦١ ، ٢٣٨
٣٠ ٠

متّلإلخم...تب.سس.ب..................تببببم^
س-؛ج،ئليبم،نللم'بج

٨٩٢

من حفظ عئر ايايت ،من اول نورة الكهم٥٧٩ .... ٠٠ ...............................،

من حلم ،عل محن صر وم محها ثاجر

٤٤

ل ملإ حم منهم

٥٨٦

من ذكزبيِفي ملإ

ٌاثامٍافيِفياممظة
قدا امحل؟ئسا ابمل؟

٣٠٨
٤٩٠

نن نزة أف بمي اضَونال عدا ننجا ٦٥٢ ...........................................

س ثربِ،في إثاة ئ ذهن ،أن بمي ،ثإء مح.جرِفي ثطنه ثارا •■••••■•••••••••••••• ٢ ١ ٨
من شهد ابنازه حش بمل عليها ،ئلة نثراط

.؟لألأاا٤٣٨ .........ّ..

كالمحتامض،ئه٠ا....اء  ٠٠٠لألأ.....ا.لأ.لأ ٠٠٠ .ءّ٦٥٩٠٠ .
نن صام اليزم الذي يثلث ،فيه
نذ ضام

ؤاختنا;ا

٨٥٢
٨٤٣

شمح ري،ساساسق  lyk؛لأم سداأرستيزا

٩٤٠

٨٧ ٤

من صام رمصال ثم أبته ستا من فوال

٦٦١،٦٣١

ننًثزالإشئخوااق

٦٣٣

تذ نل القح ُي و ذثة افب

نن ضل العثاة ِفي خمام ،مكومحام نضف الم ٦٥٩ ...............................
من صل عليه ثلاثة صفوف قيب أوجب

٤٤٢

من عاد مريقا تإ عئمزه أجله
ننقادىفيئا؛قدآذ؛بماي
ننغاواإلانم.أنناخ

٤٠ ٠
٣٨٨
٦٣٧

من عثل ميتا يكتم عليه ،عمن اف لة أربعتن مثْ ٤٣٦ ............ ١٠ ..................
٦٢٨

من عس ض س

نن ئو ضاج ،كاف ثأ مثل م؛
نن 3او حننبمع اأؤذل :أفقد أف َلأ

اضُّ .......

٨٨٤
ؤ ّر ر ٦ ١ ٨.٠.٠

نن ئال حنن ينتع النداءت اللهم رب هده الدعوة ...ا.اّ .....١..... ٠.١٠.٠٠٠؟٦١٨ .

نن قال <^١^١ j؛؛؛
نن!^'١

'ي تقنية من اش.ا................؛.ؤا..ّ..ا...ؤ٥٣٢ ...

اضُؤافُألإ ،ضيقة زلإ....ا......ّ........ا....ء٤ ٠ ٥.........ّ.

شئامنضال[اازامحا;دانيزلأ

٧٩٣

تذ ن١مولة اكان.رإظنا ؤاختنا;اعفزلئ

٧٩٥

نن يأأده اومؤِفيولةَ،للم:زل ء من اممب خافظ٥ ١٣ .. ٠٠٠ ....٠.................
نن

ئوزة البجوة فيوJةكفثاة

تذفيأ:مدامنكثاب اهةوةخأنه

٥٦٢

٥٤٣

قؤح

٩٤٢

اسايض  jtt؛لأم سدالوسيق

.ب٣٦٥ .......

المزمن اميأخئ!ل اممب من المزمن اشف

٨١٢

افلومن للمؤمن كالبنيان يشدثعضه تعقا

٨٢٦

النظرإل وجي اللب ا-في تف ثر• ؤٌ' تمزأ آ-كى وزثاد؟ه ] ٦٣٥ ....................

م[مىو:مئسشالإل؟]
ننم الأذم اؤ ،ننم الأذم ا-قل

١٩٣
١٦٥

بمأالث4ومحدء

٢٥٣
..ءءء..ؤؤ.ا..ّ..ؤهآ

٨٩٦

ننلم،ؤلاكأ-م

٣٠

م؛إذاهئزأتالاة

تكاتأمالآا.ا....ّ....ّ..؛ّ..........ؤّ٥٦٣ ......

صالإينظهبممحخميشئه
ماى الض.

^٤٥١

الدف زالفصةّ........يمهّ؛؛٢٦٨ ..................

ض الني ه أل س محى الرجل يبمتنه
شائث.أنبجبويوقاةا

١٤٥
٢٠٩

شاوئهعنماضسفيص

٥٧٢

نهم ،النثره عن لباس الشهرة

٢٤٢

م،أ0ثييىاوجو ٧^١؛"

٥١٧

ثهمر رسول افب .أف يئرب _ ،ق الثماء •
ش ز سول اف .عن اخثاث الأنقخ

ّ •• ٠ • ٠

٢٠٢
٢٠٢

قؤح رداس اساسذض؛لأم سداارسارتي

٩٤٤

3جت

٤٧١

زئطوا الإم زندوا ام
وصلواكإ وأيتمهمق أصل

٦٩٤
١٢١

ولكف أحدثا يلزق مئكزه بتنكب صاحثه

٦٨٩

ولا Jداتروا

٦٨٨

ولونمعها الإسأ ان ثصعى

١ ١٦

ولوينلموف ما ق العثئة والصح لأيومحا ولوحبوا٦٥٩ .............................

محثكالِفياتيكالأميناش

٤٢٠

وما اجثْع ممِفي بيت من بيوت اش يتلوف كثاب افث  . ٠. ٠..... ٠ؤ٥ ١٨"..... ٠ ّ ... ٠ ٠ ٠ ٠..
زنا

٠٥٧

وما ينع الشيطان بثف حرانم،؟

١ ١٢

وثن أنث؟

٨٧٠

وس كاف,في حاجة أحنه كاف اش ق حاجته

٢٤٧

ومحني من ذلك كله وكعتان يركعهإ مى الصحي  .... ١ؤ ...ؤ٨٨٢ ... ٠. ٠٠ ٠. ٠... ٠ ٠ ٠.....

ظِلأَمِساش

٢٤١

يا أنا المندي ،أددرّي أي اية ين كثايب ،افب معك أعظم؟
يا أبا بملن إما ثنيومذ أجل الثلأم

٥٦٦
٢٠٢٨

:امحذئ،إنكس ،زإياأuثت

٩

يا ا  ١Jدر ،إن أواك صعيما ،ؤإن أحب ثك  ١^٠أحب لنسي .ّ ١.ّ ّ ّ ٠ ٠؟ ّ٩..... ٠ ٠ ٠.. ٠. ٠ ٠..
ثاباهث

٣٣٠

٩٤٥

ثار

 id:ئزنرة U ،مءاسرك!□رئ؟

٥٦٩

:ااينصف،إي زف

٤٣٢

ياأرص ،ري وربك اش ،أعود باض مى ثزك٥١٢ ....... .............................

٥٠٦
:ا!^ ،^١ ١از;ئوا م يب
لإ أيا الناز،أئئوا الثلأم ،زأْلمئوا القامء.اا.ا..ءلألأ٣٢٨ ........................
١^٣ ٥
يا بلال ،حديي بأرجى عمل عمنثثِفي الإنلأم

:اني،إذاذمم،مس،ظلم

٣٤٢

يا رسول اش ،إف زيفه اض عل عبادة ق ا-لإ...........لأ؟.....لأ.لأّ..ّ..ا......ههخ

يا عبأدي! ٣لن ئبموا صري فتفروي
سومينءة\لأظالإئنة

٥٦٨
٥

;اعأاض،اندغإزازك

٢٦١

:ا همد اض ،لا ني مم ئلأن ،لكف بموم اقل وك مام اش ّ٤ ٨ ّ . ٠ ٠.ُ ....... ٠.....
٤٢٠
;ا^،شثلأبمبجاشُ،يةأخاغلأئ
مج،نلكمما:يائ..٠.ّ...ّ ٠٠ ..٠،ؤلأ  ٠٠٠٠ ّ. ٠٠٠٠اا ١٧٣
٨٦٠

يا هلأن ائزل ثاحدخ لنا
يا تنثز المهاجرين والأنصار ،إل من إحوانئم• • •٤٩٤ .•..•••■•••••••••••••••••••••--
يرك طعانة ،وئزابه،

بن أيل

٨٣٨

:قنامولبخإيمش

٦٣٣

ثئرممنالرصاعما عرممن ائب

٥٢٣

محلفان المز

٥٧٣

قيح;ياض اسستي * j؛لأم سدالرسلءا

٩٤٦

ثدحل مى هذه الأمة ابنة نعوف ألثا بلا حثاب ولا عياب ٤ ٧٣ ...................

يلم الراكث م  ^ ،^١ي اكاءدّ٣٣٩ ...........................ّ..ّ...
يصبح عل م ئلأمى مذ أحدكم صدئة٧٣ ٠ . ٠...................ّ ........... ٠....
^لآس مذ الأاس

١ ٨ ٥ ...ّ ّ ٠. ٠...... ٠. ٠. ١ ١.. ٠...... ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ ....

يصل ركعمٍ ،المجر ،محممهنا

٧٠٣

بمفد الئيطائ م ئايه تأس

٧٧١

يتيح صلاة الليل بزكعتمر حفيفش

٧٧٣

يمرووف المنآل لا يتجاور حناجرهم

٥٣٥

يمول ،اف ثعال؛ ما لعبدي المؤبن عئدى جراء ٤٢٧ ................................. ٠٠
٦٢٢

يقول اممه! حمدق عندي

ئزانمة...لأ.........„................ّّ.............س٨٧٤ ،
تكفيك اس،ممكاس

٧٦٧

ثلاخأ اضُزبمح;اها

٣٦٩

يوش يوم القيامة بالمرآن دأغلمي

٥٢٩

يوم القوم أموئ.لم لكتاص افب

١٢٥
— ً؛وٍٍَةلهجأ،

—

٩٤٧

فهرس الفوائد

هااوساثهوادد
■يوٍمحهةةتجأبم

اكفأواةأ

~ينبغي للإنسان ا،لوقق ألا يسأل شيئا مى الوظائف ،إذ رش بدون منألة ،فهذا
٧

هوالأخن

—الونع والاحتياط ألاثطلب شيئا ق ثزقية ،أوق اسداُت ،أوغترذلك ،إذأ-ءطيث،
فخل ،.ؤإذ لم يعط فالأحسن ،والأويغ ،والأمي ألا  3J؛ lلنا ٧ ....................... .

 ك ل الدئيا لستا بئيء ،ؤإذا زوئاث ،اض رزئا كفائا لا فتة فيه؛ فهو حم من٧

مالممJمتنفيه

إذا خلنئ ،ألا تفعل شيئا ،ثم س  viUأ 0ا^ و سله؛  ; ksعن:ط،واسلة ،ؤإذا خالنث ،أذ شنل شبتا ،ثم يا لالئ،ألا.نيفي تزكه؛ ظتئكئ ،وممن
٧

عن يمينكا

—إذا حلمت ،عل ثيء ،وراث أل الخبَ ق حلاقه؛ ذممز عن يمييلئ ،،وافعل الختر٠٨......

—ينبغي للإئسان ألا يتلغ ق ا-ائلما؛ فإذ ممرا من الناس يتزعوذ ق ا-ائلم،،
أو ق الطلاق ،أو ما أمته ذلك ،ؤثندموذ ،فنقول! لا ينعجل ،لا ثتئٍغ ،إذا

كنثح عازما عل الشء فافعله ،أو ائركه بدون يمم ،وبدون طلاق ٨ ..................
— إ ن ابتاليث ،باكثرة ا-ظما فائرن حلملئ ،؛مولالث،ت إذ ثاء اطه ،فإيالث ،إذا
وءالت،ت إذ شاء افه ،فأنتج ق حل حش لو حالمتج ما حلمت ،عليه ،فائه لا بمر ّ٨......

—لا حزج عل الإنجاز إذا قال شحص مثلان إذ فيلث ،كدا وكدا ،من بانمج اشيحة،
لا من باب الثجنا والتعي٩ر

١٠

—الإمارة محتاج إل إنسان قوى آمن ،قوي تكون له سلطة وكلمة حادة ١ ٠ ٠ ٠...... ٠.. ٠

٩٤٨

شيح

اسستي *مركلام

ايرطض صئ؛ثئههظ

~نجب أف يعلم أ 0الأفياء ئقيد بمدر الحاجة ،فإذا لم ئجذ!لا أميت ا صعيئا ،أن
إلاأمثرا غ؛و أمتن ،ولا يوجد ل الئاحة أحل سطبو عليه الأوصافكامله؛ فإل
محكالأمثلأسمزة...س.سس....س...ب

-الخلل هواس أحثك

١٠

نيضشلإماصب.س...ب١٣ ..

—من تالت إف إبراهيم حليل اش ،ومومى كليم اش ،ومحمد.ا لحبيب اض ،فقد هصم
١٣
محنيا س ث
— الماكتن الخهال مولو0ت محمل حبيعبا الهث ،محإبراهيم حليل اض١ ٣.ّ ّ ٠.. ٠. ٠.. ١.. ١.ّ ..

~بجب أف يعلم أو ال؛ه سبم١ةئبماك يبمل العد ،فتاوة سئزه لأحلاء صلب) ود.عووه
للشر؛ يأمرويئ بالمعروف ،ويتهويه عن المنكر ،ويعتنولث عل ما يعجز عته ،وتازه
١٤
يبمل بقوم حلاف ذلك

~أحثر الئى ه أل افن مابمث ،من ئى ولا انشنلث من حلتمة إلاكاثئ له بهلمانتان؛

بهلماثة شرتامره بالخيروتحثه عليه ،وبطاثة سوءكوله عل الثوءوتأمر 0؛ه.ّّ...ّ.ها
-بعض الأمراء يكون ق مسه غير ' ،^ Ls ،لكي عنده ُعلماية حر يوله عل الخم

ومحثه عليؤ ،وثدله عل مايوجب المحثث بتثه وبتن وعيه حتى هجج وثثلح حاله،
والمعصوم من عصمه اش

١٥

الأن اف  ^١هو الذي لا ثكوف تلدا كالحلحر ،بل الذي ثكوئ قطنا ذكثاكالزجاجة صلة لكن يرى ما وراءها من صفاتها ١٦ ............. ١١١ .................

—لا ينغي لوئ الأمر إذا سأله أحد أل يومره عل بلد ،أوعل قطعة مى الأرض
فيهابادثه ،أو Uأشة ذلك ،حش ؤإذ كاف الطالي أئلأ لدلك١٦ ....................

—القاعدة المعروفة عندالأصوليثن• ُُ'نرع من بلمناسنع لنامالن وذثزعتاخلافه® ١٨ ...
—الأدب هوعبارة عن أحلاق تحلى يبا الأمان ،يمدح عليها ،ؤمنها الخاء ٢ ١ . ٠ ١. ٠ ٠

هو|سالغواىو

٩٤٩

الحيائ :صفه ق القس نحمل الإنساف عل فعل ما بجئل دئنار ورك ما دنسوبمئئ

٢١

—إذا كاف عند الأسان حياء و-جدثه يمثي منتا ئنتققا ،ليس بالعجالة التي يدم
٢١
عليها ،وليس بالتإوت الذي ثدم عليه
-كا 0الض هأث 1خياء' من الندراء ل خدرئ٢٢ ..................................

—الئّول عفيمائ"هؤئم أشد حياء ْس العدراء ق حيرها ،ولكنه لا ينتحي
من الحي ،،يتكلم بالحي وبميغ به ،ولا يال بأحي٢٢ ••••••..•■...■•■...••.•••••.......

ظاك يا أحي باسعإو الحياء والأف واشخلق بالأخلاق القة الش تمدخعانها ب؛ن الناص

٢٢

—أعل ئن— ،الإيإن وأصل نعب الإيإزت ررلأ إله إلا افه® أي! لا معبود حى
إلا

ُ,

٢٥

—كل النبويان من دون افه باطله إلا افه وحده لا نريك له ،فهوالحي ••••••••••• ٢٥

—الإيإن -هدا انيحيد العظيم —اثه لا منبوذ حى إلا اه — يتضمن الإيإف بائه
محمإلأاه،ولأمماشؤوض
^^١

٢٥

—الحياء من افه يوج— ،للعبي .أف يقوم بطاعة اش ،وأذ يتتهل عثإ ش اممه ،والحاء
من الثاس يرجب للعبي• أ 0ستدْل المروءة ،وأل ينعل ما نحئله ويزينه عند
النامن ،ويتجنب ،ما يدسه ويشينه ،فالحياء من الإيإن٢٦ ••••••.......•......•....•...

-الإيائ كا ذثث إنه أهل الثق والحاعة بمل ال،نقيدة ،ؤبمنل \ظو°د ؤبمل

الفعل• وتنمل عمل المن ،ت عقيدة المنسح ،وعمل المنن ،،ومول اللسان ،وعمل
ا"محارح

٢٦

٩٥٠

ش ري1س اساسن مذكلام سد الرسيق

-الإيإف عند أنل الثق وا-اثاعة يتفمى كل هدم الأند١اةت اعتقاد الق ،وعمل

القف ،وقول اللسان ،وعمل ا-ثوارح ،وأدله ذلك مى الكتامت ،والثق ممره ٢٦ ......
—إذا وجديث ،أدى ق الطريق؛ حجزا ،أورحاجا ،أوسوكا ،أوغم ذلاك> ،فآزلة؛
٢٧

ءإفذلكثسالإ؛ءان

— إذا كاف الأسان حيا لا يتكلم بإ يدسه عند الثاس ،ولا معل ما يدسه عند
الناس؛ بل تجده وقووا ساكنا مطمئنا ،فهدا من علامة الإيإن ٢٨ ١ . ١ ١ ١ ١ ١ .... ١ ١ ....... ١ .

— ينبغي للمؤمن أف يكوف حييا لا يثخثط ،ولا يفعل ما عهجل ،ولا يفعل ما ينتقد
رزأي <كزة،ءإنه;تأؤ.....

٢٩ ....

لمس من اوجولة ألا ثاو بم؛؛ لأف الذي لا يتاثز L؛،؛ بمي اي الذي التحز ،لمتتأروبمئك ابماةأذشي ،^^Uأوأ0تقوو Uثكز .٠؛ ؤ ؤ٢٩ ........
إف ا -لثتاء لا نجوو أذ يمع الإنساف من الثؤا Jعن دينه محيإ نجن ،ءالأه؛ لأفرك القوال عن الدين فيا نجت ،ليس حياء ،ولكنئ حور ،ذافُ مقجل لا بمي
ِسماخ

٢٩

— الحياء الذي يمح مى الئواو عثإ تجب الثواو عنه حياء مذموم ،ولا سعي أف
سميص حياء؛ ل مول• إل محيا حور وجبن ،وهومى النيهيان ،فدينالث ،اسأل عنه،

ولا^1:

٣٠

تحن ،عل الإئ ان أف يكوف حييا ،إلا ي أمر تحنا عليه معرفته ،فلا ينتحي مىالحق

٣١

~الثر هوما يمح حميه بينلئ ،و«يرن صاحبلئج

٣٢

—لا تحل للئ ،أف مخي  ،^١أوأف تبينه لأحدّ ،واء ٠ال لالث،ت لأ تثه لأحد ،أو
ئل؛ بالقربة السالثة أنهُ لا تحن ،أ 0طلغ عاله ألحد ،أو نلي بالقرينة الحالج أنه

هو|سادفوادو

٩٥١

٣٢
لامحيأ:0ئعصألأ
—ما يبري ^ ٠المسلمى والغماو مى العهد ،فإيه محب عل اليص أف يوثوا به٣٣ .....
—الواجب أن محمظ الأمور الئئثة ق التيوت ،وق القنص ،وق ع؛رها ،وألا يطئ
عليها أحد أبدا ،فإل من حفظ برأحيه حفظ اه مره ،وا-إقزاء من جس العمل٣٥ ...

~حس جلمحا الثني ه وثواصعه اجم ،وايه —عل قرفه ومكانته وجاهه عند اف
وعند حلقه— يتواصع حتى سئم عل الصبيان وهم يiعبول ق اللموق ،ومن منا
معل ذلك إلا _،شاء اف

٣٧

—جوار إرساو العني بالحاجة لكن بثرظ أف يكوف مأمونا فيها ،أما إذا كاف غم

مأمون؛ بأف يكوف العئبي ممر اللعب ،،ولا يم نالحواج فلا نعتمد عليه٣٨ .... ٠ ٠ ّ ّ ..
—لا تحور للإنسان أف يبدي ير شحص حص لأمه وأبيه .......ؤ٣٨ ٠. ٠ ّ .... ٠ ّ ١........

-ينبغي أف دكوف اآودء ين التلاميذ ومعلمهم متبادلة؛ ه إذا لم يكن ين التلميد

والم٠اJم ْوثة فإة  ^١لا:قل م  Uقاَل 4ئعئئة ،وكدك  ٣١لأ ن :شط
لثنليم تلميد ٠ولا تيم به ممرا ،فإذا صارت المودم بينهم متباذله حصل -؛ذا جمئ
ممث

٣٩

—العهد• ما يعاهد الإنسان به غيتْ ،وهويوعان• عهد ْع الله ،وعهو مع عباد افب٤٠ ...
~إذا رأبث ،الرجل يكذ"ب إذا حدث ،وبنلف— ،إذا وعد ،وبنون إذا اوممى ،فهده

من قلأئُتح ايافقى؛ لأف أنز ائانق تض عل اورنة والئر ،بملأ ائ
وبملهرالعثثؤ ،سراهو محنظهرالإمحاف

٤٢

—لا تحور للإنسان أذ يكدب ،لكن إن اصهلز إل الهرؤية وهي التأؤنل ،فلا بأس؛
مثل أف سألة ألحد عن أنر ،لا تحب أف يهلئ عليه عرْ ،ثحديث ،بثي ء خلاي
الوائ ،لكن يتأوله ،فهدا لا باس به

٤٢

٩٥٢

ش  ٧٠٧ ١اس1عتيضئلأمساو اار،طلتي

~إحلأف الوعي حرام ،بجب الوفاء بالوعد ،تواء وعدئه مالأ ،أووعدل إعائه

نعيته ق ثيء ،أو أي أمر من الأمور إذا وءل.ثا فيجست ،عليلث ،أل ثقي بالوعد٤٣ ...... .
سوتبغي للامان أن بمدد ق الواعيي• ؤيصبطها ،فإذا وعدك ق امحان الفلأئ،
شحدد الثاعه الملانثه؛ من أجل إذا تآحز الوعود وانمزف الواعد يكون له
٤٣
مح،حشلأ:زطهُفياأكانيا
—اشتهز عند بعضن الثمهاء أمم مولوذت أنا أواعدك ولا اخلفلئ ،،وعدي إثجليزي!
يظمول أف الذين ثوفوف بالوعي هم الإنجليز ،ولكن الوعد الذي يول به هووعد
٤٣

المزس

~ينبغي أف مول~ ،إذا وعدُ.ت ،أحدا وأرديت ،أف توكد~ت إثه وعد مؤمن ،حش ال
٤٣

ممُ؛لأحملأ4لفمسيادامح

—التحذيئ البلح من ^ ١٠٠٥١١؛١ ،؛؟^؛ الخياثة ق الأمائة ،والكل<د_ ،ق الخديثر،
والعير بالعهد ،والفجور ق ا-محومة ٠ ّ ّ ....ّ .َّ.؟ ٠.. ٠ ّ ّ .ؤ ٠......؛ ٤ ٥. ١....ّ . ٠.. ٠.ّ . ٠
—الإئ ان ليس بالصرورة أذ يكوو)ت إما كافنا خالصا ،أو مؤمنا خالصا ،بل قي.
يكوف فيه خصال ،من الغز وهومؤمن ،وخصال ،من الإيان ..........ء٤ ٥...ّ .ّ . ٠...

و:ضألداوم<ه.ا٤٨٠ ........................ّّ..
الإJائإذ١~من هدي الئي ه■ أل عمله ليمه ،يخي يداوم عليه؛ إذا عمل عملا أثتثه ،ولم
ثغإة ،وذلك لأو الإئاو إذا اناذ ااق؛ت وصل به نأ ركه ،فإ 0هدا

إل

الر.غ؛ةءز ،او

٤٩

~إذا بدأُت ،بطلت ،العالم فانتمث إلا أذ يئعاللث ،عنه محي ء عل وجه الصروؤة،
ؤإلأ فداوم؛ لأف ءلاوّآ ،العلم فرصى كفاية
~كل من طلس ،العلم قاف اطه تعال شه عل طائه ثواب ،الثنصن ،وثواب
أيممنئواد،النالأ

*٥
٥٠

٩٥٤

قيح رياس اسسأا* 0هدم سهدايرسلة،

٥٦

أف يكرر الأمورثلاثا ئم يكهي
سيئغي للائ ان ألا يكوف كلامه متداخلا بحيث محي عل الئا،ع؛ لأ 0اكوي

من الكلام هوإفهام المخاف وكلما كاذ أنب إل الإيهام لكف ول وأختن٥٧ ......
~سعي إذا كال الإسان تجديالثا أف مبل إليه يوجهك ،وألا يلتفت يمين؛ وشالأ؛
هإذا ائ:سيناوشالأوهومحمحممإلبي...ب...ؤّؤ....ّ.....ؤ.هه

 :^^١١هوذكئ الأحكام الشرعي مقرونة بالرعب أوالرهب٦ ١.. ٠٠ .. ٠...... ١...—تتغ  ,للأسان أذ تعظ الناص ,الق آن ٠ ،و\ذث.،أ  ٠ركلأم الأئ٠ةُ ٠ ،كآ ,ما ثم"،

ل1......ىبس.......؛....ب.آ..لأ..س.س٦٢ .
:نني الإنمائ  jالزه ،بمي :ألا محن < ،الءس شلهم '. pj ،إلهء

المرآل والث1ة ويدم م ^١؛ لألاقوّش إذاذأشظت.ا.......؛...لإلألأ....؛.آآ
~ينتدل اش عغتْل عل إمكان البمث بإحياء الأرض بعد مؤبما ،قاف اممه تعال

ينزو المطر عل أرض هامدة ناحلة ،ليس فيها حياه ولا نبات ،فتصبح الأرص
محضؤ- 0بذا اشنر ،من الذي أحيا هدا الثات ،إلا اف  ........... ...ّ ...ّ . .ّ ٠ ٠. ١ ٠ ٠ؤ ؤ٦ ٤ .
جاهلا ،أو ، l^u
الكلام ل الفلاة لا تحوز ،وتطل لها ،إلا إذا كافأو غافلا

-خس تحلم ام  Mوأنه ئطأ

٧٠

واللمز ،وAذا س ه وهو أنوة

\ك

٧٠

— الذي ينبغي للائ ان أف ينزل الناس منازلهم ،فالمعاند امحاثر •ءناط ،_.؛خهلا<<_،
يليمح ،به ،واباهل الملتمس للعلم ثناطب ،يخطايج يليق يه ........................؟ U.

—الصلاة لا يصي فيها ثيء من كلام الأدمثى ،ؤإثا هو التسبيح والنحم ؤقراءة
^١

٧٠

؛هوس الفرائد

٩٥٥

"الثناء عل الواعظ إذا لكث عظتة جيده ،وليس فيه عنف ،وهذا يشجع أنلر
٧٠
الوعظ عل أل يلخ محوا حذه الطريقة

~الكاهيى عبارْ عن رجل ياتيه الئيaلان محرم بإ نمع من قم الثإء ،ويضيف
إل هذا الخم أشيا؛ ممن؛ من الكذب

٧١

٧٣

الإساف إذا وكن إل التطؤ تنعصلمؤ عليه حاله ،ومل دائنا ق ^ ٢~لكل العرب يتثاءموف من ثهر ئواو ق المحاح ،يقولولت الذي يتزرج ق
٧٣
شهر شوال لا يوثق؛ هكذا يهول ،العزب
~لأ شلث ،أف عائسه ^ ١^٤^۶أحب النساء إليه ند أف ثزوجها ،ومع ذلك عمد
عليها ل شوال ،ولحل عليها ل فوال

٧٤

~نج— ،عليلث ،أل ممحو من هلبلث ،التطو والتشاؤم ،وأف ثكوف دائنا متقاتلا،
وعبعل الدئيا دائنا أمامك وامحمعه ،والطريق أمامك دائنا مفتوحا٧٤ ...... ٠.... ٠... ٠. ٠ ٠.
"اجعل مسلث ،داؤا ل ئفاول ،والذي يريده افه تيكون ،وكن منرورا قرحا،

وامع الصد.ر ،فالدئيا أمامك واصعه ،والطريق نمتوح ،فهذا هو الخبث ،أما التشاؤم
والإماصن ،وأف يبعل الإئ او بالة ق كل ثيء ،فإما نتضيق عليه الدئيا ٧ ٤ ّ ّ ....... ٠. ٠
"الوقار• هو ئيثه يتمم ،حا العبد يكون وفورا ،بحيث إذا راه من يرا 0يئرمه
ويعظمه

٧٥

"السكيتة؛ ص عدم الحركة الكمة وعدم الئثن؛ بل يكون،ساكنا ق يلبه ،وق
جوارحه ،وق مقاله

٧٥

"الوقار والئكينه من محر الحمال التي يمن افه ما عل العبد؛ لأف صد ذللت ،أف

يكودآ الإنسان لا تكينه عندْ ،ولا هيبه له ،وليس وفورا؛ بل هو مهين ،قد وضع
نفثه وئزلها

٧٥

فؤح ثياض اساسق من ئلأم سيد اثوّيق

٩٥٦

-النجق؛ أو:كولالإنائ نجولأ لأ:س<ى ولأتأر ،وبس له

الخل

والقال اللذان مى عنهإ وسول افب ه ممد لكف ينهى عزت قيل ومحاو ،وكثرة
ؤاصام المال

٧٦

~من ثوفيق هماي اوحمن أنم إذا حاطثهم الحاهلوف قالوا سلاما ،يض قالوا
٧٧
قنلأ:توونُه ،ولاتحئل لهم

~لمد الرجل ممو الكنكرة ~الذي إذا صحك مهمة وفتح فاه~ غينا محي الناس،

وصنعا عندهم ،ليس له وقار ،وأما الذي ي؛ةثر التئم ق محله ،فإثه يكون محوثا،
ئثرح برؤثته الصدور ،وثطمس به الملوب٧٧ ......................................

—الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الثهادثني ،وهي من أعظم ثعائر اممه،
والإئ اف إذا أمل إل الصلاة؛ فإيا مبل إل الوقوف بئ يدي اللب عغجل ■ ■ •••••• ٧٩

-من العلوم أو الإو ا 0إنا أتى إل فحص يعظمه من بتي آدم؛ قام ياق إليه

بأيمن ،وسكينه ووقار ،فكيث إذا أتى ليمف— ،ييق يدي افب ءغ؛ْل؟ ٧٩ ....... ...........
—الذي يعظم سعائر افب بزى أما عظيمة ق ملبه ،ويقوم ب،ا ينبغي مى التعظيم لها
بجوارحه؛ فإل هذا من ثقوى القلوُءا ،وعلامة عل صلاح شه وموى قلبه ّ ؟ ؤ ؤ ؤ٧ ٩ ّ .

—ءاليالئ|ا بتعفليم سعائر اممب؛ فإف ذللث ،موى لثلبلئ ،،وأيصا يكون نحرا للث ،عند
٧٩

اللبموْل

~إذا جئغ والإمام رائ ،فكبإ ثنيرة الإحرام وانتا قائم معتد.ل ،تم اركع،
٨٢

وبذلك ئدرك وكعأ

^ ١^٤ص؛ إلمحانماذة.........ّ.لأّّ..ؤ....لألأ٨٤ ....

إذا أنث ،إل محالس العلم واو ،فم ّاكئا ^ ١نئا،حشلأ ظ أمامالناس ،وحتى يكول ثعفليملث ،لهذه المجالس من يعظم اللب عغقل  . ٠. ٠ ٠.؟  . ٠. ١؟ ٨ ٤ ....

مرس الفوائد

٩٥٧

—الصيم،ت هوالذي يتزو باق ،مسافزا ،لأجل أ 0قلماه بالإيواء والطعام والثرانم،
٨٥
وUبماجإJه

الشاة :خلق فانحل 3ليلم ط عهد إئراب الخلل ^ ،٣^١إف لإ:كنمل ذلك

٨٥

إذا \ل(و'ث \ل الإ٠ين فليل هاك حاكه إل  ٠^١بالطلاق؛ لأة الذي ظف،٨٩
بالطلاق أمره ليس -يم
— الأئمه الأزبعه :ماللث ،وأبوحنيفه والئافص وأحمد ين حنبل وجهور أئاعهم
أو الحلم ،بالطلاق طلأى إذا حنث ،فيه الاتساق٨٩ .............................

الزجأ هز الأقارب ،وكلما كاف اكرين ،إليك أم،!-؛ كاف حئ أن-بم،؛ فشالمز؛ أف يصل رحمه

٩١

~من لم بمل الخترفإلإياثه يافب والرم الأجر ناقص ،فكم ،بمن بموو الثر• • •••• ٩٢

م اثث،يفيني؛ترىثهنحث،مص"..........................آه-البشارة ثكون ق الأمور الش سؤ ،و<ئينا ؛ذللئ،؛ لأف الإئاف إذا بثر با

ينرْ ظهز أر ذللث ،ق وجهه وثثزته ،وقي .ثكون البشارة فيا يسوء  ٠... ١ . ١ ّ .ء٩ ٤ ّ ٠ ٠ ٠..
— ا لبشارة با يركون بشارة فيا ير ل الأجرة ،وفيا ير ق الدئيا ؟

٩٤ ٠١

~؛ى الأمور التف بثر بالخثر ؤ ،امور الأجرة؛ الرؤيا الصاف يراها الرجل أد ترى
له

٩٥

—الثارة ثكون ي أمور الأخزة ،وق امور الدئيا ،ؤقغي للإمان أف كون متفائلا
_ ،سنيوو:ظ٩٦ .............
ئض<ا بالخر ،وألأ:رى الدنيا
—إذا رايث ،أخاك مكروبا ،فقل له• ابثر ،الهمج ئريب ،،ؤإذا رايته ق عسرة فقل له:
أنمر ^١ ،هرين،

٩٦

٩٦٠

فلح ثمياس اسايض ض ؟لأم سيئ اا<طء،

"الصحيح أل افميه عند الأكل واجبه ،وأو الإئ او إذا لم يم فهوعاص ض
عغقل ،وراض يألتثاوكه ذ شامه أغدي عدوله ،وهوالثيهلال١٦٢ ..............

~إذا لم يسم الإئ ان ئزعت  ^^١مجن طعامه؛ لأف الشيطاف يأكل معه ،تكون
الطعام الذي يقلن أيه يكمه لا يآكفيه؛ لأف الإكه منع مه١٦٤ .............ّ....ّ . ...

—ينبغي للائان إذا اكل أكلا أف عنتي افه
الذي أطعمنه مذ عر خوي ولا ئؤة

وأف ي٠ولت اهمد ممه
١٦٤

-الطعام لا يمحل إل الإنسان ؤيقدم إلنه إلا وقد نتق ذلك ،نم،تة نعتة مجن افه

لهدا الطعام ،ولكنتا أكثز الأحيان ق عملإ عن مدا ّ ٠٠ ...؟.............لألأ.يمّ٠يمّ١٦٤ ..
—ثتغء ,للأسان إذا ئدم له الطعام أذ تعر ى س نعمة اممه سحاةهْةواأا ,سر ْ،

هقئسهبمو;:س:.:::ِ;:.:::.تْا,
~إذا يعل الإساف إل ُفُام ،وحصر ،فلا يكفي امحوو بل يأكل؛ لأف الجل

الذي ذءاكلم:مالأعازهوم

١٦٧

—محور للام ان إذا دعا يوما أف تحدد العدد ،ولا ■حرج ق ذلك

١٧٠

-إذا جاء مع الإئ ان مجن لم ييغ ،فإمه ينتأذل له ،خصوصا إذا كنت ،تظن أو

صاحب التنب دعاك لعرص خاص لا تحب أف يطلع عليه أحد ،فحينتد لاثد أذ
ثأنؤ0

١٧١

— لا يكذ ق صدرك حرج ،ولا ق مسكؤ صيق إذا انتأدنت ،عل فخمن وقال•،

اوجغ أنا الأف منغول ،،خلائا لبمض الئاٌرا

١٧١

الواجن عر اكلم أف:ام بات٠ين إلا ثور ،كا لوكانت ،التبن ضوه أو١٧٤
مجا أفته ذللت،؛ قاموا افه ما انتطعتم
—لا محور للإنسان أف يأكل بشاله ،أو يقرب يشإله ،فإل ئعل؛ فهو عاص ممه

٩٦٢

شمح ئاض اسإسق •_؛لأم سد امساا؛ز)

— ا لأسان إذا سقطش منه اللممة فلا يركها؛ بل يأخدها ،ؤإذا كان فيها أدى
١٩٢
بمنئ؛ لا 1كل الأذى

-ا-محمه أف هدا الكتاب -يياص الصا-لس)— لالو_وى ؤحمذاسئ كتاب جائع نايع،

وبمدق عليه أنه رياض الئالخى؛ ففيه من كز نلج يج ،فيه أساة ممزة من
مسائل العلم ،ومسائل الآداُس ،لا ثكاد تجدها ق غزه ١٩٤ ...........................
— ينبغى للإنسان إذا ثرب ألا يعب الماء عئا ،ؤإثإ يمصه مصا ،لا يعبه عئا قيأحد
 ١۶۶لت ،كببمرة؛ بل يمصه تث حش يأق المعدة ثيئافث.يئا....ا...اا..........ّ..هوا

من آدا;ت\ ،ذولأ :ألا :ثزب ،الإن ان من م  ،^^١أوالئقاء؛ لأن الض.ش ع ن ذلك

٢٠٣

تحوز أن ،^۶:الإن ان قاء رذا ذق ،الخايه إل ذك ،مع أف ام صل اضُعلميه وعل آله وسلم ش عن الثري ،-قاء ،لكن إذا كان هنالئ .حاجه ،فلأُ باس
كإفيهاوْ الخالة

T-Y ،

~جرار الئرلب بآثار الثني .وهو كيلك ،وق .كاف الصعحابه شركوف يعر،3
الئن ه وبج!مف بريقه ،ويتم!كول شابه ،وشركول بشعره ،أما ع؛رْ ه فإل
لأيوكتيمنسامه

٢٠٣

—الثريعة الإنؤلامثة كاملمه من جيع الوجوم ،كل محي؛ ق .علمنا إياْ رمحول ،اممه
٢٠٦

~ما أكثر الآيا'ت ،التي  ،3المران الكريم ي ثنظيم الماو ؤإصلاحه ،وما أسه ذللئج،
٢٠٧
وكدللث،فيالئق

—الأكل والثهزب الأئضل فيها أف كوف الإنسان قاعدا؛ لأف هذا هوهذي الثى
.ولا يأكل وهو قائم ،ولا يثرب وهو قائم

٢٠٩

٩٦٨

ش(ياض اسسزاض؛لأم سدام'"،؛؛،

وصاريلبس مثل يابهم؛ كلأ محتر ئو:بمم ،ولثلأبمم عليهم ،فإل يتاو الأجز
٢٦٥

اممي

لا شك أف الإن او إذا لكف بين ,كس زفيص الحاو يوف الياث ا-بميلهويس دويم ،قاف هن-ا يعد لباس شهرة ،فالإن ان يظر ما ثمتضيه الحال ■•٢٦٥ ••••••.

—إذاآنانم افه عل عبده يعلم ،فإثه محب أذ يرى أثن هذ ْ.النعمة عاليه يالعمل -أن.ا
العلم ،ق العيادة ،وحنن ا1عامالة ،وتئرالدعوة ،وثنليم الناس وغترذلك٢٦٦ •••••• ،
~كل،ا انعم اغ عيلذ نعمه فار افه ثعال أ؛ن هدْ النعمة ءدإلذؤ> فإ 0هال<ا من شكر
٢٦٦

اشة

—من انعم اطه عاليه بإل وصار لا يرى عليه أثر النعمة؛ تزج إل الناس ياس
رث؛ ،وكاثه أممئ عباد افه ،فهذا ق الحقيقة قي .جحدينمه افه عليه٢٦٦ •••••••••••••••.

—كلمإ أثعم اف عل الأمان ييعمة ،فإثه ينبغي أف يظهر أثن هده النعمة عليه حش
٢٦٦

لأةخديُمهاش

مuثمأن:ههyفيهِسالوقة،
والقرل بحال الرجل اش ينبغي أ 0يكوف فيها حثنا ،يلبس ثياب ،ازجولة لا ساب
النعونة

٢٧٠

(الدنالة) من الدمج ،لحرام عل اوجل لا شك ،وأنا الرأة فإذ تانل ذلك نقيدة،كاعتقادها ألما محئجج المرأة إل زوجها ،فهي لحرام ،ؤإذ كاذ بدون عقيدة فهي
لحئءسالأوايم

٢٧٠

— لا محور للإنسان أذ يلبس ثروا من جلود النإر ،وكدللث ،لا محور للإنسان أذ

:يسيناسيلودالئثاع

—جلود الديامت ،،وجلود اشور ،وأي جلود أخرى لحرام؛ كجلد الأني .مثلا

٢٧٢

قهمح رد1ساسلءتيضئلأم سد اضس،تي

٩٧٠

عليه نراؤيل ،فإثه لا ينبغي ،لكن إذا أمي من ائكناف

فا 0ذلك لا بأس
٢٨٩

به

الرم عل ا-لف الأسر لا باس به ،والنوم عل الحنب ،الأيمن أنمل ،والنوم٢٨٩

تبمالأ:ضإلأس

—لا بأس أو> يقعد الأسان مربعا ،ولا بأس أف معد وهو محتب المنفاء؛ يعني
يقتم ثخذيه وسامه ،وعبمل يديه مفمومتيرنأ عل اJثاةني ،هدا أيقا لا بأس به؛
٢٨٩

لأ0الضهسوهدْ القندة

—لا يكنه من ا-إقلوس إلا ما وصفه الئئر .باثه فنية المنضود_ ،عليهم؛ بأ 0عبعل
يدْ البمرى من حلف ظهرْ وعبمو بطن الكث عل الأرض ،ويتكئ عليها ،فإل

هده القعده وصمها الئي .؛انرا قعدة ا1نمود_ا عليهم ٢٩٠ .......................

لو وصع التدين كلثهإ من زرا؛ ظؤرْ ،وامحا علنيا فلا ثأز ،ولووصغ التي٢٩٠

 ،^١فلا:از

—الشريعة الإنلامثه شريعة شامله لكل ما يئتاج الناس إليه ق دينهم ويساهم٢٩١ ...
—الئريعة بينت مائل الدين المهقه الأكبثرْ ،كالتوحد وما يتمل به من العمين.ة،

والصلاة ،والزكاة ،والصيام ،وا-قج ،وما كان دو 0ذلك ،منآدامح ،الرم ،والأكل،
٢٩٢

والشرت ،وااجالمى

—لو رأيش إئ اJا ق الصم ٠الأوو فائه لا تحل للئ ،أذ ثةوو> له؛ يم ،ثم عبلس ق
مكانه ،حتى لو كاذ صبيا ،فإثه لا تحل لك أذ نقيته من مكانه ،وتمل فيه ٢٩٢ .......

.ئنىشزرامحمشمأنثّمحان
يتقدموا حتى يلوا الؤسول
منه

وليس ئيا أف يكوف الصغار ئريبين
٢٩٢

٩٧٢

فلح رياس اسسق *<،؛لأم سدالوسا؛ز|

~إذا كاف عند الأسان _ )Jتام با أحم اف ثعال به من أموو الم<_ ،،فيإ يتعلى
بافب عقغ أوبأسايه ،أوصفاته ،أواليوم الأحر ،أوغ؛و ذلك ،وصات ما أحم اطه
به ٌى الثب عنده بمنزلة اثناهل ،.نهدا هوكإو الشن ٣٠٢ .........................

:ض للأت ان إذا حم محلنا أف شي ذكز اشِ مؤثل والفلاة عل ام
د'

٣٠٦

—ينبغي للائ ان ألا يقوتر عليه ظنا ،ولا مفجعا إلا يذكئ افه.؟٣٠٧٠ ....... ٠٠٠ ...

—اظم؛ هوهذا الذي يراه الإنسان ل منامه يكرهه ويرعجه ،ولكن من ننمة اممه
ع،قلأف ذكلداء دواء

٣١٣

~ننص الثاس إذا وأي شيئا يكرهه ذهب يثلثس من يفسر له هذه الؤؤيا ٣١٣٠ .......
~هي للائ ان إذا رأى رؤيا ئثرْ ،ومي الوزيا الئايه ،أف ينولها عل حثر ما

بإدن اممب فإمامع....................لألأ..ؤ...؛اآ
يقع ى نمه؛ لأف الزوياإذا
-المهم ألا ثنتمد عل ما يوحد ل بنص المحن،؛ ككتام ،مسم الأحلام لأنن

سمين ،وما أسهها ،فإف ذلك» حطأ ،وذلك لأف الرؤيا بيقث يخب الأس،
ووءصسس ،الزمان ،وبحتك،

٣١٤

"السلام؛ يرين به القحة المح ،نرقها الئى س لأمته ّ................ه.ّّ.ب٣١٦٠ .ّ.
-الثلأم؛ بض الدعاء بالثلأمة من كل م ... ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.....ء ء ...............ؤ ؤ ؤ ؤ ٣ ١ ٦

~لو حياك رحل من الئار فقال،؛ الئلأم عليلئإ يعبارة واضحة فقلت !،وءاJكا
الئلأم ،فلا باز ما؛ لأنالئ ،رذذت بالمثل

٣٢٢

—هن<ْ البمريه لم كن شنئا مذكورا من مل ،فحلمها افه وأوجدها لخكمة عفليمة ٣٢ ٦ ١ ّ ٠

إذا L؛ الإئ ان وأش الثلأم وأطهزْ كان هذا مفا لدحوو اف. ٠.؛ ّ ّ ٣٢ ٩.... ٠-إذا L؛ الإنان عل أحنه فقال،ث الئلأم عليم ،أوالئلأم عللمثجإذا كان واحدا،

ش ( _ LJاسستي4ذئلأمسيدالرسيق صإآئ4هؤثؤ

٩٧٤

؛١ ٥^٥لإنسان المنتهي؛ فإله نجب عل المرأة أن محجث ،عنه ،ولو لم يكن له إلا
٣٦٠

تجوتن

إذا ببغ اللهل اه؛ فلا دخل المث إلا بانتئدان ،ؤإذا اقغ عل <راتالنساء وصاو يتكلم فنهى ،وينظر إليهى بشهوة ،فإثه نجب أذ ثني المرأة عنه،
ولولم نز لهإلأئزئوات

٣٦١

— ااعهلاس يدل عل الخمة والنشاط ،فالهدا كان محونا إل اف ،وكان مشروعا

للإن ان إذا عطز أذ ذول،ت الحمد ف؛ لأما نعمه أعطنها ،فتحتي افه عليها٣٦٦ ....
—الثناؤب 1مى الثنطان؛ ولهدا كاف اممه ثكزهه؛ لأف القاوب يدل عل الكل،

٣٦٦
ولهدا:خ اشاؤبسنكان فيه نوم
— ينتغي للأنان إذا عطس أف يضع ثوبه ،أوغرثه عل وجهه٣٦٨ .............. ٠٠ ...
إذا غم كام عدك ،وقال :اظ ض ،لا قل :ثرؤك اشُ ،ز :يمدخأ اشُونملغ بامحم ،ي كان ام^ شتل ذلك ... .٠ ّ ّ ٠...... ٠..هّ ...ؤ ؤ  ٠ ّ ٠ؤ .ؤ؛؛؛؛١٣^٠ ..
—ينبض أن ثم؛ ،أل يعص الثاس إذا تلمم من الصلاة إذا كانت قرصا صائح أخاه
من صلاة المريقة ،وأحياثا يهول ،له :ءمل اض* ،أو ءهيول ...ئ؛ولاا ،وهذا من
٣٧٢

البيع

—لا تحور لأحد أ 0يجد لأحل ،.ؤإل لم يرذ بذلك العبادة ،ولا ينحني له ،حتى

الأنماءُمغمنهاومل.

٣٧٣

—جوار ثقبيل الني .والرجل للإنسان الكبم إالث.رذ ،والعلم ،وكيلك ،ثقبيل اليي.
والئخلْنالأم،وام

٣٧٦

-ميل الند كممبيل الثأس ،ليس ينهإ قزى ،لكن عجتا أف الناص الآن ينتكروف

ضذ

أكي ئبمكروفضذ الئأس ،ولأؤنه\ ٣٧٦ .... . . ................

قؤح |ياض اساسق  jitئلأم سيئالو،ط؛يرصإإس،يوثثن

٩٧٦

—إذا احتطم ،الئار وجلا ئسؤا؛ وحب عليتا أذ ملث ،أنزه ،وكيلك لوأنروه
ق حزيس ،بيتهم وبى السلمي ،فائه نجب علينا أذ نفك أمنه ،وهلث ،أمره يرض
كفاية ،إذا قام به من يكفي؛ محمط عن البائ ،ؤإلأ أنم الحميع٣٩٠ ...................
—جوار انتخدام اليهودي ،يعني أذ ستخد.مهم الإ Jان ونجعلهم حدتا ءنرْ،
٣٩٣

وهذا بثرط أف يأتي بن مكرة

~إذا مرض إئ ان كافئ؛ قللت ،أف وعوئ 0إذا رجويث ،من طْ العياق١ة نحرا ،بأذ
٣٩٤
مضءليهالإنلأمسهبما

~الذي نجب عل أهل العلم الذين يكسوف الوصايا أ 0يقمهوا أولا ق دين اش،
وأ 0يميلوا الثاض عل  Uهوأصل وأزل
?• "✓،،م ٠

٠،

.K.

م ي ٠٠ ^٠

٤١٧
م

، .م

—انحضزت هوالذي حصزمحت ،اللائكة لقبض روحه ،واممه سبماةئؤئاق فذوكل
يالإئ ان ملائكه نجمفلوثه ق حال حياته ،وبعدمماته................؟.ّ....ه..اؤ.خا؛

~من أقفل ما يكون ،ؤمن أجل ما يكون هديه للمرء إذا لس الإئ ان أحاه عند

ص ،شاوي الأنياكثها ....لأ.ءء ...........................اآ؛
—التكاء عل الست ،ناره يكون يممتخى الئيعة ،بمعنى أذ يأل للام ان دو 0أذ
٤٣١
يممصده ،فهذا لا حرج فته ،ولا إئم فيه؛ ل هوبن أحلاق السل
—الئاحه ،هي البماء برثة ينح الحام ،فهذا هوالمحرم ،وقد لعن السي ه الثالحه
واكيعه

٤٣١

ايجازة -بالفئح -انأ لض ،،واينازة بالم- -ام لائم الذي عليهاثئ،ا.ّ.؛؛؛...؛

٤٣٩

أن ئنيح اجتائر من حقوق النلمين عل إ-حواتيم أن يشيحوا ،جنائزهم
٤٣٩
وأن ةثجواْعابنازة

ءوساممءادد

٩٧٧

~لأ ينبغي لتائع ابنارة أذ يتحدث ق ثيء من أمور الدئا؛ بل يفكر ق مسه،
ؤإذا لكن معه احد يكلمه فiيدكنه بمآل كل حي ،حش يكوي) سع ا-لنارة ثئعا
i-^j

٤٣٩

~الصحح أل ازأة للجنان؛ حرام ،وائه لا تحوز !^.u؛ أف ثتح ابنازه٤٤١ ......
لا تحوز للمرأة أف نزور ي ام ه لأنه م ،ؤإذا لكف ثنيها الثلأم عليهفإنه تحئل ولن لكنم ،ق أنمى الأزض إذا قال :،الثلأم ه أئا الض ،فا0
 ٠٧٥١قد وكل ملأتكه ءدملو 0ملأمالئ ،إل نمول اممه هؤ ؤيبلغويه٤٤١ .................

كلما كثز ابمع عل اؤت ،لكف ذلك ،أمحل وأزض للثفاعة٤٤٣ ................. ٠..~من قام عل ■جناثيه أربموف زجلا لا يئركوف بافه مسا ممعهم اطه فيه ّّااهّا٤٤٣ ..

"الإنرثغ  jابنانة بممل الإنرثغ ل محغ.ها ،والإ'نرإغ ل ثنيتها ،والإ'نرإغ
ودفنها

٤٥٣

شني للإنان \0ح ل صياغة الأكاظ س غيإ■خلأل باشى ٤٥٥ ............إذا ماث ،الأسان فإل تحب عل أهله أف يبادروا يقفاء ديته إذا لكن عليه دين،ولا تحور لهم أف يوحروا ذللث،؛ لأف المال الذي ورثوه منه ماله ،وليس لهم فيه
حقإلأإذا انثهىالئ:ئ

٤٥٧

~الموعظهت هم ،ثدكر الناس ب،ا يلئ ملوغم ،إما برغيب  ،3حر ،ؤإما برمب
سء

٤٦٠

~إذا رأيث ،الرحو يرحم عل الصحابة ؤينتغفن لهم ،وتحثهم ،فاغلمر أنه منهم
~يض ،محثر معهم~ ؤإذا رأبن ،الرجل بمب المحابه ،ولا يرحم عليهم ،ولا
٤٦٨
بمتمحر لهم؛ فإمم بريئوف منه ،وهو بريء منهم
—الثربمة كلها لا فيمه لهاإذا لكف الدين ثقلوها إلينا ممه أوهجره ،أوما أمته ذللث٤٦٨٠ . ،

٩٧٨

ض

اسسق ض هدم سد الوسال؛ز)

كل من ،فهد له النثر ه با-لثتم تنهد لهم ،ومن فهد له بازو ،فإما ثشهد له٤٧٤
باض ،ومد فهد ائثر.لجاعة ام
—الثمرينبض للإن ان أف بمحرى فيه الأوهاث ،التي ،ثكون أنهل ،واوثؤر ،وانننتؤ،

ص ذ لك اذمموذ  jم الأنوع ئاكاذالثئ ه  jام أننارء حغ يوم
الخميس

٤٨١

وف  ،^ LtJ ،٧٥١ما أرنل رس_ولأ إلا أعطاْ ^ ،^1يدل عؤ ،نبوته؛ ل تلا يكدنهازز

٤٩٢

-من ،آداد_ا الثمر أف الإن اف ثنسى إل رفيقه ق الثمر ،ؤيرفق به٤٩٥ •••••••••••••••.

إل مت ،عل حثر؛ فإثه لا زن بئ أف ممويثج ذ بلدك ،أو ل بلد أحرى ،أو ق بندمقدس ،أو غر مقدس ،ولا ق هذا السهر ،ولا ي النوم الملأف ،ولا ل الوُب

من الآدار_-ج اأستحمم التي ،هم ،من ،هدي الرسول  .وأصحا؛ه ف ^١صعدثر ثقول! اف أكر ،ؤإذا نزلت ،واديا دقول< 1اسحال افب ،كدللئ ،الطائرْ عند

ارتفاعها محن ،وعندئزؤلها ق الهتارئسح٥٠٦ •••••••■••••••••■•.•••..•••••........
—يتبغي ،للمسافر إذا علا وارتفع أف يكر ،ؤإذا هبط ونرل أف ي بح •••••••■•••••• ٥٠٦

—الظلوم دغوئه منتجابه ،إذا دعا عل ،؛ iLله؛مثل ،ما نللمه أو أش ،أما إذ محاور
فائه يكون معتديا ،فلا ينتجاب له

٥١ ٠

 -ئنة فد عم{ ،عنها كثر ض النامرا ،إما جهلا يدللث ،،كاثا ماوئا ،ويسغي ،للإنسان

أذ نجيها ،إذا وصل إل النلد ^؛^،؛ ٠أول ما يبدأ به أذ يدحل إل النجد ،ويصل
ركعتمر ،نم بعد ذللئج يدهمن ،إل أهله

—قد ماوذ؛عم ،الثاس اليوم ق الثمر بلا محرم ،ولا سميإ ق تمر الطائرة ،وكدللئ،

٥٢ ٠

قؤح يياض اساعتيض ؟لأم سيدالوسله صإأئ4هظ

٩٨٠

لو كنث تحثر كلام عالم مى ١^١؛ لعد ذلك جنايه ،إذا ئثزثه با ثريد أنت،
٥٣٢

كيف كلام رب العالن!
"الواجب أف الائماف يتحرر من أف يقول معتى الأية كدا وكدا ،وهولايدري —

لكي إذا كان طالب علم ،وئكلم بتعنى الأية عند من هو \قذإ منه عل أماس
٥٣٢
اثه سرثده إذا أخطأ فلا وأس

"الذي يتعثع ق المران ؤنس عليه له أجران! أجر التعم ،،-وأجر قراءة ، jT^i
لكن الأو Jأقمل منه؛ لأف الأولا مزثته عظمه ،وهرى ينز إنسان له

ءاله

ذلك،ولكذلهأ-م

٥٣٣

~الماهر بالمرآن ،الجيد فيه مع الثمرة الكرام الإ؛رة ،وأما الذي يثلو القرآ،0

ويتتعع فته ،وهوعليه ساق ،فله أجراي ،إذن الذي يئلوالمراق ليس بخامر مهإ

كاف ،إثه رابح عل كل حال

٥٣٣

"احرصر يا أخي الثلم عل أف ثكوف مى الومتئذ الذين يمروول المراق ؤيئلوثه
ص يلاؤيه ،حتى ثكوف كمسل الأرجة رائحة طبة ،وطعم طيب٥٣٥ ................
شني للإئ ان أف موم بالمرآن  uT؛ الليل والنهار ،داء محتل _ Jكلها نيئةعل القرآن ،يتمثى ببمدي المرأن ،وينبغي لمن آتاه اممه الال أف يودي حمه ،ويقوم
بواجبه ،وينممه حيمثا كال إنماقه خترا

٥٣٩

سورة الكهم ،هي الثورة التي بئذ سوري الإثراء ومريم ،ؤمن ممائلها أفالإئساذ إذا ئرأها يوم ا-ةمعة أضاء له مى الثور ما يئ ا-ءئعتأن ،وفيها قصمص
وعثر مصها افث ءةة؛جل عل رسوله و.

٥٤٠

الأولياء لهم كرامات ،لكن ليس فل وئ كرا٠ه ،ؤإثإ يزق افه تبم١دةوعاقبعص الأولياء الكرامه ثثميتا له وثنييها 1ا كان عليه مى امثق٥٤٠ ...................

٩٨٢

همح رداس اسسزامأ؛لأم سد الوسيى

شني للامان أذ ^ ١المرآذ عل أكمل ما يمكنه أو يقرأْ عليه من حنن٥٥٠

النون ،وض الأداء

~تحوز للام ان أن يطلن ،من نخصى قارئ يقرأ عليه ،ولوكاف هذا القارئ أقل

منه علنأ؛ لأف بعص الناس ينعلنه افه معال حس الصوت وحس أداء ،ؤإف كاف

٥٥٤

قليل العلم...........ا

~سورة الفامحة ،هي أعغئم محورة ق كنامنه اممه ،ولهدا نمى أم الهران ،والأم؛
هي التي ،يرجع إليها الثيء ،موزه الفاقة رجع إليها معاق المران كلها؛ لذللث،
أوجن ،اممه او\)'ب\ ق كل ركعة من الصلوات ٥٥٦ ...................................
—تنمى محورة الإحلاص؛ لأف افه اسحاةةؤداك أحلنها لننسه ،فلم يذكرفيهّا
شيئا إلا من أنإء افه وصفاته ،وأينا من مأها مؤمنا •بما منتقدا ثا يلن ،عليه؛
٥٥٨
فإنه محلص ممب ظ ،الإ من الئزك
—القرة لا ثمح فيها صلاة النافلة ،ولا صلاه المريضة ،ولا تجال.ة التلاؤة،
ولا مجده الشكر ،ولا أي ثيء من الصلوات إلا صلاة واحدة وهى صلاه
٥٦٦

ايازة

~لأ باس أ 0الناس ؛ئرجوف صدقايتج الفطر إل وئ الأمر ،يعنى إل الثلهلان،
أو نائبه ،فلو _- ، llLلئنه ثمص زكاة الفطر س الناس ،فإف الإئ اف إذا ذقعها
٥٧١

إل هذه اللجنة ثرثمن ،ذمته

-تبمى الص .عن قتل الحثاسم ،التي و الثوب ،،فلا تحوز للإنسان أفثقتل الحثه

إذا رآها ل محته ،ولكن حرج عليها ثلاثه أيام؛ قل لها•' اب ز  ،3حرج ،لا معدي
ذ:ض ،إذا حا؛نج بعد الثالثة اقتلها .

 .................... ٠٠٠ .ؤ ؤ ٥٧٢ . .٠ . ٠٠ .. ٠

نجن ،عليلث ،أتآا  ^١أ 0تمن الحق س أي  ، juوأف وذ \و\<ظ ص أيإنسان ،من قال الاطل قفوله مردود ،ومن قال ،الحي فقوله مقبول......ااا.....ا ٥٧٤

٩٨٤

ش رياس اسر|ض عن؛لأم سدائرسلض

—يتحب ان أمغ الوصوء أف ملأ وكعتي ،وسمى ئنة الوصوء ،تواء ق
الصباح أو ق المساء ،ق الليل أو ق النهار ،يعد المجر أو بعد العصر ،لأي ئنة
لها <__ ،،فإذا ثوصا الأن ا 0نحو وضوء الرسول .فائه يصل ركعتم) ليمن
له ما مدم من ينبه

٥٩٥

—الأن ان إذا غسل وجهه حزجتج -قط\(\ وجهه ،ؤإذا غثل ديه حزحشa<.؛ljU

يديه الم ،كان قد بطش بما ،ؤإذا غسل رجليه •تمجن<ا حهيايا رحليه حتى تخرج
ثئا مى الدنوب —وفه الحمد— فهدا دليل عل مميلة الوضوء ٥٩٥ ...................

— ليعلم ت أ 0زيار ٥العبور ^ ٠محل االئساء ،فلا تخور لالمرأة أف ئزور اأممِة؛ لأف
الض س لثن زائراي ،القبور ،واقخدين علها اثاحإ والمخ؛ ولأن الرأة
صعيمه لا تحمل فربا ئوح ويبكي وثلطم

٦٠ ١

—أصحاب ،المور مها بلغوا مى العمل الصابي والتقى لا يملكوو لأنمسهم
معا ولا محزا ،ولا يملإكول شوهم أيقا معا ولا صرا ،ولهذا هم يدعهم ،لهم،
ولأثدمل

٦٠١

—كل ثيء لا يم إلا بتتقثه مذ الثوائس ،وتكميله بالمفايل ٦٠٤ .............. ٠٠ ....

الأذاف المثرؤغ هوالذي ،ثزدل للصلواج ،الحس ،وزصى ق الة الثانية منالهجرةيخألهاملإ.إلاس

٦٠٠

—الأذاذ من ،أفصل ،الأعاو ،وهو أفصل ،مذ الإمامة ،يعني ،أف مرتبه  ٧٧١ق
الأجر أفصن ،من ،مرتبة الإمام؛ لأف الموذذ يعلن ،لتعظيم اطه ونوحيي ٥.والشهادة
ا1رّوو يالرالة

٦٠٩

—ينم ،علياكح إذا كنت ،ؤ ،رحلة أذ محرصر عل ،أف تكوف أJثإ المزذف ٦١٠ ...... ١١ ....
يتخم ،للأنان أف تخرم ،علي أ 0كول مؤذنا حم ،لو كان ل ئزهة هو وأصحابه،فإيه يثغي أف يبادر ، iJJJJ

٦١٢

٩٨٥

س|رقوائد

الأذان له قفل ظأ ،ؤتض للإنسان أ 0يكوذ ءش إلا أو إذا كان محاكناب فانه لا تحو لأخي أو:ثجاؤز

٦١٢

عنه ،إلا إذا كان ند وكله

—قفل الأذان ،وائه بملرد الشياطى ،ولهذا امشتبكتثئمن النناء إذا ؤلد

المولود أول ما يولد أف يود 0ق أذنه حتى يهلزذ الثسaلان عنه٦١٤ .....................
—يتبعي لتا إذا ممعنا الموذف أف نقول مثلمإ يقول؛ حتى لو كنت ثقزأ ،اقطع القراءه

وأم١٧١ ،؛ ،ؤإذا  ciyأنبن عل ^١؛^ ،؛ .ؤ ..ّ ٠٠ ..ؤ٦ ١ ٦ ّ ّ .....ّ ّ .ّ .ّ ....... ٠.٠ .
ثتض للإنسان إذا مجغ النداة أف تقول طا يقول ١٧١؛ إلا إذا قال ١٧١؛:*حل عل الصلاة ،حل عل الملاحء فلمتمل• ألا خول ولا قوة إلا uiilj؛،

٦١٩ ...

الحلم ،عل الدعا؛ بئن الأذان والإقامة ،وأف الدعاة يئن الأذان والإئ.ة لحريبالإجابة ،فسعي أف ينتهز هذه المرصة ءثن.ءو افه -مقثل ئ الأذان والإقامة،
لعل اممه ألوثجي.نا لك

—الصلوات؛ هي عباداتر معلومة مفتحة

٦٢١

محتمة بالتنيم ،ومي آكد

أركان الإسلام يعد الشهادت؛ن ،وأثمل أركان الإسلام بعد الثهادزيرن ،وأنم

أركان الإسلام يعد الئهادّتم) ،وهي صالة و؛وأ الإنسان وب؛ذ رثه٦٢٢ .................
قال يعص الساق؛ من لم تنهه صلأنه عن اشحناء والنكر لم يزدذ ما من اممهإلابمدا

٦٢٤

—الثلن ،إذا انثعل لن تحس بإ يمب التلل

٦٢٥

—الإنسان ق صلاته لا بد أف يكوف مع اممه عِقجلولا يذهب ،قلبه يمينا وثإلأ،

كإ هي العادة عتلممرمنا ،ولا ثتننلط ائواجس ولا الوساوس التي هي يلأ أصل
٦٢٥
ولأمعإلأ إذا يتحل الإن اف ل الصلاة
-الصلوات امحس ،والخمعة إل الحمعة مكمرات قا بينها ما لمئنش الكاJز٦٢٨٠ ...

٩٨٨

ش

اسادض ض؛لأم سدا،رس،ما

~بن الوالدين مقدم عل الحياد ل سيل اممه ،واجه عل واجبه AS-^J ،عل
ئطوعه

٦٦٥

~لأ إله إلا اممه ،يعني ت لا معبود حق إلا اض وكل ما يعتد من دون اممب فهو
باطل

٦٦٧

~ء؛ى ابن مريم ؛ن سنغ له مس افه الحسنى؛ لأيه أحدأول العزم من
م

٦٦٩

~كل ما يعبد من دون افب فهو باطل ،نواء كان يجنا ،أو وليا ،أو صاؤا ،أو
٦٦٩
عيا ،أونينا

-الزكاة هي القط من مالك ،الذي أوجبه اف ثعال عيلذ ق الذم ،والقصة

والقد ،وعروض التجارة ،والخارج مى الأرض ،ومانمة ييمة الأنعام ٦٧ ١ .... . . . . .
"حج البيت ،هو صد م،كه لأداء ائناسلئ ،،وقد فرصه افه عئيجل عل هذه الأمة
ق ا لستة التاسعة أوالعاشرة مى الهجرة

٦٧ ١

أزكاف الإسلام ،ض أمح ،حا فهو السلم ،وقد ش عل أماس ممحن ،ومن لم يأتما فهو ب؛ث فاسمح ،أو لكفر ،فمن لم يأ? ،؛الئهادمح ،فهو لكفر ،ومن لم بمل فهو
لكفر ،ومن نع الزلكْ فهو فابمهم ،،ومن لم مح فهو فامح-مح ،،ومن لم بمم فهو
فاسق

٦٧١

تارك الصلاة نثلأ :لو لكنت ،محي لا نحل فإنه لا تحل للم أف ثزئخها،ولولكنت ،ثصرانيه جاز أف يتزوجها السلم ،ولو لكنت ،ثروديه جار أذ يتزوجها
ايلز

٦٧٧

تارك الصلاة لا مؤ عل ثرك الصلاة ،بل يقاو ت صل ؤإلأ قتلتاك ،واليهوديوالنصراي يثرعل دينه إمابمعاهدة أواستنان أوذمة ٦٧٧ .... ١ ٠..... ١..ّ ١....ّ .....

ضسارغياك

٩٨٩

~بجب عل من مات عنده مت ~وهولا بمل~ أل يعده عن ماجد المسلس،
ولا تحل له أف ميمه للمسلميرثا يصلوا عليه٦٧٨ ....................................

داليى لا يصل كافر يافه ورموله ،حتى لو هال؛ أؤمن يأف افه موجود ،وأف

محمدا وموله ،فلا يكفي هذا ،لأل التافق١ر^ يقولول مثل هذا الكلام ٦٧٨ .............
—صرح علياؤنا ١دأحرول كالثيح عيد العزيز بن باز حفظه اق ،عل اثه —أي

تارك الصلاة -كامكفنا محرجا عن افة ،وأيه مريد عن دين الإسلام٦٧٩ ............
■"ليس المراد دالمراصة ق الصلاة الراصة اكي يثوز عل الآحرين ،يعني يرصه
حتى يتثبه ويزذيه ،فإف هذا لا تحور ،ؤإئيا المراد منه ا ألا يكرف ُيثلأج وينه

رجه

٦٨٣

-الأتحق بالكان نن جاءَ إل المجد ولا ،ولولا أف أض ي لأنث ،عف

جح الدين بمعول ثثئاتججروثه ،ووجضا  ،^١ ،3و,لكى أحنى من فتنة،
ومن عداؤة ،ومن مفاة ،نحن  jغز عنها٦٨٤ ....................................

سويه الصم ،بالمحاذاة؛ بمصثا لا يتقدم أحد عل أحله٦٩٠ ........................ ."سويه الصقن بإك،ال الأول فالأول بحسثا لا يصقل أحد ق الصفث الثاق،

والأول ،لم محم ،أوق الئايج ،والثاف ل م بجم ،أول الرابع و اثال-ث ،ل م يتم،
وهكذا

٦٩١

~الشي .كال يمنح صدور أصحابه ومنالإهم ،لبموي صفوههم٦ ٩٣ . ٠ ١ ١..ّ ّ .. ٠ ٠.
~اءلم أف من يعمؤ النب ء،ثل أف ثنأ لعباده ثوافل زائدة عل المريضة لمح،1ل
ببما العرائض؛ لأن المرائص لا ء؛لو ٌن يقص ،ذّرغ افه لعاده يوافل ئكمل بما
الفرائص

~إذا فاثت ،محنة المجر فأنث ،بالخيار ،إذ شئت ،فاهضها إذا صلنث ،المجز ،ؤاذ

٦٩٧

قيحري،ضاسايض •_هث|،س اارس1ءزا

٩٩٠

ثنت ،أحن ها ،لكن الغالب أف الأن اف إذا أحرها يني أويشغل ،والأمر ما دام

اثه ليس فته مي لأما ذايت ،نبع— ،وتابعة للصلاة فصلها بعد أذ مل المجر ٦٩٩ .....

~الحمعهت صلاه متنله ليت يي الغلهر ،ولهذا لا نحْع العصر إليها ،بمي إذا
كنت ،مسافزا ،ومززُث ،بلد ،وصك ،معهم الحمعه فإياك لا تجمع العمز إليها؛
لأماقستةة

٧١٧

الإنسان يبمي له أ 0ثكوف حميع ثوافله ق تته ،نواء الؤواس_ا ،أوصلاة الصحي،
أوالتهجد ،أو•كثر ذللث ،،حتى ق م،كة والدينة الأفعل أف ثكو 0النوافل ق
٧٢٠

الين

~ممر من الناس الأد يفصل أف يصل النافله ق الجد الخرام دو 0البتح،
٧٢٠
و٠ذادوعمىاص

~ءال ،العل،اءت ينن المصل يتف المرض ونقه بكلام ،أوائتقال س موضعه ٧٢ ٢ . ١ . ٠..
—الصلوات امحس عددها نبعه ءسر ركعه ،وهي وتر ،صلاة الليل إحال.ى علمرة
ركعه،وهيوتر

٧٢٤

—أعظم ما ثعلم من الخلوقايت ،العرش وهوواحد ،نم السموات وهي تع ،ثم
الأرصوف وهن تع ،فثجد أف الؤُريه نلهريتح ق نثروعات افب ،وفي ،خالوهات،
الاه

لأيه بازو■ؤتاقوتر تحب الوتر

٧٢٤

ديرك الور أمر لا ينبغي ،حى قال ،الإمام أخ بن حتل زحمئا؛ئقإمام أهل الئنة،
وقاثع البدعة• ®من ترك الإتر ،فهو رحل سوء ،لا ينثغي أف مبل له سهادْاا ٧٢٥٠٠٠٠ .
حزبه ،اطمئن ل الصلاة ،واستحضر وكاثك نحاطّث ،افن ،وساحيه ،حتىثن.وو) طعمها ،وحتى ثكول ةرْ عتيل— ،ك،ا كانت ،ق ْر مبا الرموJا ه^ ،أما أن
٧٢ ٦
ئرثها تريا ،هن.ه ترقة من الشي3لان

اإ4ررسالنءادو

٩٩١

~اءلم أ 0الور ئنة ق الخم وال مر ،حتى ق المر لا ثركه ،ومن ذلك ليله

ا.وزلفؤ فإف الإن اوإذا ضل العتاة ،فإنهمحل الغرب والعتاة جثا ثم يرتئ ٧٢٩ ...
—صلاة الصحي هي! ركعتان ،أو أكؤ ،معلأن من ارتفاع الثمي مدر رمح،
٧٣١
إل محل الزوال
—  ٤١٠٧١التمس مدر رمح يكون امقل.ار رع ساعة ،أو ثحوها بحد محللؤع

الثمي ،فمن ثم يدحل ون صلاة اشحى ،إل أل يش عل الريال عئر لناس،
أو قريث منها

٧٣٢

—الثلأمى هي; الأعضاء ،أواإعف1ام ،والمفاصل٧٣٣ ................................
—انظن من نالهك ،مى الأمم السامة والماصة ااما.ة المدى ،واظز من تلملث،
من أصحابالث ،،بالأمس كانوا معالث ،يتمتعول ،ويأكلول ك،ا ثأكل ،ويثزبو 0كإ

يشرب ،والأن هم باعإلهم مرتهنون ،وأنت ،يجري علميلتؤ هذ.ا ،حلالّت ،.الدئيا أم
ثئزث

٧٣٤

~اذهز الئرصه يا أحي ،انتهز يرصه العمر ،لا يممعاف ،يوم القيامة لا ماو ولا بنوف
٧٣٤
ولأ\قلأّص[لأأ0شَ اشَ؛قلم،ناوم
~إذا يحل الخهلبب يوم الخمعة فإثه لا يس له أف محل ركؤن ،ل يعمي إل
٧٣٧
المز ،ويق؛ عل الاس ،وعنمك
إذا ينز الإنسان انجد الحرام للطواف ،،فإنه ي الطواف عن ضلأة ،٧٠^^١وأما من يحل انجد الحرام للصلاة فإثه كعثرْ مى اآّ اجد .محل
محةا1جؤ.

~ما اشتهر؛؛ن العامة من أف نحيه افجي .الحرام الطواف ،هذا لا أصل له ،بل
يمال ت من لحل انجد الحرام لثلوف أحزأْ الطواف ،عن تحيه انجد ،وض لحل

٧٣٧

ثؤح رإاس اساسق •_ تلام سيدالوسلم ءتإإ؛ةئهوؤ

٩٩٤

~الؤدر لا يكون بعد طلؤع المجر ،إذا طلع المجر ايتهى ومت الوئر ،فإف غلبه

ضذوسماصُ،صبجمم

• ٧٨

~لأ يسعي للأن ان أف يتعجل ق ثهم النصوص ،بل نجمع مواردها حش يقم
بمصها إل بعض،

له الأمر

٧٨٤

الصلاة روضه من يياض المادات ،زوصه فتها من كل روج نجج ،زآف وذكرودعاء وثسبيح وثكبم وثعود ،ولهدا كانت هي أفصل العبادات التدق ،أفصل
مى الصيام ،وأفصل من الزكاة ،وأفصل من ا-قح ،وأفصل من كل العبادات،

إلأال؛نحن
— إذا نام الإنسان نصما الليل أحد حظا كبثرا مى النوم ،فإذا قام الثلث ،،ثم نام

٧٨٦

القدس فإف اكمن ،الن<ي حصل له ق القيام ينتقص بالنوم الذي ق آثر الليل٧٨٨ ...

— إذا فايث ،الإنسان قيام الليل فإثه يقضيه مى النهار ،ولكنه لا يوتر ،لأف الوئر
قثم به صلاة الليل ،وقد انثهن،

٧٩٠

— إذا غلت ،الإنسان النوم وحاءه النعاس وهويصل فلا يصل ،وذلك ،لأيه رثا
يذهب يثغفئ لنمسه مئق ،ثمثه ،لأثه يتعس ،وأيقا رثا يستعجم القرآن عل
لسانه ،فيتكلم بالكلمة مل المران عل عثر وجهها __؛  ،المراق٧٩١ ...............
ينبمي للإنسان إذا كان له أهل ،وقام مى الليل أ 0يوقظ أهله ،لكن حتست،تشاطالأغل

٧٩١

—سئتت (اثراويح)ا لأف السام ،الصالح خ؛.بم؛في كانوا يقومول رمضال ،ويطيلوذ
القيام والؤكوغ والثجود ،فإذا صلوا أربع ركعات — ،يعني سليمتي— انراحوا،
وإذا ئناأر;ثا انّتراحوا

•احتلمه الحاناء ل عدد ركعات ،التراويح ،فمنهم من  I(Jliإحدى عئرة ركعة،

٧٩٣

٩٩٥

ءراسارضاند

ومنهم من ، jls؛ ثلاث عثرة ركعه ،ومنهم من  ijLsثلاث وعشرول ركعه،
ومنهم من قال• أكثر من ذلك ،والأمر ل هذا وامحع٧٩٤ .............................

يدكئ أف الص  .عرفن عليه أعار أمته فمماصنها ،فاغهد ليله ،^١٧٩٨

وجعلغ هذه الليله حثرا من ألف شهر
"السواك هوت التسوك ،وهو دلك الأسنان واللثة واللسان يعود الأراك ،وهدا

السواك المروق هوعود الأراك ،وتحصل المضل بعود الأراك أويغثره من كل
عود ساميه

٨٠ ١ ............. .... ٠٠ .. ٠٠٠٠٠٠ ...... ٠٠ .

"للسواك موانحع يتاكد فيها ،ؤإلأ فهومسنون كل ونتح ،لكن يتاكد ق مواضع
٨٠٢

مث

الفطرْت يعني التي هطز الخلو عل اسح انبما ،وأما من الخم ،والراد بذلك٨٠٤

الفطر الليمه؛ لأف الفطن اثحرفه لا عمة jI-
"الختازت الذي ينمى عند الناس الطهارة ،وهو لاإئحال والنساء ^١ ،الئحال

فختامم واجب ،وأما الثاء فختانس سنة ،وليمن؛واجس٨٠ ٤٠٠٠ ................... ،
"الختان من اليوم الساح فا بعدم ،وكلما كان ق الصعر فهو أقمل ،لأن ختان

الصنم لاثكون فيه إلا الألء الخنس دون الأَلم

أئا  ^١لوخثاس

له عئر سنوات مثلا؛ فإثه يكوف ق ألم مني وجنس ٨ ٠ ٤ . ٠. ٠.....٠...ّ .ّ ّ ...٠..٠..
"الأنيحداد؛ يعني حلن العانة ،والعانه هي الشم الخشن الذي ينبت حول

الفل ،وهو من علامات البمؤغ؛ ممن الفطرة أل تحلمن الإنسان هذا الثم ٨ ٠ ٥ ّ ّ .....
"مص الثارين ،،هو النم النابت قوى الثقة العليا ،وحده ■.الشفه ،كل ما دار
عل الثمة العليا فهو سارب ،،فهذا محما

~مص الأظامرت يعني ميمها ،والمراد؛ذللئ ،أظفاواليدين والرجلثن ،ولا بجغي

٨٠ ٥

٩٩٦

ضح رطس اساكض ض ئلأم سد

صإأههوت1ؤ

أف مص حتى مل إل اللخم؛ لأف هذا بمر الإنساف ،وربا محنل فيه خراج ••• ٨٠٥
—ثق الإبط! إذا كان فيها ثعر؛ فإما نتف ،ولا مص ،ولا تحلق ،لثتفها أنل؛

لأو التة1ا ثزيلها ؛  ،^1501ؤمعف ،أصولها حتى لأ ثيت ،فيا بعد ،وهد! أم
مطلوب ثرعا

٨٠٥

-الأنتخداد ،قص الشارُت ،،مليم الأظفار ،ئمم ،الإبط ،لا ثرك قوى أربعتن

يوتا؛ لأف الني .ومت ،لأمته ألا ثرك هدْ الأشياء قوى أربعئن يوما •••••••••• ٨٠٦
لا نحلى الشارب ،بالموسى ،حتى إف الإمام مالكا ~رحه اض تعال" قال،؛ أرىأذ يؤدب من حلق شاربه؛ لأو 4قوة الخلقه ،ولأثه حلاف ،التق ،فالثنت حمه،
أو مصره

٨٠٦

  ^١نئث الإ;ط ،وإزالث 4ياأز؛ل لا إز ما[ ،لا أة  ^١الهنن ،إلا أوبعص الاس يشي عليه القفن ،جدا ،فلا يأس من أ 0يزال) ؛الأذهان وثبيهها ••••• ٨٠٦

اللخيه :قال ،أهل الثغة! إما قم الوجه واليمن ،يعنى! العوارض ومعرا-قدين ،فهد 0كلها مى اللحية

٨٠٧

—إعفاء اللحية؛ !_،إرحاءها ؤإطلاثها وركها عل ما هي عليه ،هذا مى الفطرة
التي فطن افه الناص علميها ،وعل انيخاما ،وعل أما من علامة الرجولة ،ل
وم،نجالالئجولة
-لا تحور للأن اب) أل ،تحلق -لتته ،فإل ،فتو فقد خالفن ^٠؛^ ،النص . ،وعهمح،

٨٠٧

أمره ،ووح ق مشاية المثرين والجوس
 لم يكن السلمموف ض*و 0حلى اليحية ،ل كان بعض العلأة الظلمة إذا ارادواأي ،يئزروا قخصا حلموا -لتته ،وهذا حرام عليهم؛ لأئه لا تحور التنزبر

٨٠٨

وش<ئم

٨٠٨

قيح;ياض اسأمز) ض ؟لأم سد ا1وسل؛ذأ

٩٩٨

-لكن الرافضه انخالفوف لثق الرموو  Mع-وو 0الفطور ،لا بمطروق إلا إذا

اشتكت ،الثجوم ،يحرموف مى الأجر واكوانم؛ ،ويترموف من ثعجيل إعطاء
التموص حظوظها س الأكل والثرمح—، ،،ئؤوذ ق الدئتا قبل الأخرة• ••■■•••••••• ٨٦٢

لا تض الإكثاث عذ الفطور ،فإئ ايدة حاليئ ،فإذا أكثزث فهدا :ضوك،أعطها سيئا فثيثا ،ملل عند المطور ،ولهذا ليس من الطب أف الأن اف إذا أفطن،
٨٦٢
بمئئى ثباثرْ ك،ا يفعل بعض الاس

—محنا عل الصائم أف ينجب كل مول فرم' وكل فعل فرم؛ لأل افه ثعال إثا
٨٦٤
فرض الصيام من أجل القوى

—إذا وقع أحوك ق قيء لا تحل له ،فعليلث ،أف ثووط لأف الننياذ كمر واختأ
٨٦٨

كبث

~الأبر الخي ثكون ق الوئيد أوثكون ق اليد ،أويكون ق الطهر ،أوي أي مكان

لا ;فو \ ، ٣١و الأتن المثديه اض :ثش بما عن الأم والئرم ،،فهدم
٨٦٩

نوالخام
تحور لالجئ_ ،أذ ينوي الصوم ،ؤإذ لم يشل إلا بعد طلؤع المجر ،ك،ا لكنذلك

-ذومثنا،0فقدلكنلإهموئهظأوك^هإلأمح.ب...

٨٦٩

٨٧١
٨٧٢

"ليس مى الننع أذ يكلم ١ ،لإن او ثقته ما لا بمليق ،وأ0يعدب،مثه
~من ننمة اض س^حاةئواك عل عباده أل ثنغ لهم المماول عل الثر والتقوى،
ومن ذللئ ،شلر الخام؛ لأف الخام مامور باق بمطر ،وأف يعجل الفطن ،فإذا
٨٨ ٥
أعين عل هدا ،فهومن ننمة افه عيججل
—يبني للائ ان أف تحرص عل مطر الصوام بمدر النتطاع ،لامي،ا مع حاجة

١٠٠٠

ضح ياض اساا1هتي ض؛لأم سد اأر'''ااتي

كثرة المائل والأخلاق عل الأنياء من أنباب الهلاك ،وهدا ط ك،ا ملت:ق ع هد النوم ،عهد التفرع ،أما الأف فانال ،عن كل ما محاج إل السؤال عنه،
٨٩١

ولا <غءلائ،
—ألغاز المائل ،والأشياء التي يقصد ما التشدد والتعنت ،هذه منهي عن الموال

٨٩١

عنها

"النساء جهاذص هو الحج ،أما الرجال فابهاد ق لميل اض أفصل مى ا"قج ،إلا

المريقة ،فهي أفصل مى ابهاد ل لميل افب؛ لأل المريقة ركن من أركان
٨٩٤

الإسلام

إذا عجز الإنسان عن ا-لج عجزا لا يزجى زواله ،كالكثي والمرض الذي لا يرجى^٨٩١
شفاؤه ،وما أسه ذلك ،،فائه محج عنه

-إذا حغ الإنسان ،فإنه نجت ،عاليه وهونام ،لفره ،أل يفعل كل ما ق ونعه من

إممام اُلإ من أركانه ،وواجباته ومكملأنه؛ لأيه نام ،عن ءايْ ،فلا ينبغي له أف
٨٩٨

تأولمحابمومبهامح

-نن -ثغ لقسه ورك المشهمتؤ فلا ثأس ،لكن ءليك ،ل الحج عن العم أف

محتهد فيه بقدر ما لمتهلح ،وحجه الصئ لا ثكفيه عن حجة الإنلأم؛ لأثه لم
ساثلوغ.ب..س.........بسبب.س.سس...خ؟خ
يوٍةقم

مرسالوسوءاتا

هنوساذنضوئوا
اتهفط

الوضؤع

 - ٨ ١باب اض عن ئزاو الإء

٥

لثن لا

عوه ......................................ه

ؤغكألدار ألآ؛خرآ

يا عبد الرحمن بى سمرة ت لا سال الإمارة ٠... ١ ١ ١.......ّ ّ ّ ...................ؤ ٥ ١ ّ ّ . ١ ١
مض الإمارة الكمى والإمارة الخاصة

٥

يا آبا در ،إي أراك صعيما

٩

يا آبا در إيك صعيف

٩

إيأكم نثحرصول عل الإماوة

٩

 - ٨٢؛اب ،حئ الثالطان والقاصي وعرهما

١٢

ؤ آلآء-لأء بجنذ بمئّهتِ تتمن عدو إلا ألثتذ\اى ه؟لأ.....ااا١٢ ........... ٠٠٠.٠٠٠ ..
ما بعث افه من ض

١٢

إذاأراد اشُباشخإتا

١٢

الفرق؛؛ن الخالة والحبة

١٤

 " ٨٣ثاب الئهي عن ثولية الإماؤة والمضاء

١٧

١ناواشلأنوفيهذا الضل

١٧

الخراب عن موال يوسف ءقوآلسأذم الإمارة

١٨

كتاب الأدص،

•٢

 — ٨٤باب الخباء ومصله

٢٠

ثؤح  jiLUاسادضض علام سد الرسا؛زا

دعه؛ فإل الحياء من الإيان

٢٠

الحياءُلأيأقإلأخي

٢٠

الإياف بقع ونغوو
كان ومول افب ه أفد حياء

٢٢
٢٨

- ٨٥باب حئظ الم

٣٢

ؤنؤ{\ أمد إن

٣٢

ji؛ من أم الناسء1داف

٣٢

أقسام العاهدون من الكفار

٣٣

اش رمول اض .وأنا ألعب مع الغلإن٣٦ ......................................... .
الفوائد المستفادة من الحدث

٣٧

 " ٨٦باب الوفاث بايثهد ؤإئجاب الرعي

٤٠
٤٠

ؤ وأومأ تهد أش إدا عتهدئن ه

٤٠

ؤكآيا أك تانأنا آزفوأ أنتتود i

٤٠

ؤ^١ ١١٢،؛؛> ءامنوألز ئمولؤث ما لامعلوف  ّ ّ ..... ١ ١....ّ ... ١ ١........ 4؟ ٤ ٠ . ٠ ّ .... ٠
٤١

أزعنن:كنذهكاوئامماحابما ءلأ.. .لأب.....لأ.....ؤؤ.. ...ب.....ّ..اّ.ّ.ّ...ّّ.ا؛
لوقد حاء مال التحرين

مقولة بعض الفهاءث *وعدي
الفوائد المستفادة من الحديث

٤٢

٤٣ .................................. ٠٠ ...
٤٦

قهمح رداس

؟لأم سدا1را،،ا؛تي صإاثةه4ظ

ؤ آنغ!ق سيز رك إ-تكمو 4

٦١

لكف زمرو افب ^يحولنا ١٢

٦١

إل طول صلاة الرجل

٦٦

هذه الصلاة لا يصلح فيها ثيء من كلام الناص ٦٦ ..................................
نظر انمل ق الصلاة

٦٩

محر إتيان الكاهن

٧١

آآبم-باب الزقاروالثكط

٧٥

ؤ وء؛ثثاد الرتنيائث> بمئون

ه

ما رأيت رسول افب هم،1تجمما ثط

٧٥
٧٥

ّابم-باب اف إل إتيان %^t؛^....................................؛UA ...
ؤوس بمظم

آثم ه

٧٨

إذاأسالئلأة

٧٨

أتآا الناز،سم;اس

٧٨

محإالإ.راع \<ذ\ّ-ؤ\ذ اوكة

٨٠

فوائد متمادة من الحل.د .أا A*................................................ ١١١١١١ .

يكمقلاسمماثنت

٨٢

 " ٩٤باب إكرام الصيف

٨٥

ؤ هل أئنك حدت صيف ايؤيمأ أذآئاب\رحبخ ه
وثن■ ثثتءونمحه

ش كاف يؤمن بالألب والثوم الآ'حر ثامحكرم صفه

٨٥ ... ١٠١٠٠٠ .
٨٥

٩٠

١٠٠٥

ءراساليضوءا|تا

ض كال يرثى باض والوآ الأخر نوكرم صمه جايرثن • •••••••••••••••••••••••••••• ٠
 - ٩ ٥باب انتحإب التشثروااتهت؛ة بالخر

٤
٤

جؤيلإ رئثح محننم ه

٤

ؤوآمح-ثيأ أيثوه

٤
٤

ؤ ركذ ١٠٢؛^ ،رثلنا انرهم إثدنتح<ه

٤

ؤ ثأنتءآم مته شككأ ئثنثهاه

٤

ؤسُأينموءيجه

٤

ؤ ٥١

نتج ه

٤

قصة

للحجاج بن يومف ،الثقفي

٧

أل رمول اهه ه بئر خدبجه قتهبمها
ائد 0له ،وبثزه با-إق

٨
٩

التفضيل أخن عائثة وحدقبة ننحؤجبمئ؛ئا

١٠٣

رأى ابن الحوزي ل الفاصلة بض أي بكر وعل ^؛;؛؛١٠٤ •••••••••••••••••••••••• .١
ادهن ،بموهاتي

١٠٩

أئ يث أة الإنلأم هدم  Uمله ............ب١ ١ ٣ ............................
 — ٩٦باب ويبع الصاحب ووبثه

١ ١٨

ؤ ودش «:آإثءثم بيو وبمئرب ه
أثا ند،ألأأيا النا>ز

١١٨
١١٨

اوجعوا إل أهلنكم ،ممدا فتهم

١٢١

من فوائد الحديث

١٢٢

لأشثاياشينذعاِك

١٢٧

أئف°ط  >٥١دينك

١٢٧

أنتوبغ اطه دينكم

١٢٧

وودك اطه المموى

١٢٧
١٢٨

- ٩٧ان،الأنتخات؛واكازنة١٣١ ...............................................

ؤندابمفي/1مه

١٣١

^ ۶٠٢تذئ؛ ٢٠٣ه

١٣١

إذا ثبألحدكم بالأم

١٣١

ماذا يصغ من أشكل عليه أمر وتردد فيه؟.........................لأ.بلأ.....؟..ا ١٣٢
هل القدم الثورة أو الإنتخازة؟

١٣٤

حه~باباسح؛ابائهابإلانمد

١٣٦

كاف الضهإذ ١كاد يوم عد

١٣٦

الشجرة

سثب محالمة الك،ه للطريق ق صلاة العيد

١٣٦

١٣٧

هل تلص صلاة ا-ادمعة بصلاة العيد ق محالفة العلريق؟ ّ.ا ١١٠٠ .....ّ.....؟١٣٨ ......
 ~ ٩ ٩باب انت1مامح_ ،مديم اليم؛ن

١٤٠

ؤءأثا س أول<كثهم ةبميمح'ه

١٤٠

١٠٠٧

مواسا<،سءءات

ؤ ثأصحثآك11ن ثا أنحب أكتن ه

١٤٠

بعفن الأمور الى يستحب فيها التيامن ١ ٤ ٠ ••■"•••••••"-ّ•"••••••••••••.••••.،،•••.

الأشتاءاش؛ضمفهاايائ

١٤٥

هو الأفضل ارتداء(ّاعة اليد) و اص أم النار؟١٤٦ ...........................

كال رسول افب

الثمي

١٤٨

كانت يد رمحول اض ه اليمنى لطهويه

١٤٨

ادأف ثيامها

١٤٩

إذا انممو أخدكم فكوأبالبمى

١٤٩

كاف هع؛عل يمينه لشامه

١٥٠

إذاَبمإئذامئتم

١٥٠

أش ه؛ز فاني اجنرة همما٠ا

١٥٠
١٥١٢
١٥٣

اشام

١٥٥

 - ١ ٠ ٠باب اشمتةز أئيه ......... ٠.............. .....................ء١ ٥٥ ٠..٠.

نلماضَ،وكلسالث،
إذاأمأخدكم

١٥٥
١٥٥

ِسمآداب الأكل

١٥٦

إذائمالئحل:بمّّلأٍلأ

١٥٧

إنافلانبمتحلاسام

١٥٩

مح;ياض اسايض ض كلام سد ااوسالتي

١٠٠٨

من الفوائد الممالة من الحديث

١٦٠

ما زال الئ؛هلان يأكل معه

١٦٢

أناإن4لونشلكفاكم

١٦٢

الحماوفمحواياو1

١٦٢

تن أكل طعانا هقال :اطه

١٦٣

 ~١ ٠ ١باب لايعيباسام

١٦٥

ئلحبزّولافُ#طعاتاط

١٦٥

بم)الآذمم

١٦٠

 " ١٠٢باب ما موله ثن حمحرالشام

١ ٦٧

إذا دعذ أحدكم ثلتجب

١٦٧

حكم إجابة الدعوة إل الطعام والأكل مه

١٦٨

— ١٠٣باب ما موك من دم إل طعام

١٧٠

إ0هدا بما

١٧٠

من فواتي الحديث

١٧٠

؛.ا-بابالأكلئياوه
اعلأم،ماشَتعال

١٧٣
١٧٣

كزبمك
 " ١٠٥ياب الثمي عن البراز ب؛و) ينرتم

١٧٣
١٧٩

النَحلأخاْ

١٧٩

 " ١٠٦باب ما يقوله وتفعله

١٨٠

قؤح رياس اساسن4زائلأمسيئ امسلتي

اشاله الخامنه :النصوءُ س الشام الذي ث الناث ٣...........................
ه
 " ١١٠باب تكثر الأيدي عل اسمحام
 " ١١١باب أدب السرب

كاف  Mظس ل ائراب

٦

 ....ب..س س س ......س ....ب

 ..س......س٦...

لا سربوا واحدا كثرب الجم

٦

ش .أف يئس ق الإنا؛

٦

أئهينسطء

٦

أياذف ل أف أغطل هؤلاء

٧

من آداب الترب

٨

^^ئاكرك،منثماكز;ةلأ.اء..ءلأ.لأ.لأء............؛٢.............
ش.ه عن ا-نماث الأنفية

٢

ئى و .أن يشزب من  jالثقاء

٢

لحل عئ رسول افب .مثرب ثن ل قربة ■ ••• •• ■ •••• ■ ••••••••••••••••••••••••• ٢

من آداب الشرب

٣

ّااا"باب'قرائالممخوافرف

ه

الثريعة الإسلامية كاملة من جح الوجوه

٦

 " ١١٤باب بيان جوازالئرر.س» ئا؛ةا ٠... ١......... ١ ّ ..ّ .. ١. ١...

تقت ام ه من رمزّم

ّ٨

٨

ضسامصيءات

أتى عئ نمحهبمه باب الث-مة مثرب قاتما

١٠١١

٢٠٨

كثا نأم عل عهد ومول اش ه ونحن يمثى •••••••••••••••٢٠٨ •.•••..•...■•--•••-
رأيت رمول افب ه يثزب قاتما

٢ ٠٨

محجموطئاوا ••••٢٠٩ •••-••••••••••--•••••••-•••••••••-•••-••••••-

لأ:تين أخت بجر قاةا

٢٠٩

قصه أم موسى بن عمواف عثوآلتهم

٢١ ٠

قصه هاجر أم إس،اعيل
 "" ١١٥باب انتحياُت ،كون ماقي الموم آخزهم

٢١١
٢١٥

ساقي الموم آجرهم شربا

٢١٥

ب جواز  ٧^١من ص الأوال••••••••-••••.-

٢١٧

حفرت ،الصلاة ،فقام من كان مريب الدار

٢١٧

أتانا الثى ه فاحزجا له ماء

٢١٧

إذ كان محدك ماآبات

٢١٨

هيلهمفيالدJا

٢١٨

الذي يثرب ق آنية القصة

٢ ١٨

كتاب الئاص

٢٢٢

- ١١٧؛ابانس؛ابامبالآض

٢٢٢

ؤ ته تائf

قشتذ لم نتحل مة=ظمآلنثيم
البموا ثن محابكم الياض؛ ذإقأا من حثرمحابكم

٢٢٢
٢٢٥

ضح ربمس اساسق ض؛لأم سيد اض١طتي حتإأق،هوثاؤ

١٠١٢

اتوا من ثيابكأ اياض؛ فإي أطهث

٢٢٥

لك0همبوئا

٢٢٥

زأأتامهث|ث

٢٢٨

رأيت رسول اللب ه يعليه ^^^١

٢٢٨

دم.يوم شح ت5ة وعليه عامة ثزداة

٢٢٨

سالأممتفيالأذانساسن٢٣٠ ................. ..........
٢٣٠

ممززسول اش

تلالإ أنواي

٢٣٠

زلجهسغو\أ

٢٣١

كث مع نمول اممب .ذات ليلة

٢٣١

فوائد منقادة من الحديث

٢٣٤

 " ١١٨باب انتحياب اشيص

٢٣٧

كاف أت الشاب إل نمول اض ه .....................ؤ .......... ....ؤ٢٣٧ .......
 - ١ ١ ٩باب صفة طول اشيص

٢٣٨

كال كم ثميص رمول افب.إل الرنغّ ................... ..ا ٢٣٨ ...٠......... ١ ١ ١
من جث ثوبه حيلا ء

..اّ........لأ..ّّ....اّّ٢ ٣٨ ....

لا يتنلر اض يوم القيامة إل ض جر إزاره

٢٣٨

ماأننلءنامحسالإزار

٢٣٨

ئلاثه لاثممئهي الأيوم القيانة

٢٣٩

الكؤع والتكزّوع والرسغ

٢٤٠

قؤح ردأض اسإاأض *ى تلام سيد

١٠١٤

مانا افي .أف ثشرب ق آنية الئم_٢٦٨ ......................................... ،
حكموسهماتض

٢٧٠

حكم لبس(الدبمة) للرجال والماء

٢٧٠

مآا-بابحوازز،ضفيبهظ٢٧١ .....................................
نحص وسول اممب

للربتر

٢٧١

 - ١ ٢ ٤باب النهي عن ائراش جلود اشور٢٧١ ••••••••••••••••••••••••••••••••...
لأتنكبوا ا-قزولأتي

٢٧١
٢٧١

 - ١ ٢ ٥باب  Uموو إذا لمش ي جددا

٢٧٢

اائهلملكاض \وثيي

٢٧٢

الحالات التي محو 3فيها لمس ا<ير لمرجال٢٧٣ ....................................

 - ١ ٢ ٦باب انيخاي الايداء بالمن و الناس ّ؛ّّ......ّ.ّ....ؤ.ؤ؛٢٧٦ ........
كابآدف النوم

٢٧٧

 - ١ ٢٧باب آدف الزم والاصهلجاع

٢٧٧

اللهأسضغ

٢٧٧

إذاأ-ثصش

٢٧٧

-نآداب م

٢٧٩

كانامهبجسشإخدىمةبم

٢٨١

كاف النيهإذا أخد تيه

٢٨١

الفوائد الستمائة من الحديث

٢٨٣

فهرس الو|ت|وئتا

١٠١٥

حكم الاصهلجاع يعد ئق المجر

٢٨٤

إل هدم نحجعه سغصها اف

٢٨٥

من ثتد نهعدا لم يدكر افآثعال فيه

٢٨٥

 - ١ ٢٨باب جوازالإنطقاء ض القفا

٣٨٨

عن عبد افب بن يزيد انه رأى رسول اف

منتلما ق المنّجيه ٢٨٨ ..................

كالهإذاءنلاشمئرع

٢٨٨

رأيت ومول افب ق محييا

٢٨٨

رايت الثني س وهوقاعد المن فصاء
أمعد نندة المئضوُب ،عليهم

٢٨٨
٢٨٩

بمآا-بابآدفاضبوس....ؤ؛....ه..هّ٢٩١ ٠......................ّّ...
لابحنوم زجلا من محليه

٢٩١

إذا قامأخدكم من محلس

٢٩١

بيان تول الئي ه *ل؛ني يخب أولوالأحلام ؤاشاا •••••••■••••••••■•••••••■ ٢٩٢
٢٩٤
كاإذاأثياالثئهلألأّ.ا...ّّ.ا.ءلألأ.......لأ؛
لاينتتل رجو يوم ابمؤ •■■•••••■••••■••••••••••••• ■ ■ ••••••••••••••••••••••• ٢٩٤
من آداب يوم الحمعة

٢٩٥

لا نجل لن .جل أل يفرق ،؛؛ن انمن

^٢ ١٩

لسه من جنش ونط ا-لثلمة

^٢ ١٩

حتر الجالس أونعها

٢ ٩٨

ض جأس ق نجلس

٢٩٨

١٠١٦

نحاك اللهأ وحندك

قؤحاياس اساّض •ز  ۶١٥سيد ال<طء،

٢٩٩
١٠٠١

 otUي

٣٠٥

ما جلس قوم محلتا لم يذكروا اف؛ ثعال قيه١٠٠٥ .....................................
٦٠ ٠ ٦
من معد مقعدا
 " ١٣٠ثاب الرؤياومايتعلق ■١٢

١٢٠٨
٣٠٨

للم:يسائئةإلأايرائ

٦٠٠٨

^دئزاابسمحدب..ا...لأ .....بلأءّلألألأ؛لأ..لأ.لأ....ا.....خّ.ا
إذا
١٠٠٨
من رآق ق التام فنثراق ق اممئلة

إذانأىأحثكمثؤيابجا

٣٠٨

\لأذىض\/ئٌ'\ب

٦٠٠٩

إذا نأى اكائم شخنا وزمغ ق نسه و 4ام ه  .... ٠..ّ . ٠.ء  ٠ .... ٠. ٠ ١ؤ  ٠٠ ٠ؤ٦٠ ١ ١ ....
ايؤياالءثا-قهمناله

٦٠١٢

إذاتأىأحوكمثؤا:كنما

٣١٢
٣١٢

أمام الرؤيا

٦٠١٢

ئواثا<ظم المزعج

١٠١٦٠

كتب مثر الأحلام
ىابالث.لأم

١٠١٤
٣١٦

ضح رياس اساسيض كلام سد الرطها

١٠١٨

ئ ر يع للسن ه مسه من اللض

٣٣ ٥

مزس ق الجب .يوما ،وعنبه مى التاء قعود ٣٣ ٥ ................................

بالثلأم

٣٣٥

\\0ئئ الناس باض

لأقو:ساصم..ا..ا.ا...ّ.لأأ

٣٣٥

م سم ض الماء ّّ ........ؤ...ؤّ.ّ.ّ.......؛ّ ..............ببب٣٣٧ ّ.ّ.....

مما-بابآدف الئلأم

٣٣٩

يقاواك4ضاإلاني
إلأؤلالناصبافس;مُاظم

٣٣٩
٣٣٩

أيا:ثلأباصم؟أؤلأهماباه تعال

٣٣٩

^سايإءائةاصم..ؤّ...........ء............؛.ؤ٣٤١ ..........ّ.

ازحخ قمل؛ فإثك لم تحل
إذا لشأخدكم أحاْذمماض

٣٤١
٣٤١

 — ١٣٥باب اسحساباثلأم إذا يحل سه

٣٤١

صمحئإهؤ..ؤؤؤ...ؤ٣٤١ .................................
٣٤٢
ياني ،إذا
أما-بابالثلأمضاضان٣٤٠ ..............................................

كاف رسول اف هؤ يفعثه

٣٤٥

بما-بابنلأم الئجلعلرنجت4

٣٤٥

كانت منا انرأة نجوز

٣٤٥

أنيئ ام .يوم القح

٣٤٥

١٠١٩

ضسامصوئت

ظئدةااثلأمضسن

٣٤٧

 ٠٠٣٢ ^١الئاء
محم تحائحة النساء

٣٤٧
٣٤٨
٣٤٩

الكائن بالثلأم

البجود ولا اشارى بالئلأم
لا
إذاتلإ عليكم أهلامماب

٣٤٩
٣٤٩
٣٤٩

لماذا لانبدأ الكفار باللأم

٣٥٠

إذا لحل المسلم عل مكتب ،ريس الئركة وهويودي ،أومران ،فإذا يقوو؟٣٥٣ ..

هل محور أن يبدأضر المسالمن شر الثلأم؟

٣٥٣

٣٥٠
 ^- ١٣٩اماس الثلأمإذا 3امبنض
محا ...س.....؛بس..........سس.....سب..س.ههم
إذا
 " ١٤٠باب ،الإنسيان دآدابؤ

ؤ تأي ،أوين

لا ثنخ؛وأ تئئاه

٣٥٧

٣٥٧
٣٥٧

الإستالالثلاث

٣٥٧

إثا جعل الأنتثذال من أجل البصر

٣٥٧

احرج إل هدا فش الأنتذارن
ازجغم; انلأ؛ها

٣٥٧
٣٥٨

ثلاث أوقات لأيد من الأستتدان فيها

٣٥٩

قيح;ياض اسثأض ض تلام سدالراأ،،تي 0إلأأئ!اقؤجوثإا

١٠٢٠

 ٤١ا;-ابث؛انأنالثتت

سءذن:سك؟سسس.......ب.....ب..ب ٣٦٢

؛أءنسبمطإلاياء الدنيا

٣٦٢

هقاو:ضسْ؟

٣٦٣

ممال :أنا أنا؟

٣٦٣

 ~ ١ ٤ ٢باب انتحياب سميت العاطس إدا حمد افئتال

٣٦٤

إ0افَتحياثلاز

٣٦٤

إذا غم أم شم
إذاغشأنمساشَ

٣٦٤
٣٦٤

ءْءنيلأنءذمح.

٣٦٤

حكم تشميت العاطس

٣٦٦

،ياذا يكر ،اضاكاؤب

٣٦٦

مل بمال« :مذ ُاض من الينان اوحيمء ،محي [ص؟٣٦٧ ......................
سآدفاشلاس

٣٦٨

كالاتهوئتعاشلسنمل ^،٧٥١

٣٦٩

إذا ثثاوب أخدكم

٣٦٩

 - ١ ٤٣باب انتحياب ايامحي محي اللقاء

٣٧١

أكانتاكاسهفيأنحابتّولياطب.؟٣٧١ ................. ..................

^ظامس..أ.سسسسسب.....ىب............ب.....س.......س ٣٧١
ما من منالممر يلتقيان فيتصائحان

٣٧ ١

ا زمرل اه ،اوجل < Lطقى أحاْ أوخدبمه

٣٧١

شمح ئاض اسايض ض؛لأم سد الرسل؛}،

١٠٢٢

ئودوا الرص

٣٨٩

إف ايالإ إذا  1 SUحاْ اكر

٣٨٩

ما من مسلم يعود؛ ،IJJعدوة

٣٩١

^^^ ١٣

٣٩١ ••••••■".

من قواعد ا-قدت المعيق

٣٩٢

الفوائد المتقادم -من الحدث

٣٩٣

حكم عيادة ارضسالأثار

٣٩٤

ه1ا-بابماثدءيىبملامص

٣٩٦

كاذءإذا افتكي الإن ائ

٣٩٦

الئهم زب الناس أف اطّز

٣٩٦

«ال1اوا س أماء اض وثل

٣٩٨

١ليأاiفطا

٣٩٩

فإبمكضائوي1لإِستك

٣٩٩

من عاد مريقا لم عئصزه أخله

٤٠ ٠

لابأز ،طهوثإ0ثا؛اضُ

٤٠٢

امحثد،أثتي؟

٤٠٣

سقالَ:لأإوَإلأاضُ

٤٠٥

 - ١ ٤٦باب انتحباس ئزال أهل المريض عن حاله٤٠٦ ............................

حرج عئ بن أي طالّح كهققئ من عند ومول اممب٤ ٠ ٦ ■ ٠ ••.....ّ ... ٠.......... ١.
٤٠٧
ماذا يفعل إذا لم يتمكن س الوصول إل الريض

ءر|سامادوء1ت

١٠٢٣

 " ١٤٧باب ما يقوله ثن أيس من حياته ٤ ٠٨ .......................................

اويءاغملي،رازش

•A؛

اللهم أعر عل عمرات ^١

٤٠٨
٤٠٩

معاناة الني .من سكرات الوت

٤١٠

 - ١ ٤٨باب اماب ذئ أخل ارض

٤١١

أف امرأْ من جهثق أب الني .وص حبل بن الرنا •••••••••••••••••••"•••••• ٤ ١ ١

 " ١٤٩باب جواز قول ازيض! أنا وى٤ ١٢٠ ......................................
٤١٣
\ظ\ \وا \ثقإئ
جاءف زمحوو افب .يمدذ)

٤١٣

بزك وازأّ اة

٤١٣

 - ١ ٠ ٠باب ثلمن الحصر ءلأ إله إلا اف»
^لأاضُ»
ننكا0آخئس
لخوا ماكم«لأبمإلأ الهُ»

٤١٨
٤ ١٨
٤١٨

الحمحز

٤١٨

 " ١٥١باب ما يقوله عندئنميض اثن

٤٢٢

إف  ١^^١ص

٤٢٢

مائل ^متنيطة من الحديث

٤٢٤

من لوائد هذا الحديث

٤٢٥

" ١٥٢بابمامالسك

٤٢٦

ش |ياض اسر1هتي ض؛لأم سد ائرئير

١٠٢٤

إذا حصزئم المريص أوالميت

٤٢٦

ما من همد صبه تملمة

٤٢٦

الخد

٤٢٦

إذا

يقول اف ثعال• ما لخدي الومن

٤٢٧

أف ف ثعال ما أحد٤٢٧ ........................................

انجع إليها،

مها-يابجوازابم1ءضك

٤٣٠

ألا منمعوف؟ إل افن لا يعدب بدمع الخم
حكم اس ض الم،

٤٣٠
٤٣١

هده رحمة جعلها اف ثعال ق قلومتؤ عباده

٤٣٢

يااين<ف،،إعاززة

٤٣٢

 - ١٥٤باب الكص عئا يرى من اثت ،من مآكردْ ا...الأ.ّ.ب ّ.ؤ٤٣٦ .. ٠...............
٤٣٦
ب! محم لمه
الدي يرى محن المتن مى المكروهات ثنءان

٤٣٦

 " ١٥٥باب الئلأة عل البت ،وسييعه

٤٣٨

من شهد ابنازه حش يصل عليها

٤٣٨

من اثع جنازة •سلمإي،اثا واحتسابا

٤٣٨

ياءنا;ثاعاجام

٤٣٨

ا.لآازةوابازة

٤٣٩

محإ اتثاعفسام

٤٤١

هل محور

أف ثزور م الرسول ه؟

٤٤١

مورساميوءاذ،

 " ١٥٦باب انتحيامحت ،وف!لر اصالير؛ا عل ابنان؛ ٤٤٢ •••••••••••••••••••••••........
ما من مت يمل عليه أمه من اثنالمى٤٤٢ ••••••••••••••••••••••••••••••...........
ما من رجل منلم بموت

٤٤٢

من صل عليه ثلاثة صفوب

٤٤٢

 ~ ١ ٥٧باب ما مرأق صلاة ابئارة

٤٤٠

اللهأ اعفزله،وازمحه

٤٤٥

صفة صلاة الجنازة

٤٤٦

الالهلماءفزبياوتيا

٤٤٨

^٠^١؛<^،

٤٤٩

خْا-؛ابالإنراع؛اهازة

٤٠٣

 ١^١با.بمازة

٤٥٣

إذا وصت الجناره

٤ ٥٣

حكم تأخر دفن اليت حتى يقدم أناله

٤٥٤

 - ١ ٥٩باب تنجل محاء الدين عن اقن

٤٠٧

نمى الومن معلقه

٤٥٧

إولأأرىس

٤٥٧

 — ١ ٦ ٠باب اأوعظه عث الذر

٤٦٠

اصالواةلسئgخلقله

٤٦٠

حكم أف يقوم القام عند المتريتكلم كأما مجطب٤٦٢ ...............................
 — ١ ٦ ١يات الدعاء يلئثءيعددئته

٤٦٥

١٠٢٦

ضح لئام اساسق ص كلام سيد اار'طتي

استغفروا لأخيكم
إذا ذيئتموق فأقيموا زذ مري

٤٦٥
٤٦٥

حكم الوقوف عند القز بعد الدفن قدوما ينحر امقزوو ٤٦٦ .........................
٤ ٦٧
 — ١ ٦٢باب الصدقة عن الين والأعاء له
ؤمح;توينشني)ه

٤٦٧

إ0آئىاهتلمممحا

٤٦٧

إذا مات الإناذ انقطع ط إلا من تلاث ء .ّ ّ ّ ٠ ٠ؤ ٤ ٦٧ ... ٠.... ٠... ٠. ٠ ٠.ّ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ . ٠
العالم أنفع من الئدقت الخاوية والولد المالح؛
'- ١٦rياب ثاء الغاس عل اثن

هاJاألإمصنيا

ؤ  ٠ء .ؤ  . ٠ ٠..... ٠ؤ ؤ٤٧٠ ....
٤٧١

٤٧١

٤٧١
أىسإبلخأزبمني
ولا نار إلا من شهد له الئي ه . ............... ١٠٠ .؟ ٤٧٢ . ٠١٠٠
لا تشهد لأحد
 — ١٦٤باب قفل من مات له أولاد صغار٤٧٦ ّ ٠.. ١. ٠..ّ .ّ ّ ١ ٠ ّ ..... ٠. ١ ٠.. ٠. ٠ ٠ ٠..ّ ..
ما من منالم يموت له ولأو4

٤٧٦

لا يموت لأحد من المناله؛ا

٤٧٦

اجت٠ننيوممحJاوىJا

٤٧٦

- ١٦٠بابصوانيطالرورشرامح ّ.......ا؟...؟.ؤ........؟٤٧٨ .
لا؛دخلوا عل هولاع اسبين

٤٧٨

لا دخلوا تاكن الدين ظلموا أمنهم  ٠.ؤ ؤ٤٧٨ ................ ٠.... ٠ ٠.. ّ ّ .........
لا يجوز لأحد أف يذهب إل ديار ثمود للئياحة

٤٧٩

١٠٢٧

،هراسا1وضوءات

الثمر

 " ١٦٦ياب انتحيا

٤٨٠

الخرؤج يوم الخميس ٤٨٠ ...................................

حرج ه ل عرؤ؛ ئوك يوم الخميس

٤٨٠

الثهم بارك لأم ق بكورها

٤٨٠

- ١٦٧بابانتحٍابشاؤممة

٤٨١٠

لوأأالناز:شووينارحوة ّّ ٠٠٠٠ .............ّ........ب ٠..ّ ٠٠ؤؤؤّّ٠...لأّؤ ٤٨٣
الراين شبماف

٤٨٣

إذا<غثلأقفيني

٤٨٣

ح؛ثاضاةأننة

٤٨٣

- ١٦٨بابآداباثرواتيو Jواليت

٤٨٦

إذا ّ\ؤتم ق الخضسأ

٤٨٦

لكلهإذا لكف وقر

٤٨٦

علتكم يالدلخة

٤٨٩

إف يفرقكم ق هده السعاب والأودية

٤٨٩

اثقوا اف؛ ق هذه التهائم النجمة
أرذقني رسول اه ذات يوم حلمه

٤٨٩
٤٨٩

كنا إذا LJjJ

٤٩٠

ما؛<،آية لط •ناص إلاكاذلزمول

I<{y .... ١٠٠٠ .................

هأا-باب إعانة اوفيق

٤٩٤

وافه و عون العبد

٤٩٤

قيح يياتل اسايض *ن هدم سد ا1وسلتي

١٠٢٨

من لكل معه ثقل ظهر

٤٩٤

يا منشز الهاجرين والأمار

٤٩٤

لكف ه يتخلمؤ ق افر

٤٩٥

 - ١٧ ٠باب  Uمود إذا ي

للم٤٩٧ ....................................

نؤ ثن ألممحى محالأتيِ ما ركئث ه

٤٩٧

سمحاف الدي نحز لنا هدا

٤ ٩٧

لكف ه إذا ماثز يتعود من

٥٠١

إل ربك سحاثه يعجب من عبده إذا

٥٠ ١

 ~ ١ ٧ ١باب ئكبر السافرإذا صعد الثنايا

٠٠ ٤

كنا إذا _u

٥٠٤

لكلهو-نجوشهإذاوا اكتاا

٥٠٤

علتك منى اش

٥٠٥

يا أثما الناز ،ازبئوا علأئنكم

٥٠٦

- ١٧٢باباساصضفي ام

٠٠٩

ثلاث دعوات منتجايات

٥٠٩

 ~ ١ ٧٣باب ما يدعويه إذاخاف ،1تانا

٥٠٩

اللهم إثا جعلك ق ثحورهم

٥٠٩

 " ١٧٤باب ما يمول إذاثرل مترلا

٥١٢

تزنزل

٠١٢

يا أرص ،رق وربك اضُ

٥١٢

ضاسالوسوء1ت

١٠٢٩

 ~ ١ ٧ ٠باب انتحاب ثنجيل السافر الرجيغ

٠١٥

الئهمبمسامملف

٥١٥

 - ١٧٦باب اماب المليم عل أخ 4ثبمازا

٥١٧

إذا أطاوأحتكلماشة.ب...أ

٥١٧

كاف ه لا يطرى أهله(يلأ

٥١٧

 ~ ١ ٧٧باب ما يقول إذا رخ ؤإذا رأى ت1او<ده٥١٨ ..................................
آيبول ،تائ؛و ،0عابدول

٥١٨

 ~ ١٧٨باب انتحباب ابمدا؛ القاوم باننجد

٥١٩

^0هأذاممسنيؤ....ؤؤّأؤؤؤلأؤ..ؤ....اا.........ر...لأ.ؤ......اا٥١٩ .......
٥٢١
 — ١٧٩باب نحريم سر ١^١؛ ؤحت.ها
٥٢١
محباضوالوماهم....ب
٥٢١
لا هولأ رجل بامرأة
ماون بعض الئاس النوم ل الثمر بلا محرم اا...؟..اا.......ؤ٥٢٢ ....ّّ.....ّ......
من م المخرم؟

"٥٢١

كتاب المضائل

٥٢٠

'  — ١٨باب قفل قراءة المران

٥٢٥
٥٢٥

نزول القرآن عل نبمة أخرف

٥٢٧

ائرؤوا الئر^ل

٥٢٨

يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله

٥٢٩

ءوسامدءءات

١٠٢١

سمعت افي ^قزأ ق العشاء ُ _ؤوألأتي وآلنيززه٥٥ ٠ ............................. ..
من لم يعن يالمرآن

٥٥٠

\زأقإأالتر\0

٥٥٠

مض *من لم يعن بالمرآزأ
حكم فتح المدياغعل المران

٥٥٢
٥٥٤

 ~ ١ ٨٣باب الحث عل سور وآيات فنصوصه٠٥٦ ..................................

ألا أشك أح موزة

٥٥٦

والذي ثفمى بندم إما لتعدل

٥٥٨ ,,.

والذي شي يده ،إما لثندل

٥٥٨

«ؤضؤأتئوه

٥٥٩

القراءات الواردة ل قوله ت٠االت ؤ=3ظت\ ه

٥٦٠

إما ثعل.ل ثاث القرآر ،أل .....ّّ. ٠.٠ؤ ١١١١ ..... ٠٠.٠ .ؤّّ... ٠١ .ب٥٦١ ...ّ...... ٠.٠.١ ......
إف حثها أذحلك الحثة

٥٦١

ألم تر آيات أُزلغ هذه الiLله

٥٦٢

كا0هبمُئذسالحان

٥٦٢

من المران سوره JلأثوJا اية

٥٦٢

من ثرأ؛ام من آخر مورة الثمرة

٥٦٢

لا لحعلوا بيويكم مقابر
يا أبا النذر ،اتدري أي اية

٥٦٥
٥٦٦

اشرة لا يمح فيها أي ثيء مى الصلوات إلا صلاة الحنانة٥٦٦ .....................

ضح (  _ LJاسا|ض ض هدم سدالو،،،1تي ءظإلةتءك4ؤثؤ

١٠٣٢

آية الكرمي منتمله عل عفر صفات من صفات افب عئؤجل ..ؤ٥٦٧ ..................
٥٦٨

اأبام:رة،ماسزأجكاي.....................................؛؛٥٦٩ .....
الفوائد المتفادة من الحدث

١٥^٠

ظ

٥٧١

١٥^٦

من لحفظ عئرآيات من أول محورة الكهف٥٧٩ .....................................
٠٧٩

 ^- ١٨٤انتحباب الإخت،اعضاكراءة

٥٨٣

وما اجتمع قوم ل محت من محوت اف ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ٥٨٣

٥٨٤

اأضافإلاشِوعان

.هه٥٨٤ •.•.... ٠٠ .•ّ..ّ.ّ..

 ~ ١ ٨٥ياب مصل الوضوء

ص!دئ

٥٨٧

ثئر \ذص٥٨٧ ...............................i...

تعرض الوصوء لغه وتهرعا

٥٨٧

إل أئي واو.عول يوم اشامة عرا محجلأ

٥٩١

محلع الحلثه من الوثن

٠٩١

من

فأحس الوضوء

٥٩١

من لوصا هكذا

٥٩٤

\ذ\ف<و\ \بم

٥٩٤

اللام علتكم دار لوم مومنئن

٥٩٦

١٠٢٤

لو سمنغ عده

ضح رياس استعتي •زتلام سدالرمق

فهل محيب كل مودن؟ ٦١٧ .................. ...............

بميماشا؛ممونيا

٦١٨

من قال ح؛ررتمع اكواء

٦١٨

من قال حنن تسمع ا1ؤدل

٦١٨

الوعاءُلأيذُبين

٦١٨

 - ١٨٧باب يضل الصلوات

٦٢٢

وض الكطزة نس
من ثمرات الصلاة

٦٢٢ ...............................
٦٢٤

٦٢٤
متى ثنهى الصلاة عن المحثاء والنهر؟
وهو ق الصلاة....ااا. ٠٠ .ا٦٢٥ .....•.............
قْلع رجل عروة بن الرتر

أنائم لوأف وا يأتيكم
تثل الخلوات ا.كسممجار

٦٢٦
٦٢٦

أ 0رجلا أصاب من امرأة مله

٦٢٦

الصلوات ا،لقس والحمعه إل الخئعة

٦٢٧

ما من امرئ مسلم محصنه صلاه

٦٢٧

_

٦٢٨

 — ١٨٨باب مضل صلاة الصنح والنصر

٦٣ ١

سقلاوشئمابة
لنث1غالائأحد

٦٣١
٦٣١

ما تميزت يه صلاة الفجر عن غا؛رها من الصلوات

٦٣ ١

هير|سالو|ت،ومات

١٠٢٥

يضاثل ؤمزات اشركت فيها صلاق المجر والعصر ٦٣٢ ...........................

ض ضل المح نهوق ذثة افب

٦٣٣

بماوو0يم؛لأئس

٦٣٣

إنكم <نل رثكم ك،ا تزز 0هدا القد

٦٣٣

سرك

٦٣٤

من ثفائل صلاة المجر وصلاة العصر

٦٣ ٤

بمضامإلس.ّ.؛..ا..ؤ..ّ..ّ.......لأ.ا.اء.لألأ..ب.لأ.ءب..ءؤ ٦٣٧
٦٣٧
من ءا.ا إل السجن .أوواح
٦٣٧

قد جغ الأ؛هلك ذلك ط

٦٣٧

بلخي اثكم ئريدول أف تمملوا

٦٣٨

من فوائد المثي إل الساجد

٦٣٨

إف أعقلي الماص أ-ما ل الصلاة
يئروا الشاس ق الفل1م

٦٤٠
٦٤ ٠

ألا أذمحم عل  Uبمحو افُبه ا-قطايا

٦٤١

إذا نأ;تء اوجل بماذ الماحي
 - ١ ٩ ٠باب محل ائتظار الصلاة
لاثزاو أحو.كمفيءتلأة

٦٤١
٦٤٤
٦٤٤

اللأتكه ئصل عل أحدكم

٦٤٤

صل الناس ورثدوا

٦٤٤

محهاض اسايضضئلأمسد امسااتي

١٠٣٦

 - ١ ٩ ١باب محل ضلأة الحاعة

٦٤٧

صلاه الخإعة أقمل من صلاة المد٦٤٧ .............................................

٦٤٧
صلاة الرجل ق حماعة ئصعف
صلاة ا-اثإعة هل هي ئتة أو واحب أو فرط لمحة الصلاة؟ ا...لأّّ....لأ..لأ٦٤٧٠٠ .
هل سمع النداء بالصلاة

* ٦٥

سمع م عل الصلاة

٦٥ ٠

٦٥ ٠
واووي ثنى سل .ه لقد متمت أف آمن بحطب
من الذي ين عليه ا-إقإعه؟  ّ ّ ...... ٠٠٠ ١ ٠٠ ّ ّ .ّ ّ . ٠ّ .ّ .. ٠ ٠ ٠؟  ٠٠ؤ ّ ١ ٠. ٠...ؤ  ١ؤ ٦ ٥ ١ ّ ١ ١... ١
هل للمار.دور أن يتاع الإمام من حلال مكهر الصوت؟ ٦٥٢ .........................
من تئْ أذثش اشَوُال غدا نيا

٦٥٢

ما من ثلاثة ل يرية ولا ود.و

٦٥٥

كيف يمكن أف يكوي! ثرية أو مدينة ليس فيها إلا ثلاثة؟ ..؟؟....ّّ ٠٠٠٠ ....؟ّّاؤ؟ ٦٥٦

 " ١٩٢باب الحن ،عل حضور الحإعة ل الصنح والعشاء ّ....ّ... ........ؤ..ا٦٥٩ .
من صل العشاء ق حماعة

٦٥٩

من شهد العشاء ل خماعة

٦٥٩

ولو يعلموف ما ق العتمة

٦٥٩

ليسضلأْأملضاأنامح،

٦٥٩

 - ١ ٩٣باب الأمر بالحامملة عل انمثوات امحتوبات ّ....ّ..ّ.ؤب.. .....؛؛٦٦٣ .....
تألكثلزت أثبمده ٦٦٣ .......................... ..........

ءن

ألقطزئن:واسةه

٦٦٣

هراس|مادوعات

١٠٢٧

أثلالأزاو :اااسةضزقها»

٦٦٣

إبان المحك للب عئقجل

٦٦٥

توقتت صلاة المجر

٦٦٥
٦٦٦

الأخلاق ي حكم صلاة الوتر

٦٧٠

محةاثجد:ضصواحةأو لا؟

٦٧٠

الاختلاف ي -محكم صلاة انمدين

٦٧٠

الصلاة

٦٧١

أمزتأذأةا:زاياز خىيثيدوا

٦٧٢

إنكءاق متاْنأهو امماب

٦٧٤
٦٧٦

النهد الذي بينتا ويغإ الملأe

٦٧٦

كان أصحاب محتد س لاثززف شثا من الأغ،او تزكه كفئ إلا الصلاة٦٧٩ ...........

إ 0أول ما محاتب به العبد يوم القيامة

٦٧٩

أول ما يمفى ذ الناس ق الل.ماء

٦٨ ٠

،ها-باب3ضلاثالأثل

٦٨٢

ألاطرزكاض _

٦٨٢

لوبملي الازuفياش
م ائل محي النبيه عاليها

٦٨٢
٦٨٢

حثزئفوف الئحالأثJها

٦٨٦

١٠٣٨

فلح ^ ٠١٠اساسق،ن هدم سدالر'طءنا

ثمدموا فأءوا يئ

٨٦

استووا ولا نحثلفوا

٨٦

سووا صفوئكم

٨٧

من يتدبئ إحوائه بعد الئلأم من الصلاة

٨٨

اثيموا صفومحكم وثراصو١

٨٩

لتون صشوفكم

٨٩

عباد افه لتسوة صفوئكم ٩ ٠ ........... ٠ ٠ ............................... ٠ ... ٠ . ٠ ٠.
كيفية نوئه الصفوف؟

٩٠

لأنحثلفواسلفئلوم

٩٢

أنيموا الصفوف

٩٢

رصوا صفوئكم

٩٢

 ١^١الصف اقدم

٩٣

إل افه وملائكته يصالودز عل ميامن الصفوف

٩٤

رب فتى عذابك

٩٤

زئملوا الإمام وندوا ام

٩٤

 " ١٩٥باب محل القس الرايتؤ

٩٦

ما من ُعبي م لم يصل فه ثعال ق
صليت مع رمول اطه ركعثن قل الظهر

٩٦
٩٦

بين كل أذاس صلاه

٩٦

L- ١٩٦بضنمثنةض

٧٠ ٠

٢٩

ه،و|سالوضوءات

٠

٧

كان لا بمغ أربعا نل الظهر

ش؛ساضامس-طمم..ب.ببب..ت.......بى■■■ •

٧

ركعتا المجر حيئ ْس الدبا

٠

٧

إن كنت ركعت ركعى المجر

١

٧

ءتازتقاسموزاسةدر

١

٧

 ~ ١ ٩٧باب نحفيف ركعض الفجر٣ ............................................. .

٧

٣

٧

٣

٧

زالإثاتة

مهمأ؛ما؛أأالمآن

٣
كافتحل زكم  ١^١ ^١نمع ^١
٣
كال \ \1أئ اودئ بلفح ز:اوا \خ
٤
 ١^١ط1غاضثلأيخزإلأتمح
٤
كاف تحل من الليو مش مش
كانبجأفيتمحامحفيامحبجا ؤ٤ ......................................

٧
٧
٧
٧
٧

أل رسول الله ه قرأ ل ركعش الثجر

٤

٧

رممت الثى ه سهرا مكاف

٥

٧

 - ١ ٩٨باب انتحيا Uالأصطجاع بعد ركعل المجر٦...... ٠. ١... ٠.............
٦
كان ً ١^^ ٠٢١ئلئشسم
٦
كال المى.تحؤمحابيرثاأفمع

إذاءتلأخدكمزم،سم

٧
٧

٧

٦

٧

بجفيسأرثنابا •••••••••■•^••.••"••..؟

٧

همح;ياض اساسن) ض تلام سد ا،رسيق صخقئهمئت

بمبما-اب ثق الظئر

٧٠٩

صثنئ مع رموو اف ه وكعتي

٧٠٩

لكنهلأ:دغأزبمقلام

٧٠٩

كاد المن.بملفي:ض

اء^

من حاثظ عل أرع وكعات

٧٠٩

إي

فها أبواب الما؛

كان ه إذا لم يصل أربنا
• .مآ-باب ثق النصر
كان اJنسبمjشالنصر

٧١ ٠

* ٧١
٧١١٣
٧١٢

رحم الله امزأ صل قل العصي٧١٢ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■••••••• .
كان .بمل ئل العمر

٧١٢

ا.مآ-باب ثق الغرب

٧١٣

أف الني ه كاف يصل بعد النرب زكعتي ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ٧١٣

طوانلالغتجب

٧١٣

كد !"أن كار أصحادس ،رس ل اض

٧١٣

ك1بالديةءإذاأذolp 0
- ٢٠٢باب شق البناء

٧١٤
٧١٥

صلت ْع الئي ه ركعتي بعد العشاء
ذكذس ضلأة

٧١٥
٧١٥

١٠٤١

فهرس ائوضومات

مهآآ-بابثقابمة

٧١٧

صل نع البن ه ركعى بعد ابمعة
1ذاضو\خولإص

٧١٧
٧١٧

لكن ء لا يصل بعد الخئعة حتى ينصرى

٧١٧

تأمزنحتان؟ب...............ب......س....سب٧١٨ ....

 - ٢ ٠ ٤باب انيخاس جل الوام ي المن

٧١٩

طوا أثما الاسفييوم

٧١٩

اجعلوا من صلاتكم ل محويكم

٧١٩

ضلال

٧١٩

التهئد أفضل ذ اثجد اهرام أم  jالمن؟٧٢٠ ...................................
نيام ومضاو ق الجد أقفل
إذا صيغ الحمعه فلا ملها بصلاة حتى

٧٢٠
٧٢ ١

ه،آ-باب سءلءنلأ0الور

٧٢٢٠

إل ضَورتح4الإر
ينكلسفدأنيرسُلاشِ.

٧٢٣
٧٢٣

ابمواآخزتلأم؛اصيخا

٧٢٣

وتر المريضة ووتر النافااة

٧٢٤

حكم صلاة الوتر

٧٢٤

ونت صلاة الوتر

٧٢٥

أزترواiلألبيوا

٧٢٧

قيح

١٠٤٢

اسا|ض_،؟لأم سد^'^١؛}،

لكنهثذلسس

٧٢٧

مسمحي
بادروا الصإح بالوئر

٧٢٧
٧٢٧

ض خان ألا يقوم من آخر اللل

٧٢٧

صفات الوتر

٧٢٨

- ٢٠٦بابدضلضلأةاشيى

٧٣٠

أنًافخلل.

٧٣٠

تححعللكضسسمضذط٧٣٠ ......................................
٧٣٠
٧٣١

كانهثذلامأر:نا
ذمئإلرّوواش.عامابي

سارفاعضإلمحلها ٧٣١ .................

صلأةالأوالأن..ءلأ...ا...اّ.ؤ...ا.اّ. ..أ..ّ..لأؤّّ.ؤؤ.ؤ.....ا..........اّ.ءءّ٧٣١ .
وقت صلاة الضحى

٧٣ ١

عدد ركعات صلاة الضحى

٧٣ ٤

ح»أ-باب سضضلأةئاس.........لأ...ّ.ء...ا٧٣٥ ..................

إذا يحل أحلكثر المسجد

٧٣٥

صل نكش

٧٣٥

 -٢ ٠ ٩باب انيخاب نكش بمد

٧٣٠

يابلأل خيض ^ ضل ث

٧٣٥

مانميىسيالمجد

٧٣٧

١٠٤٢

ضرسالوضوءات

محثة الجد الحرام الطواف ،سا لا أذل ل

٧٣٧

 — ٢١٠باب محل يوم الحئعة

٧٣٩

ثأشثؤأفيآلآض...ه٧٣٩ ...................................

< ءذا ضبب

تحريم اليع إذا ئودي للصلاة من يوم الحمعة. ٠٠٠.٠٠٠٠١ ّ..بلأ٠ّ..١ب......الأب٧٤١ .....
تنبيه عل بائعي الئوالئ .حول الماحي
محر يوم طلت علمه الشص يوم الحمعة

٧٤٣
٧٤٣

منثوصا فاحلمن النصوء

٧٤٦

الصلوات الخص والحمعه إل الحمعة

٧٤٦

ل؛نثهير!) أئوام عن وذعهإ الحئعات

٧٤٦

إذا

الحئعة

٧٤٦

عل يوم الجمعة واجب

٧٤٦

من ثوصا يوم الجمعة

٧٤٧

لا يشل رجل يوم الجمعة

٧٤٩

ض اشليوم الجمعة

٧٤٩

فيها ساعة لا يواؤقها عبد م لم

٧٥٢

ص ما بئ أذ تحلس الإمام

٧٥٢

إل من أقفل أياثكم يوم الجمعة

٧٥٢

نض الصلاة عل الرسول ه

٧٥٤

 -٢ ١ ١باب انتحباب نجود الشكر

٧٥٦

حزبنا مع رسول اممه ه من مآ5ه

٧٥٦

ض (؛اش اساسق *ز هدم سيد ا1رسا؛تي

١٠٤٤

هل سرط الطهارة ل جود الشكر؟

٧٥٨

؟ا؟-ابمحلذام اللل

٧٥٩

ؤ وهى آه تهبمد يهء نافإث لأث...ه
ؤ نثجاق توهخ؛ عنآدصا;ج...ه

٧٥٩
٧٥٩

<َغزأتيلأنثه:اخنه

٧٥٩

المقام المحمود

٧٦٠

ؤ ءة جمويهم عنألماج •••4

٧٦٣

مص التسبيح وا-قمد

٧٦ ٤
٧٦٨

عبدا ءد؟

٧٦٨

هل الأففل  jطلأة اللل إطالة الشام ،أم الئجوذ والنكوغ؟٧٧ ٠ ................. .

يكز عند الس و .نجز نام ليله حتى أصح

\ لألأ

يعقد الشبماف عل قافية رأس أحد.كم

٧٧ ١

أيا الماز أنثوا اللام

٧٧٥

أفصل الصيام بعد رمفاذ نهز اف المحزم

٧٧٨

ضلأة الليل فى محي

٧٧٨

٧٧٩
لكنمحَسسماّلضم
كان رسول اش.يفطن ملَالثهر ... ٠................لأ.ّ.؟ء..ا لأ.لألألألألألأ .ا٧٧٩ . . .
كان.يصل إحدى عشره زكعه

٧٨١

ما كان رسول افب ه يزيد ق رمضاذ

٧٨١

ضاسالوضرء1ت

٠٤٥

لكن.يامأزل JJJl

٧٨٢

صكْعامهمم
طت،معام.ذثمم

٧٨٢
٧٨٢

أفصل ااصلأةت #طول \ذ0وثوبلأ

٧٨٦

أحث الصلاة إل اش ضلأة دازد

٧٨٧

إدو

٧٨٧

أتحا أفصل ت طول القراءة أم \لأكوع والثجود؟ ٧٨٨ .................................
كان ^إذا فاثته الصلاة

٧٨٩

ض نام عن جربه

٧٨٩

رحم الله زجلا محام من الليل

٧٨٩

إذا1مظاوخأشساس

٧٩٠

إذا نعس أحدكم ق الصلاة
إذا محامأحوكمسالاول

٧٩٠
٧٩٠

ما؟-ياب انيخاب نيام زمخان

٧٩٣

من صام رمقاف إيإيا واحتسابا

٧٩٣

كان رسول افب.ينعب ق قيام رمضاو٧٩٣ ............... ١١١ .....................
٧٩٦

 ٠أنرتث ن تلإ آئذره

٧٩٦

4إثا آنزينه ل لث(اتمحثكإ لناَكئا ي . 4لأ؛ؤ....لأ..ؤلأ....ا............لأ...ر٧٩٦ ..
٧٩٦
ض محام ليله الخدر زه واجاتا

١٠٤٦

|ئ رجالا من أصحاب

فؤح ري،ض اسوهتي * jهدم سد الرا،ال؛في

لله الخدر.. ......ب ...س.. ...ب٧٩٦ ..........

كان رمحوو افب ه تجاور ق العئر الأواخر...ؤ....ب.....؟٧٩٦ ..................ّ...
تحروا ليله المدر ق الوثر

٧٩٦

إذا لحل النثر الأواخر من رمماو

٧٩٧

كان رمحرو اف ه تحتهد ذ زمماو
إيك نفث تجب النمز،...ا
دعاء ليلة اشورت

٧٩٧
٧٩٧ ........... ٠٠ .

سنسمماضر

٧٩٧

 - ٢١٥باب ثضل الثواك وحصاو الؤطرة

٨٠ ٠

لولا أن ^<، ٢١

٨٠ ٠

كان ^إذا قام من الأيل

٨٠ ٠

كنامدلرّوو افهّواكه

٨٠٠

أكثزت عليكم ق الئواك

٨٠ ٠

كانه:أأبالئواك

٨٠١

نخلت عل الض.وطرف الئواك

٨٠١

السواك مطهرْ للفم

٨٠١

الفطرة خمس أوخمس مى الفطرة

٨٠٣

خاذالإلاث

٨٠٤

متى يكون الختان؟

٨٠٤

عفر س الفطرة

٨٠٦

أخفوا الثوارثوأعفوا اللحى

٨٠٧

١٠٤٧

اهو|سالوسوء1ت|

ا*ا\-يابضومارلكة

٨١١

الزكاة لها عواند عفلمه

٨١١

قصةنحلكانثجممساس

٨١٣
٨١٤

القلأ نءاكأالزؤآ...ه

لِروأ للأ تنثدوأ أق ة؛ميرا ئ ،أدى ه

٨١ ٤

-4نن يىأمويمصدككلهرهموص4

٨١٤

ثيالإنلأ؛ءلض

٨١٦

جاء وجل إل رمول اللب ه س أيل ثجد

٨١٦

اذعهم إل شهادة أف لا إله إلا اهُ

٨١٦

هللأنجنفياJوم والاوالةإلأاسماتِ؟

٨١٨

ء

أمرت آن أمائل الناس حتى يشهدوا

٨١٩

أمزت أف أذا:ز ازز حتى مولوا

٨١٩

مواش تدل عل ثبات أي كر ننحهفيممنق

٨٢٢

ثعتد  >٥١ولا يشرك به ثسئا

٨٢٥

ئن؛دافَ^نيكبهسئا

٨٢٥

بابمث ال؛يسعل

٨٢٥

ما من صاحب ذهب ولا قصة

٨٢٧

مقدار الزكاة ل الأوراق الاو،ت......ب...ب..

 — ٢١٧باب وحوس صوم زضان

 4تآHHا أك;بم> ءامؤأ'قب

..ب٨٣٠ ..

٨٣٢

ألمثام4...

٨٣٢

١٠٤٩

ٌ،ررسامسوءاتا

٨٥٢

خممضنمأدسهمس؟ - -- - -س---- -----------صع
أنسام الصيام بعد النصف من شعان

٨٥٣

 " ٢٢٠باب ما يقال عذ رؤية الهلال

٨٥٥

الل4أأششابالأش

٨٥٥

 " ٢٢١باب محل الثحور وثأام0

٨٥٦

شثروانإ0فياشوريرئ

٨٥٦

سحنjا،ع رسول افه

٨٥٦
٨٥٦

محل ما «<؟؛) صيامنا وصيام أهل الكتايت،

٨٥٦

لفغلة مدرجة ق اهديث ،شاده

٨٥٨

- ٢٢٢بابمحلسلاكطر

٨٥٩

لا يزال الناس بحم

٨٥٩

كاززيلأن أخدهما س4لمب والإنماز

٨٥٩

أحب عبادي إئأعجلهم ١^٥٠

٨٥٩

إذا أملالاليلسئهنا

٨٥٩

يا محلان ائزل فاجدح لما
إذا أمحطز أحدكم

٨٦ ٠
٨٦٠

كان رسول افب.يمطؤ تبل أذ يصل

٨٦ ٠

الإفطار عل اوطب

٨٦٢

قيح يياضاسسق •_هث،اسد الرسلض

 " ٢٢٣باب أم الصائم بمحمظ نايه وجواوحه٨٦٤ ................................
إذا لكن يوم صوم أحد.كم

٨٦ ٤

من لمبمغ نول الزوووالعمل به ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ٨٦ ٤
٨٦٦
 " ٢٢٤ياب ق مائل من الصوم

إذا ئتي أحدكم فأكل أو
أسبغ الوصوء وحلل ُارر الأصاع

٨٦٦
٨٦٦

لكن رسول اممب.يدركه المجر وهو حنب .؟ّ...ّ.لأب....ا.....ّّ....ّ... ...لأ٨٦٦ ..

٨٦٦
لكن.بمح-بجا
لورأيت ،صاؤإ يأكل ،وأعرف اثه ناس ،فهل عل أف أدكزه؟ ٨٦٨ . ٠ ٠...ّ . ٠...... ١... .

 " ٢٢٥ثاب يان محل صوم ائم^ دنماف والأشهرالخرم ٨٧ ٠ . ١ ١. ١..ّ . ٠.. . ٠ ّ .ّ ٠.
أفصل الصيام بعل رمضال

٨٧ ٠

لم بجت.يموم من شهر أكم من شماف • •••••• ••••••••••• ••••••••••••••• ٨٧ ٠
٨٧٠

٨٧ ٠
شأ شهن الصر
 — ٢ ٢ ٦باب ،محل الصوم وعره ق النثر الأول من ذي الخجة  .....ّ ٠ ّ .. ٠.. ٠؟ ٨٧٣ ّ ..

ما من أيام النمل المالح فيها أحب إل افب .... ٠ ٠ ٠.ّ . ١ ٠ ٠.. ٠.ء٨٧٣ ١..... ١ ٠ ّ .. ١.... ١ ..
 " ٢٢٧ثاب محل صوم يوم عرفه وعاشوراء وتاسوعاء  .. ٠.؟  . ١. ١ء ٨٧٣ .ّ ٠...ّ ٠..ّ .. ١

صوم يوم عن فه :رريكمث اله الماصيه والباةيه»  ٠ؤ ١ ..... ٠٠٠ . ٠...ؤ... .ؤ.اؤ٨٧٣ ٠........
صام ه يوم عاشوراء وأمن بصيامه ّ٨٧٣ ٠. ٠. ٠. ٠........ّ .... ١...... ١. ١. ١.. ٠ ٠... ٠...
صيام يوم عاسوراء ءايكمث اله الماصيه»

٨٧٣

١٠٥٢

قيح هس اسث|ض « jتلام سيد اإرساا؛زا

الاختلاف ق منتي ئوبه ه; *ثن خؤ صاحا*٨٨٥ ..................................
مماب الاعتكاف

٨٨٦

- ٢٣٢بابالأغتكاففىنضان

٨٨٦

كان رسول افب ئ .يعكنن العئز الأواخر من ومضال...ّ ....؟.... ١. ١ ١ ١ ٠؟٨٨٦ ّ ٠٠ .. ٠

أف الني س كاف ينكس النثر الأواخر مى رمصال ّ ّ٨٨٦ .... ٠.....ّ . ٠............
كان ه يعكس ق كل رمقاف

٨٨٦

مض الاعتكاف

٨٨٦

كتاب الحج

٨٨٨

 " ٢٣٣باب وجوُب اؤيثآ وهضن4

٨٨٨

ؤوإِ4ءلأهمئآ'تي---ه

٨٨٨

بي الإسلام عل حس

٨٨٨

اأياالا>شإ 0صنممضسا الإ.؛.ّ......ؤؤ........بءّ....ه..لأ....ءّ.خخه
٨٩١

من حج فلم يرثن

٨٩٢

 ٠^^١إلاشرةممار ٠فا يشا

٨٩٢

لمجن أقفل ابهاد حج شرور
ما من يوم أكر من أف يعيى اش فيه

٨٩٢
٨٩٢

عمرة ق رمضان تعدل حجه

٨٩٢

الحج ايرور هوالذي اجثئعت فيه أمور٨٩٣ ..... ٠. ٠.. ٠.... ١ ١ ١.... ١ ّ ّ ٠... .٠. ١ ١.. ٠..
يا رسول الثه ،إل محريضه اممه عل عباده ق

٨٩٥

موسا،و|ن|اوطت

١٠٥١٢

حج عن أبيك واعثمز
حج بى معه ه وأنا ابن نبع )JW
نمم،ولك أم

٨٩٦
٨٩٦
٨٩٦

أل.حح عل رخو

٨٩٦

كانت س زمحج ،زذوالمياز

٨٩٦

المرأة بجور أف همج عن الرجل
جوازخغاحان

٨٩٧
٨٩٧

بجرزالآحادثوالآئر

٨٩٩

بجرس المدايب

٩٤٧

بجرس الموضوعات

١٠ ٠١

