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ساوئلأم  jtاساسق فؤح)ياض  ١٤

آنمثيترعيئك يرك< أنهكا أس ؤإة دمالت وقال لاكوة:اأ[. ه آش _)،( 
عشو^-١ وذنالوع^لأ مفاول أش مسل ي يذنولواك> إأدن\ثهرألجثع وآنوقم 

ثأنثسزإ\س ثجى يمهب،، أنى وس وآلم-رءني وألانجز آمتدثي 4> حمل 
[.١١١]اكوبة:آئتظيثِه هوألموز ودالاك- يع، بايمم أثى إسم؛ؤر 

الثثى
ماومنها متى، ما منها الجهاد من لآمحةآدئقآيا>ت الثووي الحافظ الولث محاق 

٢[.١ لالمرة:٦ ه ألنثات عبمتقم ثعال؛ محوله ذلك فمن افه، ثاء إذ يلحى 
اليهودمن وةىد\ةكي ؛، obiأعداء يقاتالوا أن الملمى عل واجب اثه سيق وقد 

علمحالواحب بميم ليس من كل وعترهم، رالثيوعيتذ والئريذ، واشارى، 
ؤإماهؤلاء، بإسلام إما وذلك العليا، هي افب كلمة ثكوذ حتى يقاتلوه أذ اثيمس 

مول،تلا الإسلام، عل لاثكرههم نحن صاغروذ، وهم د عن الجريه بأذ^٠^١ 
ذاثاَأذنملموا١^، هو الإّلأم أذثكوو د لا موو: ولكذ نمإموا، لادأذ 
غروذ،١٠٥وأنتم ثد عن الجزيه أعهلوا ولكن دينكم، عل نموا أذ ؤإثا اممه، وحثاكم 

مدأذ قتالهم قبل نجن؛ ولكن قتالهم، علينا وجب ايريه، ولا الإسلام، لا آبوا فإذ 
٦[.• ]الأنفال! ه قوه تن أنتثلنسر ثا لهم ُؤوأءذوأ مال! لموله قوة• من انثطننا ما 

والقثةننءان:مةئثوئ،
بجهادندأ أذ قبل المابح، والعمل باينه الإبان الإبان، هي ا1ننوثه! القوة 

مبمنول ٠١آير عير تن أدرؤعدءدر؛زنمؤ ءآموأهو آئ;ن ؤكأيأ مال؛ اممه قالط عثرنا، 
١[.١ - ١ • ]المف؛ دإكثء؛رلياباكيهتلؤله يآتئلكروأُاذسكأ ّايلآهي ؤتجيمهءؤنحيدؤلز باق 





ائوسلمسد ؟لأم ض _ ll_lرئس قيح  ١٦

كنهه،شيئا وحكمته وقدره بمفائه عِإتثل اف يعري قد ميء كل ق عام فهدا 
ولكنهحثرا ثذلنه نيئا عغتْل اممه نحري رثإ والعكس فيه، انحبمر يكون النهاية ق ثم 

دائ،.العاقبة حس ثعال اممه يأل أف ان للأنيبُيا ولهذا ثر؛ عاقبثه ثر، 
يعلمافه يعم؛ ٢؛!، تالمةتآ"ا لا وآنثنِ يلم ؤو\شم تعالت قال نم 

وابع٣ اممه جأ عليم، ثيء بكل واسع، ثعال اممه علم لأف ثعلم؛ لا ونحن 
ماهطأ ثعلم، لا ونحن ثيء، كل يعلم يعلم، لا ونحن العين، يعلم للمتمل، 

عننسال وهنا ؛؛، ljلا ونحن يقلهن، أف وقبل سدو، أو قبل التموس به تونوس 
بام، الروح شئا؟ أرواحهم عن البثر يعرف هل بعد، عثر ثي؛ نهل، شء 

منألثمحح مل ألربج ءن ويتثمدثت أؤ لا، ا-اثوابإت ا شيئا؟ عنها يعرفوو هل الحياة، 
لاثعرههاحنيلئ، و؛وإ التي الروح لالإسراء:هح[. ه ظبملأ إلا آيز نن رتثُ ومآ له، أمر 
هدهه شلا إلا آلمز نن أوسر وتآ زق أنر ين الئ ؤئإ؛ا وحمله؛ عنها، يدري ولا 

بفلوما يقول! كاثه التوبيخ، فيها كاف ه شة إلا آيز من اوتبثر الحملة؛ؤو«آ 
امفاثكم؟اوالخاصل:الئوخ،فإأكيالئلوم هذه سممنالخلماألشوا 

ه.تلموث> لا وآشر يلم يقول! افه أف 

إلثى؛؟ أي إل امروا ؛؛ا• ١ ]١^؛ ه ويئاب جماعا ءؤأذو—روا يحال؛ وقال 
عليكمحفيثا القر يكون ما حال، امروا يعنى ه، اي وئفجماعا ونمثوأ الحهاد 

س،تزري إآمو,ل؛ظلم وجهدوا وتماب جماعا ؤ\>؛نتو\ عليكم، ثقيلا أو 
لكم.حر ذلك أن فاعلموا العلم، دوي من كنتم إف أي؛ ه أش 

لهتِارى وأموقم آمنهن امحبؤت يرك< انرئ أش ^١١؛ ثحال؛ وقال 
ألمؤزثةؤسح حما علو ؤعدا ومسنلؤبن^^ ثمنلون أش سبيل ؤ، يفتنيلوتك^^ ألجنة 









صإاثا،هموؤالرسارزا اسسزأ*قئلأمسيد  jaUمح)

لعدوؤإما الدين، ل للمممه يعدوا لكلدين وهم الخهاد، مصلحة من أعل ائهم مق 
ا-لنهاد.إل يدهبوا أن معه سسهليعول لا 

ذوألجلإدو0 ^؛ ٠۵١١أول غر التؤيتث يئ 'اكسوث تزى ه ضال•' افب ومول 
بينالأنتواء دس الأية هدم وق أفصل، ااجامدول ه، وآشأنأ أموِلهر آش سفي 

أنفقش بكّ ذوى ^لأ ثعال! قوله ذلك فمثل سواء، لسوا ا،لومنيرن وأف ا،لومنين، 
آسوعد  yijوقذؤ\ بمد عن أنمعوأ آك؛ل نن دتثه محطم أوكك وئنل المج مؤ، بن، 

آلأصمني، ئو ٠^>، كثين العزيز القرآن ق الأنتواء وثش ١[. ]الحديد:• أ.كئه 
عدبهنئا ايماذ يستؤبما [، ١٦لالرءدثه ؤألؤر مترك،آلْلاش، هل أم ؤآلجير 

؛؛محءَُئأ ص ُت. ,أء,ِ . . آءأ'َأء؛د/ َآ*ََ.»ََ<.'■َ.*  علهتا انيه أن وأحث، ممرة، والايامحت، [، ١٢]فاطر:تبملح ميح ؤمنذا شميض ميغ مل>ن، 
يريدوفالناس بعفن يطلقها وند ح^١ثا، -ها يريدوف قد الماس بعض يطلقها كلمة 

الدينعل كدب فهدا المساواة، دين الإنلاص الدين إف مولهم؛ وهي ثرا،  ١٢:
النيل،دين الإنلأمئ الدين الماواة، دين لمس الإنلاص الدين لأف الإنلأس؛ 

فحينثل•الأحمة ق ثحصان انتوى فإذا يستحى، ما ثختس كل إعطاء وهو 
ي3لاراأف يمكن ولا فلا، الأ-حتلأف، مع أما الأحمة، هده عل يرب فيإ يتساويان 

ثعال!اممه لمول العدل، دين إيه بل أبدا، مساواة دين الإنلأمل الدين أف عل 
الكا1مه!هذه ]الحل:*بم[، ه آلموش ذك، رإّتآكإ زآلإنتض بآلمدؤ، يأمر آس ؤإف 

فمثلاثرا، ببما ويريد الماس بعض يهللمها قد اثاواة® دين الإنلأس ءالدين 
 !،Jامحوقمن أععلوها الأنثى مساواة، دين الدين والأنثى، الذكر بين قرى لا يقو

الئحالا،...يفعل ما ثفتل اجعلوها الؤلأيارت<، ولوها الرجل، نملوف ما مثل 
ئساواة،دين الدين الاشثرائوذثقولوف: اناواة، دن الإنلأس الدين لأف لأذا؟ 











-وابيج>باص1ديسلاسوأراضوط٢٢٤

ؤولإوو0قيقووت وهنا بذلك، يتعلى ما ذكر ثم لالمف:أ[. ه متصؤم، َكأدههمفن 
النمس،وبدل ا،لال ببدل اض، سيل ق جهدكم بذلوف أي؛ 'يزآمإأُلألآؤوقئالإ'ه 

وصلث،لو لأمم، مل؛ لا ولأجل، ؤدلآؤةمح'ه 
كتم;شوو،إذ لكم ضث »ذلكم انمي: ولكان الأة ي باطلا نز لأقلا 

المنى:بلإف عِقيجل، اف مراد ليس وهذا لكمء، جمرا فليي لاثعلموذ كنتم ؤإن 
كنتمإذ ذلك ءا-ءلموا يمول: كاثه العلم، دوى من كنتم إذ فال؛ ثم لكم، جمر ذللث، 
للعلم.أهلا 

يثن ؤزى جث?؛ ردبمؤ دمأق نؤ جز ^١^،؟ ١١هو فإ هوالعمل، هدا 
.[ ١  X;،_l]لقئن دلك ؤ عن ■بمثمي، ؤ، ثبت يعر آلأمز 

المجاهدوذوبالأحص المالخى، لعباده ء،قل اش أعده ما هي ضقوه•' قوله: 
افاا١نبيل ل للمجاهدين عِفجل اف أعدها درجة، مئه الخق ل 'رإف افببيل نل 

وهيوأئجارها، نمورها، تحت، من أي: مح؛نإأ'لآيره،  ١٧۶^جثاُتح، جع ولهذا 
تمكنلأ يحني: آبن، عثر ماء من أ-بمار أمار؛ أربعه وهي، الديا لكثبمار لبستؤ أمار 

طنمه،يتعمث لم لبن من وأمار يتعس، بص إذا فإثه الدئيا، ماء بخلاف يتعين أذ 
فيهاالخل أمار محري، أمار ممممح،، عتل من وأمار للثاربتذ، لدة حمر من، والماد 

الأرض،من،ثع عترج لم والماء تيْة، مع من يمرج لم واللبق الحل، مذ يمرج لم 
عيججلافُ حلمها ألمار ذللثؤ، أوعتر أوشعثر أوممر زييك، من، مجرج لم الخمر وكدللث، 

ثق،إل محاج لا ألمار أما الخدين، الألمارورذل وهدم النهر، يخرى كإ يخرى ايمؤ، 3، 
(،٢٧٩رنم)'اممه، سيل ؤ، الجامدين درجات بابإ والمر، الجهاد كتاب الخاري• أحرجه ، '١ 

ق؛ؤقبجل.هريرة أرِ، حدث من 
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ؤُأتحقال: ثم ءغ؛ةل، افب سيل ق وابهاد باق، الإبان من عليهم نجب با قاموا 
الإيإنس عليه نجب با هاء 7اا، موبّا كان من كلها الإمور بأذْ بئر بض ه ألمحبج، 

الثب.سبيل ق والخهاد ورسوله بالثه 

>وٍةوخةأتج

تحز،دبنذلك:صثؤومحلابهادفامسأن 
أقفل؟العمل أي ه: اممه رسول نيل مال• قكؤنحمحن، هريره ش عن ~ ١  ٢٨٥

مادا؟م مل: افاا نبيل ل ااالخهاد ئاو:مادا؟ م قيل: باق ءإياذ ماو: 
دال:»-ثجثيوث«ةضقمرُ

أحبالعمل أي افه، رسول يا ينث،: قال: رْءينئ، معود ابن وعن ~ ١  ٢٨٦
قلت:النابمنن« »بئ قاَل: أي؟ م ئالأ،: نقبجا« عر >االنلأة قاو: ^؟ اف إل 

أقضل؟العمل أي اممه، رسول يا قلت: قال: رْءهبمثن، در أبير وعن ~ ١  ٢٨٧
عاوتهُآا.متنس س؛لهاا و وايهاذ ياف، ااالإياJ( قال: 

محابلم: وم(، ٢٦رقم)العمل، ْو الإبإن إن قال: س باب الإبان، كاب الخاري: أحرجه )١( 
رقم)٣٨(.الأعال، اقفل تعال باش الإبان كون يان باب الإبان، 
تعالاش رحمه الشارح تسخنا لفضيلة البخاري صحيح عل التعليق وانظر■ 

كتابت وملم (، ٥٢٧)رقم لومحتها، الصلاة فضل باب الصلاة، مواقيت محاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
سبافتعالأكلالأتماورفم)هح(.

•( ٥ ٤ ٠ آ/ ) تعال اه رحمه الشارح شيخنا لفضيلة البخاري صحح عل التعليق وانفلرت 
الإيان،كتاب وسالم: (، ١٢٥ رقم)٨ أضل، الرقاب أي باب انمق، كتاب الخاري: أحرجه )٣( 

(.رنم)٤٨الأعإل، أفضل تعال باش الإيإن كون بيان باب 
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صامنمحهؤ ^^j(، وتقييل ، ٠٠٠ؤإمحاذنسل، إلاجهادل لاتزجه -٢؛^، ل حرج 
أوعنيمة،مذأجر، ب،اثال منه حرج الذي منزله إل أوأرجعه أذأدخله؛لحق، عل 

ثهقهالقيامة يوم جاء إلا افب، نسيل ل يكلم ظم مذ ما يدْ، محمد مس والذي 
أشؤأذ دولا يد0، محمد نص والذي منلث،، ييح درتثه دم، لوذ لونه يم؛ يوم 
نعهأجد لا ولكذ ابدا، اف نسيل ز يعزو ننحريؤ خلان قعدت ما المنلمع، عل 

يد0،محمد مس والني عر، يثحلموا أذ علتهم ديئى سعه، نجدون( ولا فأخملهم، 

بعصهرُالبخاري وروى 
ائزح.رراها«:

الثثخ

لالمرابظة محفل يان ق ثعال اممه رحمه اووي الخاففل ساقها الأحاديث هزم 
عغجلاممه نبيل ق العدو امحاة أو ا-لتدود، عل الأناj( يرابط أف يعني افب، نسيل 

الأعإل.أفصل من هدا فإذ ائسلم؛ذ، وحفظ اممه، دين وحفظ اممب، كلمة لإعلاء 
٠،فيهارار وما الدنيا مذ حم اف نبيل ق ُ'رباط ؛ ٠١١٥ه الحم، أل ّّبل وقد 

يامنوانه القيامة، يوم إل عمله عليه بتري المرابط أذ عل دليل الأحاديث هد0 وق 
الإمارة،كتاب ت لم وم(، )٦٣رنم الإيإن، من الحهاد باب الإيإن، كتاب البخارىت أحرجه ( ١ ) 

١(. ٨٧٦)رنم اش، سل ل والخروج الخهاد فضل باب 
وملم؛(، ٢٨٩٢)رنم اممه، سل ق يوم رباط قفل باب والمر، الخهاد كتاب البخاري• أحرجه )٢( 

بنصهل حدسا من (، ١  ١٨٨ ) رنم اض، سل ق والروحة الغدوة قفل باب الإمارة، كتاب 
خ؛هبمتئ.الساعدى صعد 







ub -TTi  ،;(اسوأيا>>عءتدهت1ل اسهاد رجي

افسيل ل قائل من اف، سيل ل اعروا الحنة؟ ييدحلكم محم، اف يثقن أذ محوو ألا 
.حنن٠٠ررحديث وقال! ، البيذي رواء الحئة؛' له وجست ئاهة قواي 

افِ؟تجل و ابه،'ئ بميل U افِ، رّوو :ا مل: 3او: نهمم زئ - ١ ٢  ٩٨
رالأممنونه«أ^^^^^اممىأؤثلأاوذبمتيُل: ئَل: 

 P ٌ منلا^ اف بآيات الماك الثائم الئائم محثل ١^ تسل ررئثل!بياهدو
ميم.لفظ وهذا ٢، ر عش متقى ^١١ ٥١نبتل ل الجاهد 1وئ لحى بيام، دلا صلاة، 

ايتهاد؟يندو عمل عل دئي اف، رّوو يا رجلاهاو: أن البخاري: رواية وز 
فتقوممنحدك ثدحل أل الجاهد حنج إدا سثطح ررهل ماو: م أجد٥اا، ارلأ هاو: 

ارذJك؟ ينتطع ومي ممال: ولامطز<ا؟ وثئوم ولامر، 
لهم،الئاس معاش لحثر ررمى !،؛ ١٥و. اممب رسول أو ههبمئة وعنه - ١ ٢  ٩٩

علتههزعه أؤ منه نبغ ئإ ض، عل يطر اف، نجل ل هزمه بعنان كيذ زجو 
أوبظنالشنم،، هده مذ ثنمة رأس ق غنيمة ل أورجل مظاثه، واأوات٠ المتل يثغي 

ئمحس المئ، ي؛تق خص ة وبمتد الركام، ويوق الصلاة، يشم الأودية، من واد 
ملمُزواْ j إلا الناس 

الغدووالرواحضل ل حاء ما باب الحهاد، فقائل كتاب والترمذي; (، ٤ ٤ ٦ أحد)X/ أحرجه )١( 
(.١٦٥0اف،رموسل 

رنموعاله، بقه بجاهي مؤمن الناس أقفل باب والمر، الخهاد كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 
(.١٨٧٨رقم)تعال، اش سيل ل الشهادة قفل باب الإمارة، كتاب ومسالم؛ (، ٢٧٨٧)

(.٢٧٨٥رقم)والمر، الجهاد فضل باب والمر، الجهاد كتاب المخاري: )•؟(أجرجه 
١(. ٨٨٩رنم)والرباط، الجهاد قفل باب الإمارة، كتاب مسلم: أحرجه )٤( 



سدا،رس،؛ى؟لأم اماسى،_ رياس قؤح  ٢٦

أعدهادرجة مئه الخق ق ررإة مال• ه، اف رموو أن رْءئئبمننت وعنه —  ٠١٣ ٠ 

رواهوالأرض؛؛ المحاء ص محا محذ ما اف، نبل j افُللتجاهدين 
١^١١٠.

رصيررس محال؛ اممب. رسول أف محيثه؛ ا"ةنري شمي ش دعن " ١٣٠١
لهاآبونعيد،سحب الخنة،<، له وجنت، وثئحثدرئولأ، دينا، وبالإنلأم ربا، باق 

العتد>ةا افه يري ُروأحرى محال• نم علته، ءأ'ءادها اف، رسول يا عؤ أعدها هماو،1 
ثالأنض«ةاَل:َبمضوه،ظ:لألكدصمحا:محص 

ا.ْسلمر رواة اف® نسل ز ابهاذ اممب، نبيل ق ررايهاد محال• اف؟ رسول يا 
الثثخ

مقلمن أي فمنها اف، سيل ل ايهاد ثقل ل كلها متعددْ، أحاديث، هده 
وجرحهالقيامة، يوم ياق فائه مهيدا، قتل إذا الإساذ أف اممه، نجيل ل الخهاد 
هدهمن والآحرول الأولوف يشهده الئ،، المريح والريح الدم، لون اللون يدمى، 

ق\لئنو4 له يوجب، وهدا الشهود، اليوم ذللثؤ ق الملائكة ؤيشهده بل وعيرها، الأمة 
والآ؛مة•الديا 

فإذاا-؛قنة، له نجب، ~فإده ا-ئثتأن يى ما وهو ئادةاا راخواى قائل من أف ومنها• 
فإماالعليا، هي اض كلمه لكوف اممب نبيل ق يقاتل المدار حدا ولو الصم، شهد 

ا-لإة.له توجسبج 

(.٠٢٧٩ ) رقم اض، سل ل الجاهدين درجات باب والسير، الخهاد كتاب الخ١رىت أحرجه ( ١ ) 
(. ١٨٨٤)رقم الخنة، ق للمجاهد تعال افه أعال0 ما بيان باب الإمارة، كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 





ائرأأ،،تيش;U_اساسق،_قلأمأ،،ياو  ٢٨

رئاءيل• حس بؤ محرب العدو إل ئستفه مشى ثم هألماة، نتفه جس 'كثر ثم 
(١١١٠١م ميم

افرموو هاو هاو: تهمحن، جز بن الرحمن عبد عبس ش وض -  ٠١٣ ٣ 
.٠٢زواهاشنحاريرنبيلافقننهالناث« مدثاعندj احمرت ا)ما ه: 

الناريئ لا ١٠ه: اف رصوو هاو هاو: ئ.ةنئ، هميرْ ش لص " ١٣٠٤
لمحار ء عل عبمثغ دلا الفرع، ل اقذ بمدي حى افب ث بى بم رجل 
.صحخ١٠حنن ءحديث وماو: ،، الرمديُ رواه جهم١٠ ودحائ اف نجل 

موو:ه، اش وو رم تمنت هاو: لآ.بممحا، محاس ابن دعن " ١٣٠٥
الهِ«نبير ز قوز ذحمنع افِ، خنك مذ مثبمل الأاث: ص لا ر)عثان 

حنن®.حديث ١١وقال: ٠، الرمدير رواه 
عانياجهر راس هال؛ اش. رسول أ0 ذ.£غ'.' حالي بن ئيد وعن - ١ ٣ ٠ ٦ 

علتهمتقى عزا® ممد بحز أئلؤ ل عانيا حف ومن عرا، همد اف جل تل 
الصدئاتأيصل ١١ه: افه رموو هال هاز: نمهفيتف محاقه \لي وعن - ١ ٣ ٠ ٧ 

رقم)'آ'ها(.للشهيد، الخنة سويت، باب، الإمارة، كتاب، ت ملم أحرجه )١( 
(•٢٨١ر؛ذم)ااف، سيل ل ندماْ t^_^، من باب، الخهادوالمر، كتاب، الخارىت أخرجه )٢١( 
اف،سيل ل الغار ممل جاءل  ١٠باب، الخهاق■، فقاتل كتاب، والترمذي: (، ٥ • ٥ أحد)Y/ أخرجه )٣( 

(.١٢'١ رنم)٨ فدمه، عل اف صيل ق عمل مجن ضل ؛اي، الخهاد، كتاب، وال-سابى• (، ١  ٦١٢١٢رقم)
١(. ٦٦٢٩رنم)اف، سيل ق الخرس ضل ل جاء ما بابج الخهاي.، فقاتل كتاب، الترمذي: أخرجه )٤( 
(،٢٨٤٣رنم)بخثر، خلفه أو غانيا جهز من ضل ؛اب، والمر، الخهاي. كتاب، البخاري: أخرجه )٥( 

أهلهل وخلأنته وغثرْ، الله،مركوب، سبيل ل الغازي إعانة ضل باب، الإمارة، كتاب، لم: وم
(•١٨٩٥رقم)بخر، 





سدالرسا؛قض؛لأم اسا||ض رداس ش

أوتحب الحنة يدحل ألحت *ما ماوت ه، التي أف ة.بمثم آض وض " ١٣١١
محتيبجيئنىأذ:مءأدائص

ءلغ''ر.نقى الئهائ؛• محل بن رويزى رورراة: 
تهاو اف.، رسول أف العاص عمروبن بن افب مد« وعن - ١ ٣ ١ ٢ 

؛٦١٣نواة الئنن«. إلا ذئب ؤأ اشُوانيد »مفث 
دفييدا؛يل■:

الحهادأن هدكن يهم، هام . اف رسول أل ينحههنئت تائه أي وض - ١ ٣ ١ ٣ 
أراثاش، رسول يا همال! رجل، همام الأعهال، أيصل بافب، والإيقاد اف، سيل ّق 
قتلثإذ ارثمم، ه! اف رسول له يمال لحطاياي؟ عني أئكمر افه، سبيل ل قتلت إذ 
راكيمه؛ اف رسول هال ثم مدبر®، عم ممبل محتسب، صابر وأنت، اف بيل سق 

النيرسول هثاق حط١ياي؟ عز أيكم ؛؛، ١١تجل ز ثملت إذ أرأيت ^ ١٥ثنت،؟® 
يآصرهاَلجزل ؟ jU^كضايرى،يلمحهم،بجامح، ننلم، ». 

فيذِلالث،هنواةتجإرْا.

i(XA\U)رقم الدنيا، إل ير-بمر أن الجاهد نمي باب والمر، الخهاد كتاب البخاري! أحرجه ( )١ 
١(. ٨٧٧رقم)تعال، اف سل ق النهاية غفل باب الإمارة، كتاب لم: وم

ومسلم!(، ٢٧٩٥)رنم وصفتهن، العين الخور باب والسم، الخيال كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
١(. ٨٧٧رنم)تعال، اف سيل ل النهاية قفل باب الإمارة، كتاب 

١(. ٨٨٦رقم)الدين، إلا ج كفرت، اه مبل ل ئتل س باب الإمارة، كتاب مالم: )"آ(أحرجه 
١(. ٨٨٦رقم)الدين، إلا حهلاياْ كفرت، اممه سبيل ق ئتل من باب الإمارة، كتاب لم: م(أحرجه )٤ 

١(. ٨٨رقم)٥ الدين، إلا ح3لاياْ كفرت اف صبيل ق قتل من باب الإمارة، كتاب لم: مأحرجه )٥( 













سيئالرار،إتياسهاماض؛لأم )ياش ش  ٤٦

إقالقئر، وويئ، الحنة معاذ، بذ تعد يا همال،ت معاذ بن سعد يانتمله ثثدم يم 
استمحاو صغ! ما اش رمول، يا انتطعي؛، فإ نعيت هقات، أحدا دون من رثئها أجد 

قدووجدثاه بنهم، أورميه برئح، أوطنته يالسم،، صربه وتمانتن مبمعا يه هوجدئا 
نظن--أؤ رى 'كنا أس: قاو سنانه، أحدإلاأحنه عزقه قإ ، اإئر'كوو به ثمنزهثو 

ءيهأثن عتهدؤأ ما صدمإ و ين آلمفينثن ؤبن أئجايؤ* ول محؤ رلثه الأيه هده أق 
بابل ٌجش وقد ٠، ممى آحرها، إي، لالأحزابتّااآ[ هتهره محي ثن ننهم 

اأجاهد٥.

رررايتالثتلهرجل؛ن<.: ٧٥١قال،رسول،وعىنئزةتيؤثنبمئ،قال،: —  ١٣١٨
بنها،أخس مط أر لم وأفصل، أخس هي دارا ئأدحلأف الشجرة ي قصعدا أئياف، 

شل،حديث، من وهوبعضي ، ٠٢الثخاريررواة الشهداء«. قدائ الدائ هده أما قالا: 
معال.افه شاء إن الكديت، لحريم باُت، ل ُنيأف الثلم مس أّولع فته 

بنحارثه أم وهي ١^١■؛ ثنت ١^ أم أن ننحهئئ: أنس وعن -  ١١٣ ٩ 
ثمل"وثان حارده عى محدسي ألا افه، رسول، يا قمالتإ: الّثى.، انب ثراقه، 

البماء،و عئته اختهدت دلك، عي ثان وإن صرُت،، الحتم و ثان قان م- يزم 
 :،Jرواءالأعل؛' الفردوس أصاب، ابتكر ؤإن الحؤ، ن( جثان إي حارثه، أم ®^١ مما

اابمارئر>
رقمه، صدمأ يحال ؤش تعال• اش قول باب والبر، الخهاد كتاب الخاري• أحرجه ( ١ ) 

(١٠ ٩  ٠٣)رقم للثهيد، الحنة ثبوت ثاب الإمارة، كتاب ومسلم! (، ٠٢٨ )٥ 
ىابالح1ز،بابماقلفيأولأداكركين،رقم)أخما(.

(،٠٢٨ )٩ رقم فقتله، غرب سهم أتام من باب والمر، الحهاد كتاب البخاريت أحرجه )٣( 



٤٧وهللاصُةوا'>ُ'ءة 'بابوجءبامحاد ٢٢٤

قئض. أذ 1بي جيء ئَل: ، ١٠اشِ عبد بن جابر -^ ١٣٢٠
الني.تمحاو هوثي، ثهاف وجهه ص أمحص هدمت يديه؛ بأن هوصخ به، مئو 

ضظظ1سا«محهرأ*.
نأوارس ت هاو ه افه رموو أف رْءمحفيءنهأ حنيف بن نهل وعن ~  ١١٣٢

زؤامفنائهM عل مات ؤإل الشهداء، مثازل، اف ثلثه بصدق الشهاده ثعال افه 
ملمُآا

الثمحح
ا-اثئة،لهم وأف افب، نبيل ق قتلوا الدين الشهداء ممل ق الأحادث هدْ 

أرئث\وأنوم أممهذ ١لثوينيرتحى مرى أئرئ آقت ؛ؤآة ستحاةئؤت\قت اممه قال ك،ا 
فحثا عشه وند\ وس-نلورك ثننلوف آقو سهل ؤ، يئجلونك آلكئه ثهر 

[.١١١لالتوأة: 4 و\لألأنيى وآلإمحّز ألؤرثة 
الصحابةصدق، عل ثدل البايت، هدا ق ممره أحاديث، محمهأ؛ئق المؤلف، وذكر 

سدايد-رم ما فتدعوف للشهداء بإ الني. نجثرهم إيابجم• وصدق دَئمحبممح، 
عغتثلاممه فتلمول يةثاإول ثم افء، نبيل ق الخهاد إل وثممدمول ويركوثه، الهلعام، 
الصحابةصائل س انه شط لا وهذا ^3،^، عنهم راض وهو عنه، راصن( 

فيها.أحد بعدهم يلحمهم لا التي 
قائلهمءرمن بدر: التئ.يوم قال قهبمنقلثا الأتحاري اهام عمثربن هدا 

ومسلم;١(،  ٤١٢ )٤ ريم المت، عل الناحة من يكرم ما باب الخنائز، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
(.١٢^١٤ رقم)١ طرم، عمروبن بن افه عبد فقائل من باب الصحابة، فضائل كتاب 

(.١٩•رنم)٩ تعال، افه ميل ق الشهاد؟ة ءلاو_ح استحباب باب الإمارة، كتاب لم; مأحرجه )٢١( 



سيدالرطص•زكلام اساسى فؤح  ٤٨

والأرض((السإء كعرض ختذه\ الي الحنة له وحمن مدبر غثر مقبلا محسا 
فأحزغراوام«،  ijliوالأرض؟ السإء كعرض عرصها جنة النب، رسول يا قال؛ 

ثميأكل، جعل ثم المجاهل، ويأحدْ عادة، الهلعام فيه يوصع الذي مرنه من ثراُي 
لحّامإما التمرات هذه آكل حتى بمستح لإف واطه وقال؛ رْ.بمثئ، الحياة استطال 
بالحة.ه النثر له مهد وقد ختقممفيتن، وقتل فقائل مدم نم طويلمه، 

وأ-؛مهاحد، عرؤ؛ ق معاذ بن معد لش نْؤقنبمتق النصر بن اض وكيلك 
التيرالكرامايت، من فهدم ز؛!و)اظ\ الميم ابن قال أحد، دو0 الحق ينح نجئ بأم 

السإء،ق والحة الأرض، وهول الحق، يخ نجد أل يائه من يشاء من ما افٌ بجرم 
فقادل٠، عند0ر محسومحنر أم وكأما يتيمنها، حتى يقينه افهيسث، أف أجل من لكن 
الصحابةمن كمرا أف ذللمثج ونبب بدر، عروة عن ثأحر ظ^.عنن لأيه قتل؛ حتى 

جاةالتي ثميالن أي عم أجل من حزجوا إنا لأمم بدر؛ 3، نجرجوا لم قعبمتم 
عدوهمو؛ار، محنهم جع افه ولكن لقتال، نجرجوا ولم نفه، ما يريد الشام من  ١٢
قالؤإثا العزو، إل بالحروج يزمروا لم لأمم و.قنئ:' فتحلم، ميعاد، عثر من 

منوتحك حزج، من فخزج فيمخ«، مننا تخزخ أذ شاء ارمن الرسول 
أفهديلإف بدر—؛ —عزؤة العزوة هذه عنر نحلمفّح حين قال لكنه عنلم،، 

وجاهد،مدم ثم أصغ، ما ممر افه لمتين افه~ سبيل ل عروا ""يحني مشهدا افه 
جد3، صربه وتع؛ن أوبضعا وثانتن بضعا به ووجدوا ، قتو حى وقاثو وجالد، 
نايه،احته إلا يعرمه لم المضك؛ن، صفون وحاض غامز قد اثه عل يدل، كثا واحد، 

أصحابه~وعتي هؤلاء صغ ؛ثا إليلئ، أعثدر إي ؛'اللهم وهوبجاهي؛ ة.بمة وقال 

ارص؛ الأفراح بلاد إل الأرواح ائي ح' 





اسسزأضئلأمسيئائرساتيثؤح

أ0واعلموا ماصروا؛ لقيتموهم قادا العايه، اف، واسألوا العدو، كاء ثتمنوا لا 
وهازم\ذثخ\>ت<.ا ومحري الكثات، مزو ارالأهلم قاو:م الثثوذ،اا ظلأو محت، الحن4 

عليهمممؤ عليهم® وامبمزئا اهزمهم الأحزامحته، 
راثنتانه؛ اف رموث، قاو يازت نعد بن سهل وعى ~ ١٣٢٥

سصا«تجهم يلجم حس البأس وعند النداء عند الدءاء ردان: قي أن ردان، لا 
بإسنادصحح.٠ أبوداويا رواْ 

ااال1هم؛ ق1و عزا، إدا ه افه رسول، 'كال قاو: ننحهبمن، انس وعى -  ٦١٣٢
يائيأبو رواء أيايل،® وبك آصوو، وبك بكأحول،، وصيري، عصيي أئت، 

حثن،ا.حديث، ١٠وقال: ٌ، والرمدي١ 
هاو:قوما، حاف ^١ ص ه التئ أل ننحقؤقبمن: موسى زر وعن -  ١٣٢٧

بإسنادأبويائي رواْ تزورهم١٠ مى بك ونعود نحورهم، و نجعللث، إنا ااالثهلم 
صحح.

زمعمود ءالختل ثاو: ه اف وو رم أن ^^^١: عمز ابن وعن -  ١٣٢٨

القتالأحر المهار أول يقاتل لم إذا ه؛ المي كان باب والمر، الخهاد محاب البخاري: أحرجه )١( 
العدولقاء نمي كراهة باب والمر، الخهاد محاب ومسالم: (، ٢٩٦٠رنم)المس، تزول حش 

رنم>آ؛ما؛(.والأربالمر، 
(.٢٥٤رنم)• اللقاء، عند الدعاء باب الخهاد، كتاب أبوداود: أحرجه )٢( 
كتابوالارمذ.ى• (، ٢٦٣٢)رقم اللقاء، عند يدعى ما باب الخهاد، كتاب داود: أبو أحرجه )٣( 

(.٣٥٨٤رقم)غزا، إذا الدعاء ق باب الدعوات، 
رنمقوما، حاف، إذا الرجل يقول ما باب الوتر، كتاب داود: وأبو ٤(، ١ ٤ )؛/ أحمد أحرجه )٤( 

(١٥٣٧.)





الرس1تيس هرم عق اسسز( رياس قؤح 

أرضون،علتكم راصتمح يقول؛ ه، اف رسول نجمت محال؛ وعته، ~  ١٣٣٣
ُ.مالمُ رواه يلهوأسهمه؛٠ أل أحدكم ينحز قلا اف، ويكفيكم 

قيزرئ، م ادم، م »_ افرمول ماJ داَل: انه زعق -  ١٣٣٤
٠.رواهمالمُ أوممدعصى،ا منا، 

الثثج

سانق رعضها ثعال الله رحمه النووي الحاففل ساقها متنوعة أحاديث هذه 
قفلق وبعضها ١^^٤، هذا ق ممرة أحاديث سنت ومحي الشهداء، نضيلة 

فم.والبالراحلة ابهاد و الثازكة 
اممه،نسل ق استئهذ إذا الإلساو أو الض ذكز فقد الأول،؛ فاتا 

أثنتأوU الذزة، أو النملة، كمزصة بمي كالقزصة بموو القتل من تجيبه U فاو 
الروحلأف الروح؛ جريج عليه اده'يهل كإ القتل عليه سهل افهثعال لأف ذلائ<؛ 
منعثرها ل كإ ١،؛^^، عليها مهل وبا-ئة، عئؤثل اممب من برصوان بثر 

الأئواُت،.

لقاءقثنوا ررلأ محوله؛ ز إءكم ا-الناس،؛، حطن، حينإ النئ أو ومتهات 
الثتوف«ظلال محث الختة قإو ئاقثتوا؛ لقث٠وىإ قادا العايه، افه وانالوا العئ.ؤ، 

الثيوفح،؛.ظلال محت، ®الخنة قوله؛ ا-اثالسثؤ هذا من والشاهي. 

(.١٩١٨رقم)عليه، الرمي ضل باب الإمارة، كتاب ت لم مأخرجه ( ١ر 
(٤٠ ١ ٥ )آ/ تعال اش رخمه الشارح شيخنا لفضيلة ملم صحح عل التعليق وانظرت 
عاوه،رءم)بماآا(.والحث شرارص باب الإمارة، كتاب لم: م^جه 
(.٤١٠تحال)آ/ اف رحمه القارح شيخنا لفضيلة ملم صحح عل التعليق وانظر: 









ظظ'ظ؛4واكؤامسلي سيد •_؛لأم اس1عتي ري1س سرح 

اف،رسوو صاو:U الشن،.، أهم، أغراث أ0 قنهبمئ: مّى أي وص - ١ ٣  ٤٣
ظينلإبجش;لهىهمم؟>'<.

تمبمُ*ا-دبمايو ئجاغق، بماتو ردايق؛ دو 
ئوووقو0ارثن، افب: رموو فقاو اف؟ شل، ز فثن عشتا، ماتل، رواية: وو 

^٢٠.مممهم، اف« تسل، يهوj الئكا، هم، ^ ٥١'كيمه 
القح

سنيوقد الرمي، منها اللب، سيل ل ابهاد ل أمور بيان ل الأحاديث هده 
نلأثا.الئمإ،«تيها ١^؛ >>ألأإن ألالمنهقال:

١^٥^؛،،يعثم عل، حئ البامحتج مدا ز سايها الني الأحاديث، وق 
بعض،وق كمرها، نعمة فإما به عليه ثعال اض مى أل يعد الرمي( ترك من أف وعل 

الأحادثأفمح.تج!أت•
افث،ويكفيئم أرمحوو، عليئم ررنتقثح إما أينا: الأحاديث بعضر وق 

(،٢٨١)• رغم اس، هي اف كلمة ككون |، jliس باب، بر، والالخهاد كتاب الخاري•' أخرجه )١( 
(.١٩٠)٤ رغم اممه، سيل، فهول العليا هم، اف كلمة ككون قاتل، من، باب الإمارة، كتاب ت لم وم

تلم وم(، ١  ٢٣رنم)حالنا،  ١iءاوهوثانم، سأل،، من، باب العلم، كتاب الخارى،ت أحرحه )٢( 
(.١٩٠٤رنم)اف، سلر فهون، العليا هي اف كلمة ككون ناتل، هم، باب الإمارة، كتاب 

لم:وم(، ١  ٢٣)رقم حالنا، ءاثا نائم، وهو محأل،، من باب العلم، كتاب الخارتح،: أحرحه )٣( 
١(.٩ • رقم)٤ اف، سيل، فهول العليا هم، اف كلمة ككون ناتل، محن، باب الإمارة، كتاب 

رقمنسيه، نم عله من، وذم عليه، والحث الرمي، قفل، باب الإمارة، كتاب لم: مأخرجه )٤( 
عامرعفية؛ن، حديث من، (، ١٩١)٨ 



















٢٣٥ jlu- صأاءنيمابالإمةسرذريسشص«|بيان

افرسول مال مال؛ العاص.بمنه، عنروبن بن افب همد وض -  ١٣٠٥
علتهُمممهمر نهيي® يهو ماله دوو متن ررس 

النئزةأحد مم، بن عنرو بن نيد بن نعيد الأعور ش وعذ -  ١٣٥٦
مالهيلذ قتل 'امن يقول؛ اطه رسول نمعت محال؛ ق؛هبممح، بالحتة لهم النهوؤ 

jjنثن نهيي، قهؤ دبمه دوو هي نثن شهيد، قهؤ دمه يوف يتل وثن نهيي، مهو 
صحح®.حس ®حدث وتال: '، والرمدىا أبوداود رواة مهونهيي٠٠ أهيؤ يلذ 

؛محاو اف. رسول إل رجل جاء مال* تقظقبمق ميرْ أبيا وص " ١٣٥٧
ئال:ماأالثإ«، ءاهلأينطه محال؛ ^٠؟ ١٠أحديريد رجل إذجاء أرأنث اف، يارسول 

هاو:نهيي® ®مائث هاو: ^؟ ٤٥إذ أرأت ^؛ ®^® ثاو: مايلي؟ إذ أزأيش 
ا.ملمُ روا٥ النار® ®هوق هال؛ قتلته؟ إذ أرأنت، 

المحح
حدثق ما منها \ؤبر1,1 ق الشهداء يوايت، ب؛اذا ق الأحاديث بقية هدْ 

يلذميل ررس مال؛ الني. أف أمحه، وعن همحه العاص عمروبن بن افب لجي 
ينتجحتى عنه ذدايىنتv مالك، أحد يريد أحد أتاك إذا يمني نهيي®. مهو ماله 

نهيي.فأنت، 

كابوملم: ٢(،  ٤٨٠رقم)ماله، دون ناتل من باب والغصب،، الذلالم كتاب البخاري: ،أ-؛مجه ١ ١ 
(.١٤١رنم)ضر0، مال أحد ضد من أن عل الدليل باب، الإبجان، 

(،٤٧٧٢)رثم الضوص، تال j باب الط، كتاب داود: وأبو (، ١٩٠)ا/ أحل. أحرجه رأآ 
والناش:(، ١٤٢١رقم)فهوتهبل•، مجاله دون تتل فيمن جاء ما باب، الا-يا'-ت،، كتاب والرمدي• 

٤(.•  ٩٠رقم)دمه، دون قاتل من باب اال.م، تحريم كتاب 
(.١٤٠رقم)غمّْ، مجال أحد ى من أن عل الدليل باب الإبجان، كتاب مسلم: أحرجه  ٢٣١

















٢٢٨  -uU  ٧٣وحق«ءاس اهه حق اسوك محل

ادثخ
افبحى يودي الإى المملوك مضل )باب ل الولف عمده الباب هذا 

ثْوحق اممب، بمص قام إذا المملوك أف الأحاديث به حاءت ما لسير؛ا مواليه(، وحى 
سدْ؛بحق لقيامه واكايى1 افه، بمحق لقيامه الأول؛ الأجر مرئي، الأجر له كان 
علمينيه ليمسن الي، العيادات من وعرهما والصيام كالصلوات حما، عاليه فه لأف 
صاربالحمم قام فإذا ذلك، إل وما بخدمته، وهوالقيام ص عليه ولث مائ، أمر 

أخران.له 

يجزالأم لهم ئلاثئ أل ذوالم. الأخم ايرث j دتذلك 
بالرسولآمن ثم أوثصراسا، يوديا كان يعني والتماري؛ اليهود الكتاب، أهل من 
بنجئد.،إيإنه واكاق؛ برسوله، إيإنه الأول؛ الأحر الأجر له هذا فه 

خبطت،به يؤمنوا فلم محمد رسالة بلعتهم إذا والصارى النهود أف وكرأولم 
اطهلمول مقبولة، عثر حابهله ملتهم، ق حا يتديتوف التي أعالهم حش أعالهم، 

بٌآدّمحأن ة آ'لآ*جرؤ ؤ، وهو محنه يمثل ش ألإّلممدينا عن يثج دش ؤ ثعال؛ 
ا• ٨٥عمرازت ]آل 

•عؤيْل اطه وحى ّيدْ بمص قام الذي المملوك فهوالعبد اكاق؛ أما 
يعلينها،فاحنن وعلنها فاحننئأديتها، أديا أمه عنده فزجل اكالته؛ أما 

مملوكة،رقيقة وهي إليها لإحسانه الأول اوْ مرثي، الأجر فله وثروجها، أعقها، نم 
وأحصنوكمها، روجها بل يفبمها، لم أعقها أف بعد إليها لإلحانه الخاف والأجئ 
المؤنق.وافه محرجها. 







 jءتإ١قنيوثؤاض،طتي •_ئلأمساو اس1عتي ضح^؛

الماسومن بالفم، تنثبح الماس ومن بالغدو، نزيح الماس من ولكن 
كإيذل1لم، ولا يظلم لا بالعدل، يبح مم ام! أقثلاثة فالماس بالإحسان، ثبع من 
ظنمونلا أموثإه؛كم رءوش هثكم ئئز ؤوا0 بالربا• يتعاملوف الذين ل ثعال قال 
والكداك،،كالعثاس، والظلم، يبع؛ا-ةور، ومم ]اوقرْت؟ماآ[. ه تهلل٠ورك^ ولإ 
الشراء،وق البع ق سنحا تكون والإحسان، بالثقل ومسمثبع ذللئ،، اسة وما 
اقريؤإن المضاء، ق ؤينهل الممن، س ينزل بل وافيا، حمه يطلب، لم باغ إذ 
محسنا.مكوذ بالوهاء ؤمادر المنى، عليه يزيد أذ بمنه لا 

ءءُ منها؛ايامحت،، والثراء البع ق الئإحة مضل عل المؤام، استدل وقل• 
حيدهؤض( كلمة [ ٢١]اوقر0!ه ه عليسءِ بم أقم ذإ0 خر من تسلوأ ؤوما ثعال! هوله 
عمومهامؤكد أيما وهي جهغ، أي من الختراُبإ، جع فثعم الئرط مياؤا ق ثكرة 

عليهعش لا يعني عليأ؛، به اممه قاف تفعلونه جمر أي يعني ق -)من( ؛
بجاني؛الثننةاممه لأف عملمم؛ تما أقمل هدا عل بجانيكم وموه، عَةتجل، يفوته ولا 

كمرة.أصعاف، إل صعمج مئة سع إل أمثالها عثر 
يضحلى أثه الفاعل يعلم وأذ اجر، فعل عل ا-قث، الكريمة بالأية والمراد 

وميابزاء، أممل عغتجل علميه وميجازيه عليم به اممه فإل فعلمه، من ثيء علميه 
والثراء،المح ق الني.لأئثامحن دعا وقد والشراء، المع ق افإحه ام 

أيتمي®إدا سنحا اقري، إدا سنحا بلغ، إدا سنحا رجلا افه ُارجم فقال• 
وارتبمانهورهنه، واستئجاره، ويأجره، ومرائه، بيعه ق أسمح كان كلمإ فالإنسان 

من(، ٢٠)٦٧ رنم والبح، الشراء ق والسإحة هول الباب اليؤع، كتاب البخاري• أحرجه )١( 
اللهعبد ين جابر حديث 





سدامس،ء،؟لأم اسسزاض رياس شيح  ٧٨

?Q؟للتطسن ف؛؛؛' الوعيد هذا ل يدحل مطمفث فهذا امحافاْ؟ ثنقص لاذا لقاوت 
ثعالقال ثم ، محرون4 ورمثم أو وإداكازهم ه دت-لإؤف عزآلتاين آهازأ إدا أتيت 

ثنواهؤلاء هل عظواه،يعنيث اأ0ااِمحء بثومث أم أولتك ءؤألأيْلن عليهم؛ مكرا 
•منه؟ أقرب هناك ليس الذي القيامة يوم سوا الحاب، يوم 

يموتواحده، لحفله ولو يعيش أن صإن معه ليس الدليا هدْ ق فالإنان 
يموتمكيه، وهوعل يموت نائم، وهو يموت أوثئشى، وهويتعدى الإنسان 

آممأولتش ^ألأبملن العفليم؛ اليوم يأق ثم منها، أوراجع لحاجته، ذاهب وهو 
أهوالاممه وصف وقد عفليأ؛، اثه ويهن عيججل، افه امتعظئه عظ>غه، لير  ٢٥?ثتممن 

افهلعقوبة يتعئصول محوف ا،لطمفول وهؤلاء كثثرة، آيات ل اليوم هذا ومشاهد 
لمن العالم؛ر،، لرب كلهم الناس يقوم مَثآممء0ه ألناس يموم اليوم، للئ، ذل 

وينفيهمالداعي يسمعهم واحد، صعيد عل يبعثوف ومغار-را الأرض مشارق 
بلبعض، عن فتها الناس بعص يغيب كروية، عثر نبموؤله الأرض لأل التجئ؛ 

يراهماليمر ويتقيهم آحئهم، سمعه أؤلهم س أحد دآك1لم إذا واحد تطح هي 
نطحالأحر؛ ق الأرض لكن كزؤية، منعطفه الأرض الدئيا، ق الحال بخلاف الرار 

ممتد]الأسقاق:"ا-أ[ ي م، أج\اوأنتق ثدغ آزوض ءد؛ ث١نلئوةداك• واحدكاقال 
والعامة،للحساب ■مؤمل ممه فيه الناس يقوم  ٢٥٨١١اليوم هذا الأديلم، ابلي يمد كإ 

ممجرولا ميل، يقدر فوقهم  ٧٢٠مس والتنه، ألفا خمسون اليوم هدا ومقدار 
أمالظله، إلا ظل لا يوم ظله ق اممه يظله من إلا قيء ولا بناء، ولا به، يتظلوف 

عقوبتهم،ا،لطمفول هؤلاء سجد العفليم اليوم فهذا منهم، ؤإياكم تجعلني أذ اف 
يومئذمنهم امرئ لكل أحد، ولا زوجه، ولا أم، ولا أب، ولأ يتمع، ولد هناك يس 





اإرر،،ااتيسيد هدم ض اسث|م( رطس فلح 

يمماصىحاء أعراس1 أن رْ؛هيئ هريرة أي حديث فمت—٠١ الأحاديثا، !ما 
الرسولأف وذلك حمه، هؤ الني بمضيه أف بمللب بمي يمماصام حهه، الرسول. 

أعطني I،J^Jيهلالبه1، صاحثها فجاء صغثرة— نافه —يعني بكرا امممزض و. 
يعنيالمحابه، به ٣ القول، للرسول. فاعلظ حفاء، عندهم والأءرابا بكري، 

لصاحبهان رردعوه، فقال ذللث،، أثسث أوما أوينكتوه، يصربوه، أف به محوا 
الأءرابيهذا مثل لوكثم — —اليوم حمحم ما عليه، وسلامه افه صلواتا مثالاه الخؤ 
الأمراء،من أمتر أوعل به، يبطش ا به؟ يفعل ماذا -تثلأ- اجود مى جندي عل 

ولوسهولةفه، بمن، لوحاة الئزراء، من ونير أوعل المضاة، من قاض أوعل 
ويقوو،تاممه. رسول لحمد القوت، مغلظ هدا أما افه، ساء من إلا به، يفتلث، ربإ 

الخومقالا((.لصاحس، هال ءردعوْ، 

بمبهالشخص وحاء لشخص، حى عليه كان إذا الأناف أف يعرفح هنا ومن 
سيوفيه،والرسول حق، صاحسؤ لأيه القول؛ له يغلظ أن الحي فلماحس، 

فقالوا.ن5ره، بقضاء أمرهم ولهن.ا ميء، الماعة تللثج عنده يكون لا قد لكذ سلثج، ولا 
والرباعيخارارا؛، إلارباعيا لاثجد قالوات رواية وق، منه، من ^١ إلامنا لأنجد إنا 

وعيروالأمان، الحمل ثتحمل كبثره والثياءثة صغثئ، الب،كر امحر، مى بكثثر أحسن 
ئأفإن «آغطوة، وقال: إثاها، بملوه أذ ه الض فأتزهء ذuئ،، 

طه.يهلأوث، الذي اثنتمض معاملة وق القضاء، صفة ق مضاء أحننكم هصاء(ا، 
المسممهضومعاملة المضاء، حن ق الئه برمول يقتدي أف ان للائمتغي 

حدبث،من (، ١٦٠٠رنم)ت، خرا شيافمحي اسلق من باب السافاة، كتاب ت لم مأخرجه '( 
لآ.بمن.رافع أي؛( 





الدطصسيد ض؛لأم اسد،ء، )؛اش قيح  ٨٢

.؛اف وو رّّقاو محاو! ذ.£تئ< الدري مننود أي وص - ١٣٧١
نحالثكاو اثه إلا ثيء، الخم مى له يوجد هلم ؤتفإ، كال ص رجل ارحويب 

نخنءذ: ١^ هال النير، ض بمجاوروا أذ غمحانئ يام دكاذ موبرا، وكاو الناس 
لر ميم رواه عن4ا< محاوروا منة؛ بذلك آحى 

مالا،افه اتاه همادْ مى بنتي ينال اش أمحث • مال نمحمحقبمئ حدبمه وض — ١  ٢٣٧
آثقىزب، يا قال: حديئا« افن ررولأي^كتئوJ هال: الدثثا؟ j عمك مادا له: هثال 

وانظرالوبر، عل أثئر هآكنئ الخوار، حلقي، مذ وكاو الئاس، أبايع هآكنغ مالك، 
عامر،بن عمه مماو عتدىاا، ض محاوروا منالث،، بدا آحؤ ءرأثا ثتال: اطه ممال النسز. 

؛.رميم زواه ه افه رسول مذل نمعئاة هكذا ^^^١: وأبومنعودالأصاري 
الشثخ

النميممل وفيها والئراء، البح ن( الئإحة صل ل الثلاثة الأحايين، هده 
والتجاوزعنهم•الناس، عن 

يدايذرجل رركاذ قال؛ الني. أف كهنئ هريرة أي ص الأول؛ لخدين، اق 
أفتجي، عندنا، اشروذ هو ليس والديذ :الدين، متهم بمامل تجي الناس'؛ 
بثمنها.وسخ لئيعها مطلعه ثثري 

بثمنسارة نخص إل لوينث، حتى فهودين، الدمة ل ئبم، ما كل الديذ؛ 
_1،اسآجندت، أيك، ولو دين، ذمته ق فالثمذ الثمل، يثثملئ، ولم موجل، عم 
(.١٥٦١رغم)العسر، إطار ضل باب الساغاة، كتاب لم: مأحرجه )١( 
(.١٥٦رنم)"السر، إنظار ضل باب اقاة، المكتاب لم: مأحرجه )٢( 





امساازاسيئ هدم •_ اساسق ئاض ضح 

وأزلادهمأهليهم عن وتحبسونبمم الأمور، ولاة إل  ٢٠٢ويديعوف ويطالوثا-»ا، 
معسئهدا أن علموا إذا المضاة عل والواحب منكئ، اثه شك لا وهدا وأمواله«ا، 

هوثعال افه لأو مطاJ؛C،، ق حق لك ليس للدائزت يقولوا أذ الوفاء، يستتلح لا 
اثعنززشلرْ ذو لزن'؛الكن ؤ دعالت قال وقد العباد، و؛ر( الخاك؛إ وهو ا-محأإ، 

الديتينبعمى إف مولولI المسالة، هذه ق القضاة يعفى يتعلل لكي ميمره، 
،٢٠٢ثتكيلأ حدا إ ٠٢شاماواو، الإيويجحدوف الأموال، تأكاإول بالناس سلاعبوف 

نجرأف بأس لا فإل بممر، وليس الإعسار، ادعى الدس هدا أد ست، إذا شم 
مالهص شاة ما تع تول الحاكت؛ فاق مغل، لم فإذ ثوو، حتى ويعانن، وتجش 

أذولا يطالبه، أذ لهلاله تحور لا فإثه حقيقة، معير ايه شنإ الذي أما دينه، ويول 
الومح،•وافه ءؤدثفلرْإق بالكلك عنه يحرض أذ نجب بل أعطي، يقول• 

أم»_ M اطه رموو قاو ماو: محوئ، مزيزة ر وعن -  ١٣٧٣
زوروظله(( إلا ظل لا يوم شه عن ظل محش القيامة يوم اممه أظله له، أووصع معسزا، 

صحح،<.حنس ررحديئ وقال! '، الرمدير 
ه OUمئه:_:1، ش M البت أن ٠: جابر وعن -  ١٣٧٤

3أزجح.محممئعلتهرم

رنمبه، والرفق اشر إطار ل جاء ما باب اليؤع، كتاب و١لرمدىت (، ٩٣٥ )y/ أخمل أحرجه )١( 

كتابو٠سلمت ٢(، ٠  ٩٧)رنم والحمير، الدواب ثراء باب المؤع، كتاب الخارىت أحرجه )٢( 
٧(. ١٥)رقم ركوبه، واستاء البعير بح باب الساناة، 





ئلأمسيئالوأطتيضحرياساساسق 

َه
ماا-كثاثالبام م ئ

فثوثنليإ ثش العلم محل باب ~ ٢ ٤ ١ 
خوٍمحةيتأبم

١[.١ ]طه;؛ عثه زيف رب ^وؤ مال؛ افه ئال 
الثثخ

والمرادع،جلاا، في دينليثا مي البلم محل ررباب اطه رحمه المولث قال 
ووثهوكوبجم أهله، ورئعة عليه والثوامح—، محفله ق اشوص به وردت الذي بالعلم 

أدركه،من عل يثنى الذي العلم وهو وعملا، عقيدة الشريعة علم هو إثإ الأنبيا؛، 
أشبهوما والهندسة، كالخسا>لأ بالدئيا يتعلمى ما علم وليس ويعلمه، علمه من وعل 
ذللث،.

يشوعليه افث، كتاتح، ل له عديل وهو اطه، مبيل ل جهاد جهاد، والعلم 
الهئلوُت،،الوجه عل يعمل أذ يمكى لا ملم لا من لأل الإسلام؛ وسائر ابهاد 
ثتِسَلإ،يئ>ئزلأ ءًقاده آلثبمون ؤنثاَغث تعال: امم4ُ قال ولهدا 

همحلتحي لنلهتِ إير ^؛٣^١ ^١ ممهتِ ولثندروأ ألنبن ؤ تنممهوأ ءئآُمه نتم 
وقنيتطائفة، مهم فرقة كز من النتن من ١^ j لولاثم نمى لاكرة:آآا[. 

سرجعوا أي إليهم، رجعوا إذا قومهم ؤليئدروا الدين ل لثنمهوا أحرى ٠لائفه 
سيلي للجهاد معادلا اطه دين ل القمة ثعال اممه فجعل عئدروف، لعلهم العزو 

أفولا الصل، يصل أذ ولا الجاهد، نجاهد أف يمكن لا لاثه منه، أول ل ١^، 



٨٧ا،؟-واواضلاساسجمئه 

1لولا الشر يشر أف ولا الحاج، خأ أو ولا الصائم، يصوم أف ولا ا،لركي، يرم 
المثطتقظ أذ ولا ^، ٧١تام أف ولا ^، UJIتئزث أن ولا \لألأ, :م 

لحتراافث0، يرد »من الض قال ولذلك ثيء، كز هوأصل فالعللم بالعلم، إلا 
ئههوالئين«رال

الذيالعلم ءلاوسا وبان قويه، أسنة سوي الذي المجاهد ب؛ن قرى ولا 
اممه،نبيل ق للمحهاد يعمل منهم كل الكتس،، بهلون من العلميه المسائل يتخرج 

العلم،يثايب، الجهاد باُبا المؤلم، أعمت، ولهذا افه، لعباد اممب ثريعة وبيان 
قأو والصحيح افه، نبيل ل الحهاد عل قصاله العلياء بعص إل بل مش، أيه لثى 
يكوفمن الماس وس أقمل، حمه ق الجهاد يكوف من الماس فمن مصيلأ: ذلك 

العلمق لكنه مهدانا، ئجاعا قويا ١^-؛^ كان فإذا أفصل، لحمه ق العلم طل1، 
تمول فهنا العلم، ثلمي علته يصعب المهم، ملثل ابفغل، مليل مزجاْ، بقاعته 
أوالبدنية، القوة تللثج عنده ليس رجلا بالعكس، كان ؤإذا أفصل، عقه ق الحهاد 

أفصل،لحقه ق العلم طلب فهذا واجتهادا، وقهتا حفظا عند0 لكن الميثه، الشجاعة 
ولأتهأصل، لأته العلم؛ طلمسر رجح من العلم أهل من قاف الأمران، ثاوي فإذ 

يحده،يولد ومن لحيا، كان من به ويتتسر والداق، القاصي كلهم الماس يه يتتضر 
انمعغان الإئمايث، ®إذا .I الّ؛ي قال كا مماته، وبعد حنانه ل صاحبه به ويمع 

له((يدعو صالح ولد أو به، يتتي جلم أو جاريؤ، صدقة ثلامئات س إلا عتاله 
U*^،محاجول كلهم الأُبياء، وعر الأُبياء، للعلم، ءتاجول الاس ولجح 

تلم وم٧(، رقم)١ الدين، ل يفقهه خثرا به اممه يرد من باب العلم، كتاب خارىت J١أحرجه )١( 
١(.٠ رثم)٧٣ ايالة، ص المهي باب الزكاة، كتاب 

١(. ٦٣١رقم)وفاته، يعد الثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصية، كتاب ملم؛ أحرجه )٢( 





ا،آ-بمبضلاساتسيتءسس

بمممالشزص والعلم القاصد، أحكام للوسائل إن العناء! قال وقد وسيله، فإثه 
قسمين؛إل 

يتعلمه.أل ن ا إنكل عل نجب • عم يزصن بم 

الناس•بمج عن مثط بجي نن يه قام إذا ٣•' مرض آحر وبم 
تكونيكفي من بالعلم قام ما وهوإذا ّق، ^١؛ ١٧١عن يمع ثالث وبم 

يتعلمفهوأف إنسان، كل عل نجب الذي الض القرص العلم أما ئنة، للباقن فيه 
وبياناش، بتوحيد يتعلى ما يتعلم كاف الواجثة، دينه أمور ل إليه نجاج ما الإنسان 

مفروضهدا لأف وك٠م٥؛ صغثره وحقيه، جلج كله السرك من ويناقضه ينافيه ما 
ثعال؛،ااهله ويوحد اض ثوحيد يعرف أف عليه نجب إنسان كل لأل أحي•؛ كل عل 

عنسمط لا أحد كل عل مفروصه الصلاه الملاه، أيصا كدللث، جلؤعؤُ، لأ يختص 
وعنحها،طه\ر5 من لها يلرم ما ؤيعلم يتعلمها أف بث فلا ثابئا، عقله دام ما ابدا المسلم 

علضيم.مداس حتى 

هوما يتعلم أف عليه وجب مال عنده من أحد، كل عل يعلمها نجب لا الركام 
الزكاة،إليه تؤتى الل"ي ومن الواجب، وما؛فل'ار النصاب، مقدار وما الركوي، ااال، 
فل،اذا^١، كان فإذا الزكاة،  jJJcJأذ أخد كل عل نجن، لا لكن ذلك، أثب وما 

كلعل يعلمه نجن، الصوم مال، عنده وهوليس الركاة أحكام يتعلم أف عليه نوجب، 
ثواقصهي وما المطرامحت،؟ هي وما عنه؟ يصوم ماذا الإنسان يتعلم أف نجث، أحد، 

أفعليه نجير يصوم إنسان كل ذللئ،، أثب وما مئقمايه؟ هي وما الصوم؟ 
ذللثط.



سدامساتيتلام •_ اساسى رياس ضح 

إليهانتهل1غ من يتعلمه أف نجب وإد،ا يتعلمه، أذ أحد كل عل نجب لا اُلج 

دينهمأحكام من عليهم نجب ما يتعلموف لا الناس مى كثثرا أل الأمف وْع 
ونجدهمالخ^ عن ي<سألول الدين أكثر وما ا-اج، ق ولأسيإ التاع>سا، ق فيقحوف 

النجعأخكام ظ: النجع بملوا، أذ نل لم:ظموا لأنجم كبم، خلل ل نقعوا قد 
ويشريومحيع يئجر أف أراد من لكي البتع، أحكام يظم أف ان إئكز عل نجب لا 
بمرةعل يكوف حش الثرؤع البح هو وما المنؤع، البح هو ما يظم أف بد لا 

جرا•وظم منهمْ، 
والثافض، قرص الألأل سن: إل النزعئشي العلي أف الأف فجن 

يتعلمأف الكفاية به موم من عل زاد لمن يستحب الكفاية وقرض كفاية، قرض 
به.الناس ؤيتتح عباذْ به القه وثنيي اممه، ثريحه ليمحمظ 

ثجلؤو1لأ ه.' لنث افه قول لهذا ؤيدل، العلم، س أترف ثيء ولا 
عتاه.رب وئل محبمثه' يقلكث يخنغ أن مؤ( ثن يالئرءاي< 

الرسولعناه، زيف ئب ۶^، للرسولعغ؛جليقول رينا 
نذقزب ومل له: يمل لم لأنه العلم قضيلة عل ذلك قيل العلم، نيادة إل محتاج 
أقدحاهء متثا ما إل سك ءؤى*ثثث0 له: نال بل أولادا، نذق زوجات، نذق مالأ، 
[.١٣١رثىز؛ىبرنأشه]د:دمتنجمنه للثؤؤؤئنه تيم 

ألثآمحا بمثمحة أؤ؛ث بّلمبم، ُؤهل ة١دقؤداك: افب قول العلم قفل عل يدل ومما 
ه،ينلمؤن لا ؤإقن نجيؤن ألنن ينؤى ^٥^، عام. قول النامن كل ب؛ن ه، بملمؤن 



ا،أ-رابصاساسطيسئه

منتفأمر وهدا ي٠٠لمول، لا والذين يعآمول الذين يتوي لا ايه تنهوم، والحواب 
يعلم،لا والذي يعلم الذي ان الأميستوي لا اثه وفطنته، ان الأمطبتعة متمتفى 

لإكوفللتحدي، متصمنا تكوف الأنتمهام صيغة عل ذكزْ اف، لكن 
يع1مولالذين يستوي إمه يقول! أحدا ل هايت، وُني.' للتحدي، متضمنا المي هذا 

يع1مولالذين يستوي أذ يمكن ولا بذللثج، يقول أحد لا يعلمول، لا والذين 
والذينيع1مووا الذين يستوي لا الدئيا اموو ق حتى ابدا يعل٠وJ، لا والذين 

لايعلموف.

انلرأوزا نالن متحلإ -^؛ ٠١٠أك؛؛ث آس جه يمال؛ اش وقال 
ممل إدا  ٢٣١؛١^؛، كأتأتا ءؤ البلم• نضيالة عل يدل أيثا هذا ١[• لالجادلة:ا 

وانمعواقوموا بمي■ ه، آضزوأ يز وإدا أثث ننج آسمأ آتجيي فيح مشمأ 
وائجلز)؛ Ljjدخو فإذا س أوئأ وهَ ءَاتوأيعأ اك أس .تنخ ونئزوأ

يوئعبمني ؤبم-جآس له، فلشحوا مثحوا، و؛الت يالخالسان، ملء 
منانقزاء لأف عاليكم؛ اض موئع الداحل هذا عل وثعتم لأمحم الأموو؛ لكم 

معسرعل يثرن إن بيثله، لعال افه عامله ء يمي أحاْ عامل نئن العمل، جنس 
القيامة،يوم كرب، من كربه عتلثف افه فرج كربه، مؤمن عن فرجث إل عليك، افه يثر 

أحيه،عون ق الند كان ما الند« عون ق وافه عؤيل—٠، ل اطه كان أحدا أعستج إل 
هذاوق فقوموا، قوموا يعني ه، ٥^٣^١ آضروأ يز وإدا ذم أس ؤن1ج ئال! ولهذا 
احرجواانئزوا، عنده الن*ين للجاعة يقول أف الإنسان عل حرخ لا ايه عل ذليل 
حشالإنسان عل عضاضة ولا ذلك،، ق حياء لا فغلكم، ائتهى فنكم، اطه باؤك 

للإنسانيثتغي قومحوا، قل؛ إذا إلا يقومحوف لا ملأء، أفيمونوا لهم يثيغي لا الجلوس 



محؤإئئيؤ؛ثؤسدالرسلض ؛لأم 4و رطس ضح 

ثتقىأف محب أيه صاحبه من علم إذا إلا استطلع، ما الناس عند الخالوس ئم، أذ 
يكونمحي الناس لأو الناس؛ عند الخلوس تهليل ألا فالأصل ؤإلأ بأس، محلا عنده 
حتىعليهم، حرج فلا لم، قال؛ من لم يم، يقولوا؛ أل وبميوف شغل، لهم 

محالالهلعام س ينتهوا أذ بعد عنده محلسول الدين ثييه اء لخنمحال عغيل افه إف 
دسثتيءلا ؤأش مهكم قنثءيء الثى ثمحيى حكان ذلكأ ؤإف • ستحاة،ؤداك لهم 

محلوا،لا فاحرجوا، العلعام س ايتهنتم إذا معناه يعني! تالأحزاب:مه[. آل>ؤه مى 
قتل•فإذا الحي، مى بممحي لا واض منكم فبممحي ه، الني يزذي ذلك فإف 

ةذثروأ4.ءؤأذثروأ 

ارجع،ت وقلت، له، محفتحن، الييت ق أحد عليك امتادل إذا أيصا؛ ةلاك» ؤمثل 
آتحمأ٠^،،نل٣ اممهثعال؛ قال، ك،ا عليلئ،، حرج فلا الأف، جلوس هناك ليس 

الاُببممب،عني• من أرجنثه إذا الناس بعص لالور:ه'أ[، تؤلم4 هأثْعوأمأم 
ؤءقال؛ عئو؟ل، افه يرمحكم رجعوا، أف الأففل 2^^، ؛^٠^٥ يةول،تواله 

لأفالل"رجات؛ عغقل ولم؛^1، لقمتنه، ألعلر أومأ ؤأفيف ءامؤإين\؛لإ ^؛؛١ أس 
وكل،االإيال قوي ما والتلم، الإبج1يأ من الإئسان ْع ما ؛حس-ا الدزحايث، هذه 
محوإي،ادكا،فأكثر، فهلم درجات، أكم كان عترْ ونقع به، الإنسان واني الجلم كثر 

ؤآكنء١مم^يش^ثمj أس حق افهثعال؛ فإف اراسطاوت،، ما العلم طلت، س أمحن 
وحنوممْ ذمْ عل وأعاسا بذكره ؤإياكم افه زهعي دةثته، ألتن أورأ 

عادته.



\إأ-واب|صاساسردساس

[.YA:،,i»U]ئأنؤإه بمائه بن آثت محنى ؤإثا ثعال• اف وتال 

ح؛رابه اممه يرد ارس س؛ اف رسول مال مال؛ ;محهبمثئ، معابيه وعى ~ ١  ٣٧٦
,٠١١علتؤمنمق ا|ئين((. ق يثمهه 

المحح
مملق عكتثل افب كتايسر من يتعلى ما بعص )؟ون'ظن' الثووي الحافظ ماى 

مؤاوملهاف.العلم ممل بامحت، ق ثلاث؛ثاذكزه آيات عل الكلام ومتى العلم، 
•آلثثنؤأه بمائه ين آلت بمش ؤؤإئا ثعال• قوله فهي الرابعه الأيه أما 

حشيةفكل الخوف، مى أحص فهي يالتعظتم، المروو الخوف هي والخنيه; 
عيشاه،لا ولكنه الأتي، من الإنسان كناف ولهدا حشيه، حوف، كل وليس حوف، 

هوآ-ءثزذ( ءئثن،دلم ^٥١٦ مال؛ اف قال وعنشاْ، منه تخاف الإنسان فإن عئإ؛جل اش أما 
لاوقرة:«ها[.

باممهاماة النل،ائ، هو تخئا الخنة أهل طا؟ الخشية أهل ئم نن ولكن 
والأمرارالحكم من عكتجل فه ما مرفوف الذين وأحكامه، وأئعاله وصفانه وأن،ائه 

أنابهل ليس الوجوو، كل من كامل سبماةئوةثاإا وثه ■لأؤهؤ•' ومئروعاته ئدوراته مق 
ئضيلةعل دليل هذا وق عغيل، اظه تخشوف فلهذا مص، أحكامه ق ولا مص، 

ؤإفالدنوين،، من عصم للحشية وهى إذا والإنسان اطه، حشية أنباُسر من واثه العلم 
تبم\ةةؤن\ق.ومثلمه تخاثه أي ، ٠٧٥١تخشى لأيه عغتثل؛ افه إل وتاب، امتئفر أذنب، 

توملم ٧(، ١ ) رقم الدين، ل يفقهه خثرا له ار؛ه يرد من باب العلم، كتاب الي٠حارىت خرجه أ٠ 
١(. ٠٣٧ر»م)ايألة، عن الهي باب الزكاة، كتاب 



ءتئس،يؤتثؤسدادوس،تي ض؛لأم اساأض | مح  ٩٤

النئخ.,عتئأل سمياف أي بن معاوية بحيث وصدوها الأحاديث، ذكر ثم 
منيثاء ما حلقه ق يريد ^^١^ واف الدين® ز يمقهه حيرا به اف يرد من  ٠٠،! Jliه
حير،قضائه كل والثؤ، الخير فغيها مرادايه وأما حير، إرادته كل لكن وثر، حير 
حيراقلبه ق ثعال اف يعلم من منهم أوعته والناس والشر، الخير ففيها ممضياثه وأما 

ءؤ»1وثاثعال! اف محال —والعبادباه— مخدله ثنا قلبه ق اه يعلم من ومنهم فيومحقه، 
وأرادواأولا، هم زاغوا ح؛ن إلا ملوخم ئ لم لالصفت٥[، آئه 1زإغ راغوأ 
للحثر.يومحقوا فلم الثؤ 

انالأنقف و اطه عل؛؛ فإذا ثوممه، افه فإو حثتا قلبه و افه ■؛،!؛ تن أثا 
مالدينه،وأعءلاْمىالعلم؛شريعته الخيرمحمهه ؤإذاأرادبه الخير، أراديه حزا 

الحرصغايه نحرص أذ له يبغي الإئساف أف عل يدل وهذا الماص، ص أحدا يعط لم 
أفالفقه أنباين، وص هثأأنبائه، سيئا أراد إذا ثحال افه لأف الدين؛ ق الفقه عل 

علفاحرص الخير، بك، يريد اه أف العفليمه، الرثبه هلْ لتنال نحرص وأف ثتعلم 
ولهذاوالعمل، *!؛؛ ١١بل فقط، العلم هو ليس الدين ق والقمة الله، دس ل الفقه 
كيف ٠١ظ^ةتئ؛ مسعود بن افه عبد فقال الفمهاء، ومحلة القراء كثرة س النف، حدر 

وصشءسضسامح جرالإنمان فإذا رازيررممهائكا«ا"، ديرإذاممن 
هملبظهر عن الفقه ل كتاس اكزر نحثظ كان لو حتى مقيه، فليس ببما، يحمل لم 

هوالمقيه بل محاريا، ينمى محقيها، ينمى لا هذا فإو به، يعمل لم لكذ ؤيفهمه، 
لشعبفعبسج محوم فال ولهذا ثانتا، يعمل نم أولا، فيعلم علم، بإ يعمل الذي 

روزلأصعيما ينأ لم_انلثا وإد١ دمل نثا كتهمآ معه م١ شثعنن( ؤه١رأ 

(.١٣٥٢رقم)الإبانة، j بملة ران ٢(، ١  ٦٦٦رغم)ارزاق ب أخرجه '( 













ا1وسااازاسيد اسسفي4ن؛لأم ري1س قيح 

ٌء  م ولتكنها، ۶٧٠١يبلع تبخآ ينبئ، ولم ؛ lilبلعت قيعاو أرض الثالذت المم 
رأته،به يرثخ لم من ومثل وعلم، فعلم افب دين ل ثقة من مثل بذا لب، لا 

الدينلكن وانممع، ونمع وثعللم فعلم الحي قبل فنمن للمثل والثانيه الأول الصوره 
مميزتصاروا الحي قبلوا 

•٠٠عثه الثءْ الأحكام ٠ القمة يأ-حذ فصارَ فقئا ، دعا1 افه آتاه نئ الأووت 

٠' ■ س;شذ; 
ؤيرؤيها-لخديغ قئكي ائه يعني الفقه، ذلك عند0 ليس ولكنه راؤية، والئان(• 

الذينالخدسنا رجال أكثر فإ أيئا، كثتر وهذا فقه، عنده ليس ولكنه ومحمظه، 
ولكنمنهم، الناس يأخذ أوعية إلا هم ما فقه، عندهم ليس لكنهم الحدث، رووا 
حفظ—مسلم سإن! هذان اللهمهاء، هم به الناس وينفع الماء، هذا س يوؤع الذي 

مثلوهؤلاء الكفرة، الأحكام منها وامحتيظ وعلمها وقهمها ووعاها الشريعه 
فقط،مله آحئ وقسم الكثر، والعشن، ١^^؟ وأنثت الماة، قبلت التي الأرض 
وازتووابه، الناس فانممغ الماة أمتكن التي كالأرض وهزلأء الأحادث، يئلوو 

الأحكاممنه يسننبطول ثم للحدسثؤ، الرواة هؤلاء س يآخذوذ الناس لأف منه؛ 
وينْعوفاّسحا•

)،JI؛،ممسلث، لا معان ؤإثإ يالعسث،، سؤع لم أرض الثاك! الشم أما 
رأتا،يه يرقعوا ولم افه، بوحي ينتفعوا لم حير، فيهم ليس فهؤلاء اللكلأ، تتبت ولا 

ام،الأنثؤ هم فهؤلاء الأمر، عن ويسثكثروو بالخم، يكدبوق بافه، والعياد 
امما'العاي.ثسأل 

الأرضمن أث هل أنت،، الثلأ»ث، الأزبن أي س مسلث، ي -أث- فانظز 



صاس(ساوت1ساس

الأرضمن أو الثانية، الأرض من أو والكلأ، العثست، وأنثت، الماة، يينتؤ التي 
الثالثة-والمياذباض-.

الأمثال،يضرب حسثا الرمول ثعليم حس ين، الخل وق 
العقول،إدراك من أقرب المحسوس إدراك لأف محسوسة؛ باشياء المعقولة ُالحانر 

حثةككك أم ّّ؛ريإ، ف، ؛^> ٢٠١ينغموف لإة بثؤث المرآبت* ي الأمثال أكثر وما 
عفرهويع ؤآثم نثاء نش بمنعم ؤأش ثة ناقة مشفيز َلإ، ؤ، سنابل سبع أنيتت، 

لاوقرة:اا"ا[.

حبة،مئة سع فله حبه اممه تسيل ق أنفى من هكدات الكلام لوحاء مقل هذا 
افهقال يرتح، الإنسان ستحضزْ الذي ١؛؛^ لأف ١،^،؛ كرموخ الذهن ق يرتخ لم 

]الخ؛قّوت:مأ[.ألم؛لنياه إلا بمق1هثا رما للنايى دهتميهتا هث-آلأمثن>ق وؤ 
إذاللئ، يبني لهذا المهم، عل ؤإعانه له، ورسخ للمعلم يقريم، الأمثال فضزب 
وتعرفهيعقله بثي؛ القل، له اصرب مثلا، له يصرب، أف يفهم ولم عاميا حديث، 

الموفق.واش الحوسة. الأسياء بواسهلة العقوله المعاق يعرف حتى 

خوًٍجمح؛لآج،

لعئهال، افه رسول، أل شني;ؤ.محم؛ بن نهل دعى ~  ١٣٧٩
متقى٠ النعما، محر من لك، حتر واحدا رجلا بلئ، افه يدي لأل ررهوافه نمحقممقبمته؛ 
عاثهُاا.

وأنواليوم، الإسلام إل الناس الّء،. دعاء باب والسثر، الخهاد كتابه الخارتم،• حرجه أا 
بابالصحابة، فضائل محاب رمسالمت (، ٢٩٤٢)رقم اف، دون س أربانا بعنا يعضهم يتخذ لا 

٢(.٤ ٠ رقم)٦ قهبمئ، ءلاو_، أي بن عل فقائل عن 



ءتإإس،يويالراأافتي سد اسسزا،تى؛لأم ش

محاو؛ه، الّثي أل ههبمنمحا• العاص بن عمرو بن افب عيد وص ~  ١٣٨*
مثمئداءلأ ثيب وثن حرج، ولا إنرائل بى ص وحدوا ولوآته، عش اادلئوا 
٢.اثحارير زواه ازو®. من قمعيه ئكوأ 

الثنخ
دْ.بمننعد بن نهل حدث العالم محفل بيان ق ثعال اش رخمه المولهن اى 

ءاتضقال! حيل يوم الرايه أغطاه حقن إْ.ةنئ طالب أيير بن لعل محال الجى. أل 
موافب، افب حؤ من عليهم نجن، با وأحمهم الإنلأم إل اذعهم ثم رسلك، عل 
بهلوهدى امم4 أو . !-؛؛ ٥١النمم« حر من لك حيٌ واحدا رجلا بك اف بمدي لأذ 

وأم،حراء، م اليم بنكون وا-محمزت النعم. حر من له حرا لكاذ واحدا رجلا 
ممن لك حر محمول: الطلبة بعص تجلئ ولهدا حار، جغ فهي اليم بفأ ١^ 
حنرئث؛ذرآهمال• افه قال كا خمار، جع اُقئر لأف غالط؛ وهدا النعم، 
حعهنا لكنها أم، حع وكدللئ، حراء، جع فهي اليم بنكون م أما ؛،[، • ]الدثر: 
وأحن،الزمان، ذلك، ق العزب إل ١^ آعجنخ وكانت، ا-قئراء، الماقه وهى حراء، 

للئ،■نيا ذلك، كان واحدا رجلا بلن، اش هدى فإذا الزمن، ذللت، ل العرب إل الال، 
عكقل،؛افب إل الدعوة وعل التنليم، وعل العلم حث،َءل هدا محقي النعم، حر ْن 

منتش؛ ما ثعى؛ كان ذإذا تعق؛، وهو إلا افإ إل الإنسان تدم أن بمكن لا لأنه 
العلم.محفل عل دليلا هذا كان ذلك، إل ودعا افه شريعة 

النصأل أبيه، وص فهته العاص عمروبن بن الله عد حديث، ذكز ثم 
ولوآته®.عش ررتلعوا محال: 
(•٣٤٦١رنم)إمرايل، بني عن ذكر ما باب الأنساء، أحايين، كتاب الخاري; أحرج،، )١( 



اإآ_و|ر،كواسرسونساق

سهوبجميع أفعل وبإ أقول، بإ الناس بلغوا بمي عنىُا• ®بلغوا ت قوله 
ملَلأ يع؛يت للمملل، ولوهنا اممب، كتايت، س ولوآيه® عر ®بلئوا 

لأ،إىيلغالإىئولوآةضطأذاسمئ:أهلألإغهإذائعاجه 
®وميااثديث: آخر ق قال ولهذا الرسول. كلام من وأي علمها، قد يكول 
أيهيعلم متعمدا الرسول عر كدب من ١^١^٠٠ مى ءألسئأتمعدة ا ٠ثم٠LJعل "كدب 

يعنياهمث، هنا بالأمر الراد لكن للأمر، اللام هنا المار، من مقعد0 فكوا كاذب، 
ساكنيس يكوف أف امتحن فقد أي؛ باممب~ "والعياذ النار من مقعده تبوأ فقد 

علاوكذب الماس، س واحد عل Jسكاممب الرمول عل الكذب لأف ام، 
الرسولمحر؛١٠ ما لأف الشريعة؛ عل كذب هو ثم عميقل، اممه عل كذب الرسول 

كالكذيت،ليمن الحالم عل الكذب يقال،؛ وكذلك اممه، شريعة هوص الوحي س . 
هذاحرام هذا قال؛ وكذا، كذا فلأن؛ قال ثقول؛ مثلا يحني، الناس، عامة عل 

علالكذمت، س أشد أيصا ٥^١ ثكذب— —وأث ئنة، هذا واحب، ُذا حلال، 
فإذاM اممه رسول إزى اممه قريعه تلغوف الأياء ئ النلماة لأو انس؛ عاثة 

عفلممفهذاإقمه يكذب، وأث وكذا كذا فلأن؛ الحالم قال ويلت،؛ عليهم، كدبث، 
عنه،الناس يكمر سيئا اسثههم، إذا —والعياذ؛اض~ الناس بعضن العافيه— الله ~سأل 

سم،إذا الماس أف يعرف، لكن يكذب، وهو حرام هذا الملأن؛ الحالم نال قال؛ 
كاذب،وهو واجم،، هذا فلأن؛ قال يقول؛ أو مكذب، يلوه، فلأن إل العلم 
الناس.عامة عل الكي،ءم، من أشد وهذا 

المار،مى مقعده فكوأ متعمدا . الرسول، عل كدب من أو فالحاصل: 
مقعدهفكوأ يعتي، الكاذب؛ن، أحد فهو كذب اثه يعلم كذبا حديئا عنه نمل ومن، 

سام.



مكذوبةوهي أوالترهيب، الترغيب فيها التي النشرات مى ينثر ما أكثر وما 
ؤيورعوبالنسران هذه ينئروف ا-اءهال ١^١؟^"^ بعص لكن الرسول.، عل 

نجبولهذا كذمت،؟ بثيء مغلومم كيف حذا، الناس يعظ يقولوف' كبيرة كمية 
أبواُس،الأبوامحت،، عل أوتعلق المساجد ق تتثؤ التي المثورات هذه س الخذر 

فيكونمآقذويه، أشياء فيها يكون ورثا منها، الخذر بجب ذلك، غر أو احي الم
كذب.أما علمم إذا النار من مقعده ثيوأ قد ينئزها الذي 

بنيعن ررحدوا ؤكؤبمتمحإ؛ العاصن عمروبن بن افب عبد حدث j( وقال 
عنهم،فحدث مولا قالوا إذا والنصارى التهود بنوإسرائيل حرج®، ولا إنرامحل 

عندهمإسرائيل بتي لأف للشريعة؛ محالفث اثه يعلم ألا بشرط علمياك، حرج ولا 
محدثأف يأس فلا بحم أحتروك فإذا ؤكذبول، مواصعه عن اكلم محرفوف كدب، 

فإنهله محالفا كان فإذ الرسول. شريعة ل جاة محالفا!ا ألاثكوذ بشرط به 
أعلم.وافه حرج، فلا باطل اله به حدُث، إذا إلا نحدث، أذ نجور لا 

طريئانلك ررومن ت هال( ه، افه رسول، أن ظ^بمق؛ أبائريرْ وعن ~ ١  ١٣٨
ملمرُرواة الحق®■ إل طريثا له افه نهل عنجا، فه يئتمز 

إلدعا ررمن هال،ت اممه رسول، أن ظ^بمثةت أيصا وعنه —  ١٣٨٢
ثقا«.مو»ب من دللأ< ينمص لا سعه من أجور مثر الأجر من ته كان هدى 

زواةةسلمرم.
(.٢٦٩٩)رقم القرآن، تلاوة عل فضل باب والترة، والدعاء الذكر كتاب ت سلم أحرجه ( ١ ) 
٢(. ٤٦٧ ) رقم سيتة، أو حنة ستة سن من باب العلم، كتاب لم؛ مأحرجه ( ٢) 
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طزهاازددت العلم إل الموصلة الهلئق ئلوك ق حرصا ازدذت وكلمإ ا-إقق، إل 
—.العظيم مضله من افه —سأل ا-إقنة إل توصلك 

فيتبغيأحد، عل محي لا ما العلم ءللس، ق الترغين، مى الخدسث، هذا وق 
ذهنهق ويمكث، مريعا، محفل الذي الشاب، ولاميإ الفرصه، ينتهز أن للإسان 

ذلك•عن يشعله ما يأتيه أف ثبل ويبادوالعلم الومثر، يبادر أف له ببغي حفغله ما 
ررمنقال: الّثي. أف قهنبمن هريرة أب عن أيما فهو الثازات ا-ثديثا أما 

علميعني هدى* إل ذعا *_ القيامة يوم إل يعني اسثه« من أجئ مله هدى، إل دعا 
ويربيهمالحمح،، لهم وييرث الناس بملم الذي هو الهدى إل الداعل فإف الناس، 

يجعليوتر، أل له ينبغي ايه عل ايا إئدللث، مثلا فعله، من أحر مثل له فهدا إليه، 
^بملوامصكمقسوتنا،كأأص آحزضلأتهفىس 

وعلكلاْلث، عل بناة الاس من أخد فأزر فيه، ورعيت، الإتر عل وحقث، ورا«رأآ 
أنث،،علمته الذي مى أو منلث، آحر بذللث، علم فإن أحرم، مثل فالائح ثوحيهلثه، 

القيامة.يوم إل ثثالنالوا ؤإل أحر0، مثل فللث، 
ضفكل الهدى، عل الأثه دل لأنه المن أحور كثرة عل ذليل هذا وق 

ثيء،أجودهم ص ينمص أف غم س أجرم و. فللمذ هذي الأمة هذْ س عمل 
لمأمته، عملته ما أحر له ه المني أف يم ؤإذا وانماءي، للفاعل تام فالأجر 

اجثهدالناس بعص مثلا يحني، ه، للمرمحول العبادة ثوابؤ تبمدي من حتلما بذللثح 
ويقول:مرانا ثمزأ ه، للرسول يوايجا اجعل اللهم ويمول،؛ ركش، يصل ومحار 

صلاةكتاب ومسلم: (، ٩٩٨)رنم ورا، صلاة آخر ليجعل باب الوتر، كتاب الخاري: أحرجه 
(.٧٥رقم)١ مثنى، مثنى الليل صلاة باب ونمرها، السافرين 
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قوأومموا، وصدقوا عظيمه، أموالا مi^كوا أعنياء لآمةآئق أحمد الإمام عهد وق 
صدقوا،أعنياء أناس دتبنتنظ' الميم وابن ينميه، ابن الإسلام كثيخ بعدهم من عهد 

لمدوقفوه؟ ما ذئب أين أمموه؟ ما ذئب أين ؟ الاJ ذئب أين وأوقفوا، وأمقوا، 
سفيي:ترةيهمفيمزكه

أجرهم،يأتيهم الأمة ر؛ن منثور وفمههم علمهم أيقا الأئمة أحرها، ويأتيه وئباوا، 
ذكرهملكن ماتوا العلياء، من وعرهم المم وان ثبميه، ابن الإنلأم سح وهكدا 

يدلوهدا ئورهم، ق وهم الأجر ينالهم تحورهم، ق وهم الناس يعلموف م؛ا3، 
قثعال افه ثاء إف وسيأق ان، للأنوأنفع المال من بكثتر أفصل العلم أل عل 

منإلا عمله امخ ادم ابن مايت، ررإدا اأؤJم^! ذكزه الدي نمحهبمق هريرة أتجا حديث 
•المومق والله • يدعولهاا ضاك ولد أو بؤ، ينتي أويلم جاينؤ، صدقة ت ثلاث 

خوًتهقحآبم

منإلا عئلمه امخ آدم ائن مات ررإدا ه: اف رسوث، قاو ئاو: وعنه - ١  ٣٨٣
.ملم رواه يدعولها<. أوولد به، أوعئميع جارية، صدقة يلاث،: 

ماملعون ااالدسامثعوية، هيقولى؛ افص رموو< شممتخ قاوI وعته، —  ١٣٨٤
حدبث،١٠وقادت اليمثمدي، رواه أومثترا«. وعاؤا، والاه، وثا مال، افه إلأوكز فيها، 

س.((رى

الله.طاعة أي والاهء،! راوما قوله: 

١(. ٦٣رقم)١ وناره، بعد الثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصية، كتاب لم: مأحرجه )١( 
رنمالدنيا، مثل باب الزهد، كتاب ماجه؛ وابن (، ٢٣٢٢رقم)الزهد، كتاب الزمدى؛ أحرجه )٢( 

(٤١١٢.)



ساساساوثسس

طيبهل حزغ »_ اف رموو قال قال؛ همحه أنى وعن -  ١٣٨٥
•' حن١٠١١ررحديث وقال؛ امحذي، رواة • يرجع٠٠ حى اف نسل محول العلم 

ينعارلن ت قال اش.، رمحوو عن >ه.بمنئ، الخيري نعد ش وعن "" ١  ٣٨٦
حثن«رُررحديئ ومال: الر٠ذي، رواه ،. ١٠٤^منتهاه حك،تكول حم مى مومى 

علالعالم ررهفل مال؛ اف رمول أن أمامة أي وعن ""  ١٣٨٧
الثإواتوأخل افءوئلآةكت4 ارإل اف^؛ رسول مال ثم أذدا'كم،ا عل آكمفل العابد 

ااي«.اةس نظم م لبمدن ائدث ش u<4 ق اثلئ ير نالآنض 
٠.ءاخديثحشزلأ رواهالربذي،وئالت 

القى
حدثف( ويعلقا ثعؤا العلم قفل رباُب ق يعال القّ رحمه الولث ماى 

ثلاث؛من عنله!لا امخ آدم ابن مات ®إدا غال؛ ه الني أف هكممفيتئ ميرْ أي 
حثفيه الحديث وهدا ل4اا يدعو صائ ولد أو به، ينتي يلم أد باربق، صدقؤ 

فئيادزالوئ، ماجه ض لأدري لآث4 الصالخؤ؛ تالأيال اناذرة عل ان الإن
وثوابا،ستحائةؤiنال اممي عند رمعه يردادبه الذي ^ ١٠۵١١بالعمل العمل ينمخمع أن قبل 

مالك،ا أين:ذ، ولا:منأ ضثموئ، لأنني ثا واحد كل أن المنلوآ دس 
هثؤت أص يأى مس ^١ عدا ئبمتكسث مادا مس ئدزمح< ق، ثعال• اف، 

(.٢٦٤٧)ريم العالم، طاو_، نفل ;اب، العلم، كتاب، الترمذي; احرجه ( ١ ) 
(.٢٦٨٦)رنم العبادة، عل الفقه قفل ل جاء ما العلم،;اب، كتاب، الترمذي؛ أخرجه )٢( 
(.٢٦٨٥رقم)العبادة، عل الفقه فضل ق جاء ما بابه العلم، كتاب، الترمذي: اخرجه )٣( 



الرا،اتيسيئ تلام ض اسر|هتي ^؛j ثؤح  ١١٠

افطاعة و اشر الخزض،)ر يمهز العاقل فإو كذلك الأم كان فإذا 
يشملض1ثاا ءامخ وقوله؛ يتب، ولم يمتعتب ولم الوت، يأسه أف قبل عغيثل 

الخمدان أثا ابثزاء، دار إل اذل لأنه _؛ إذا عله ولا له ثكثي لا ضل كل 
ثلاث؛من إلا جزاء، دوو ذلك، يعد كلها فالدور الدئيا، دار فهي 

اليءهذا ويستمر سيء الأسان يتصدى أن يعتى ؛ ح^رةاا ررصدقة قوله؛ 
دامما مثمن الباف أجر لأف جايية؛ صدقة اجد الموبناء اجد، الميكون ما وأحسن 

وقراءي٠م،صلابمم، ل الماجد ل يممحوف واللموف ومارا، ليلا قاما المجد هذا 
يوقثأل الحائية الصدقاُت، ومن ذللث،، وعثر العلن؛ وتعليمه؛؛ العلن؛، ويعلمهئ؛ 

العلم،طلمبة عل أو واثاكين، السراء عل يحره أو أوتتان عقار من ومما الإنساو 
يهلبعأف الحائية الصدقات، ومن ذلك، أشنة ما أو اممه، نبيل ق المجاهدين عل أو 

لمؤلف؛ث من كاسن، نواء ما، ويممعوف فيها يمرووف للمملمن نافحه كتا الإنسان 
•بميم من المسلمموف ما يمع ناقعه كتبا ثكوف أف الهم سابق؛ى، مولف؛ر، أومن عصرْ، 

وأزالالطرق أصلح إذا الإئاف فإف الهلزق، إصلأح الحارية الصدقات ومن 
والقاعدةالحارية، الصدقات من ذلك فاو حذا، يممعوف الناس وامتص الأذى محها 

موته.بمد للإنسان يثمؤ صائح عمل كل الحارية؛ لصدقة ال 
افالإنيرك أف وأنمعها وأئملها أعمها وهذا ؛ به® يتم *يعلم اكاف؛ أما 

أوبالكتابة،الشموي ؛التعليم؛ بعده من ورث سواء به، السلمول يتم علتا وراءْ 
قامئسشئا دام ما اكلوuت لهذه انس وتداثj الاس ومم؛ ال٤ب فثأليف 

وريه.الذي العلم حذا ينممعوف الناس لأف مستمث؛ جار العلم 
بثا،أو ابما ~بمني أنش أو ذكرا يشمل ولد له،ا يدعو طي ررولد واكاللم'ث 





قؤح;ياضاسرءتي،_ئلأمسدالرسيق ١١٢

هدا،إل يرثيهم ولم ذلك،، عل الأمه ئ، لم لآكن4 بأس، لا يعم، فيقوو<ت 
يعنىبحائطه يتصدق هل سأله! كههغتئ عيادة بن سعد أعيان، لمايا ق مسل لكن 

افه،يارسول ءالت رحل وجاءه '،  ٠١٠٣^الرسول قال بعدمؤه، أمه عن نمتانه 
ل،لكن '، رادعماار قال؛ عنها، أماتمدى بعته، ماثمت، يعني منها، اءتلتنا امي إ0 

لمايغفر أف اف، سأل يدعوله؛•، صالح ررأوولد قال• للأمة عاما ثئريعا يث/غ أف أراد 
ء

حميعا.وللمسلمين ولوالدينا ولكم 

يقول؛.، افه رسول، سممت، محال؛ غ.بمنئ، الدرداء أيى وعن " ١١٠٨٨
قمعا،لأئكه زان ١-^، إل طر1ا افُله نئن عغ يه يثغي طرما نأك >رش 

ومذالشموامحت، ق مذ له ينتعفئ العالم ؤإث يصغ، بإ رصا العلم لطالس* أجنحتها 
سائرعل الممر محفل العابد عل العائم وقفل الماء، ل الحساد حس لأرض ال 

هيرمحا ولا دينارا يورثوا لم الامحاة واف الامحا؛، ورثه الني؛ دإف الكرام،، 
٠.والرمدير أبوداود رواه وافرا*• بحظ أحد أحده ئمذ الملم، ورثوا 

جاتز،نهو أس عن طه صدنة تان أوبأرمحي نالء إذا باب الوصايا، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
عاص؛٥^٥^١،.ابن حديث س (، ٢٧٥رنم)٦ ذلك، لن مض لم ؤإن 

كتابت لم وم(، ١٣٨٨)رنم الغتة، الفجاة مويت، باب الخنائز، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
١٠)رقم إليه، البت، عن الصدقة تواب وصول( باب الزكاة،  ءاتنةالوسن أم حدت من (، ٠٤

ز.عها.
(،٣٦٤>١ رقم العلم، طلب عل الحث باب العالم، كتاب وأبوداود: (، ١  ٩٦)ه/ أحد أخرجه )٣( 

الهادمة،ماجه؛ وابن (، ٢٦٨٢رقم)العبادة، عل الفقه فضل ل جاء ما باب العلم، مماب والرمذي؛ 
(.٢٢٣رقم)العلم، طب عل والحث، فضلالعل،اء باب 





سدام''طء،ض؛لأم امايض يياض قيح  ١١٤

قالكإ اممه، هفى عثا ئمث له ما دلا فه سجد تكن4 وثعدا، شرعا فه ولاتجد 
هناوالجود [. ١ لالرءد:ه ؤة،واه حلزعا ؤ، من تثن ؤو.تي ت مال اطه 

عغ؛جل،اطه يغالب أو سهلح أحد لا لقدواطه، حاصع أحد فكل المدري، الجود 
:١^١٠اقئ؟ذولاكا> 
والأممصن،ضاكابم،س 1 أيناأنئوالإل

عليجدوا، فلم العياب عليهم حى الناس مذ ممر الثزعل جود فال 
عغ؛جل•طه سجد كلها والدواب، والشم واببال، والنجوم والفنن الشص أف 

الكونالجود إلا مال طه يجدوذ لا الخى ومذ آدم بتي من الكمرة لكن 
[.١ لالرءد:ه ه ؤهعا طزعا وآلأ3ني ؤ، تن تثد ؤوِش المدري 

ذللئ،من وأفصل للعالم، ئتغمر الكادنارتإ هده سم مال اطه أن والحاصل! 
يصح.بإ رصا العلم لعلال_إ أحنحثها مع اللائكه أو 

رصاالعلم لهلابي، أحنحتها صح عغيثل اطه لإجز الذين الكرام الملائكه 
مععقل- اطه -نلائكه الملائكة أف هذا، من \ج قفلا ينن هل بمنل، بإ 

عفليم.قفل هذا يمح، بإ رصا العلم لعلمالت، أجنحتها 
لوالأنبياء، ورثه النلماة أف محؤمحته الدزداء \لي حدين، ي البئر. وُيرئ، 

لا،ومارا؟ ليلا وينجدوف يزكعوف الذين العثاد الأوساء؟ يرث الذي من محألتح! 
ورثههم العلياء منهم~ اجعلنا "اللهم العلياء إلا الأيياء يرث لا الأييا؛؟ أقارب 

إلالدعوْ -وورثوا الأئياة يعنل كيا العتل ورثوا الأساء، مذ العلم ورثوا الأساء، 

(.١٣٦)Y/ الطري تاريخ انظر الفيل• •حاد-نة يوم حسح بن نقيل ماله )١( 







١١٧ا،مأ-واو،كلاساسوصاث 

يوله؛س الدلالة ل وأوصح المران، من هذا عل-مه،ض عر ذى ًفإ، 
ه.شه إلا الر نن أوشر ؤو*آ ثعال؛ قوله أيصا وتدم للأخر٠٠ الأول ترك *كم 

حلقك،عن به  Luxjوابنا ءلسا ورزما صايا، وعملا نامتا، علتا اررمنا اللهم 
قدتإنك>،>،_؛ 

تيقول ه، افب رسول، سم،ست، دات،ت ظ^بمثق منعود ابن وعن " ١٣٨٩
رواه. ناح١٠ من أوعى مبلغ مرب نمنه، مجا ثلمه ثقا، منا نح امزأ افه اريئر 

صحٍحاا.حنن ارحديث، ومال! ٠، 
علمعن ئئز ررمن اممب رسول ماو ت ماو بخممنبمه أباهريره دعن " ١٣٩٠

ااحدي.ناوهال! '، والرمدير داود أبو رواه يار®• مذ بلجام القيامة يوم أيم ^٠، ٤٥
حنن«.

الثثخ
أحادثفه( ويعلينا ثعئا العلم مضل )باُب، ل يمال اممه رحمه المؤلف محاى 

ءاثصزهال! ه الّ؛ي أل هقمحة معود ابن حديث ومنها كشومنها، محبي متعددة 
افهنمر ناح١١، من أوعى مبلغ قرب نجمه، مجا ثلمه نقا، منا نجع امرأ اف 

رنم، ٤٢١نلح عل الخث ق حاء ما باب العلم، كتاب والرمدى! (، ١٤٣٦/ ) أحمد أخرجه ( ١ ) 
(.٢٣٢رنم)٣، بلغ من باب القيمة، محاب ماجه: وابن (، ٢٦٥٧)

(،٣٦٥٨)رقم العالم، مع كرامة باب العلم، كاب داود: وأبو (، ٢٦٣)A أحمد أخرجه )٢( 
بابالقيمة، ماجه: وابن (، ٢٦٤٩)رقم العلم، كت،ان ل جاء ما باب الحلم، كتاب والترمذي: 

(.٢٦رنم)١ ذكتمه، علم عن ئل من 



ءتإأ؛ثئءكبوثؤسيئاأور،دزا اسسق،ز؛لأم قؤح  ١١٨

و؟ئاضمأ بجنذ ؤو"محأ ^؛ ^١٤قوله ومنه ا-لثن، مى بالضاد ثصر لأف حثنه؛ بمي 
بالعينثظئ يعني ناظره ريا إل حننه، يعني ناصرة [. Yt-TY^L^I]ثاظنآه ُبما إل 

أسيجزضإ ثا3قرع\ق! افه قال أيثبما وكيلك منهم، ؤإياكم اممه جعلنا عغئجل، اف إل 
الوجومق حنئا ومرورا، حنئا أي [. ١١]الأسان: ونئاه سمأ محكثم ١^ ثرألك 

ثإمحأداه مقالا— —يعني منا نمع امزأ افه ءريصز يقول! هنا الهالوُتا، ق ومرورا 
اضرمول عن حديثا سخ إذا ان للائدعا ه الني أف بذلك والمراد تمنه"، 

القيامة.يوم وجهه يحال اطه محس أذ نمته، كإ فتثعه 
ااثديث<ينع الأساف يكوف ربإ حه ناح"؛ مى أوعى مبلغ لأقرب وقوله؛ 

انالإئمى عملا وأثث وأفهم أقمة بمي الممايع، من أوعى البئر ويكون ؤيبلغه 
هومن العل،اء من مثلا تجد معلوم، و. النئ قال ك،ا وهدا وأداه، تمنه الذي 
آحرشخص إل فيبلعه معناه يعرف لا لكنه ؤيوديه وتحمفله، ا-لخديثا، ينوي راؤية 

ممره،أحكاما ه الرسول أحادسث، من ويثتيج ويفهمه المعنى يحرف العناء من 
المازفزوى الماة أمنكن الخي الأرض كتثل الأم نقل أة وقدمي الماسن، فنثع 

عرفواالذين الممهاء فهم أنبتش التي الرياض الأرض وأما سبته، لا لكنها وارثووا، 
الثزعيه.الأحكام منها وامتنتجوا وممهوها، الأحاديث، 

علمعن سئل من ه الني يوعد فقد هدا بعد هزيره أي حدين، أما 
ئالنار، من لحام فمه عل يوصعر أي نار، من بلجام القيامة يوم يلجم بال فكتمه 

يالاJل ٠Jاأف علنث، إذا وهدا عنه، تئو أو بعد افه أنزو  Laكم لأنه العافيه، ^ ٥١
قصدهوليس امتحاثا، يسال اثه علمت، إذا أما ثمغ، أذ لك تحور فلا لأراؤمّاده، 

هنيثة.!فلا مشث، ؤإل هتلمه، مشث، إذ بالخيار فانث، ويعمل، فيعلم يسرشد أذ 



١١٩ا،آ-و1داهدلاس(سارسئه 

اممهلأ0 لالأئدْ:أأ[. ه عمتأر آعغش أو بيمم جثآ»وأدة-كم ءن ثعال! اممه لقول 
لثتظرواولكن بكلامه، يعملوا أف لأجل لا يشحكموثه هؤ الى ياتوف هؤلاء أف 
طثالا فقط، انمحاى علم عن جاءته اوجل هذا أف عيمئ، فإذا عذْ، ما 

يعلمه،ولا نمته، فلا ثث ؤإذ وعلمه، وأنه فافعل، شئث، بالخياوإف فأث للحى، 
الإناء،يرجئ أف بأس فلا تجثرْ، نمند0 المئوي من نجثل اثه علمث، إذا كدللث، 

أخٍانالأنه الفiحه، فيه :كوئ ، ijjإل الإلحاة رجئ أذ تاز لا لكن ٣ لا 
للثئسب أما رأيت، إذا فأنث، والمساد، للثز سثا بما أقيث، لو المئوي ثكون 

الموئق.واض ذلك، ق عليلذ حزج فلا الإجابه وأجك والماد 

ينعىعؤا ئعلم ررمن افه رسول، يال، هال■ قعئبمتئ، —وعنه ١١٣٩
يومالحق عرفن نجد لم الدئيا، من عرصا به ليصسثذ إلا يتعلمه لا عغتقل افه وجه به 

صحح.بإنناد ا أبوداودر رواه رنجها• بمي* القيامةاا 
الثثج

ننحهبمننهزيرة \لي عن الولم،)؛نء سامه ما فه، وينلهإ ثعؤا العلم قل مص 
عزصامنلايريدإلاأيرينال اطه وجه به علهاممايثثى طلث، ءرمن قال! ه المى أف 

قسئني!إل ثتممم والعلوم ربجها، بمك، القيامة؛؛، يوم الحق عرفن نجد لم الث-سا، 
عرث.علوم س ائيها يوما النزعثة وهوالملوم اطه وجه به يراد ت مم 

ذللث،.أثثه وما واليكانيكا، والبناء الهندصة كعلم الدئيا، علم آحرت ومم 

رنمتعال، اش لغم العالم طل، ق باب العلم، كتاب داود؛ وأبو (، ٣٣٨)آ/أحمد أحرجه )١( 
٢(.٥ رنم)٢ به، والعمل بالعالم الأتفاع باب القدّة، ماجه: وابن (، ٣٦٦٤)



الرسلء،•_ئلأمسد انمايض قؤح ١٢٠

الووا،;تثإ>ش به الإئاف 1ل:طك -فلاثأز اث علي الئاف: فأثا 
يكوفأذ أحل من الميكانيكا يتعلم واجرة، راتبا ياحد مهندنا لكول الهدمة 

الذئيا،يعلمه ق يتوي أن عليه حرج لا هذا الدئيا، وينوى ويكدح يعمل ميكانيكيا 
والدئيا،١^^ بذلك وينال له، حثرا ذللث، لكاف يحلم ب،أ المسلمن مع لوثوى لكن 
مهيمنيئلوا أف السلميرثا أكفي أف أجل من الهندسة يعلم أؤيد أنا لوقال؛ بمي 
اثّلم؛نحاجه يند أف أجل من الميكانيكا يتعلم أو يا، هذا لكان مثلا، كمارا 

ولهأختضس،صلولمرذهالأنامحث، فهذا ميكانيكين، اختاجوا ف؛،اإذا 
المال.زيادة أجل من ؤيشرى يبح كالذي علميه، انم ولا ذلك، فلمه 

يقنىلا علم فهلا يساناوها، وما عغجل اممب ثريعه يتعلم الذي الأولر؛ المم اما 
سديدوعيد وهذا القيامة، يوم ا-قة ييح نجال لا فاثه الدئيا به أراد إذا اممه، وجه إلا به 

أتىقد فائه الدئيا، امجور من سيئا الشنع بثعلم قصد من أف عل يدل ياممب، والعياذ 
أتعلمأن أريد قال؛ مثلا، بمي علمه، ل له يبارك ولا الدنومح—،، كبائر من كبثرْ 

أتعلمأل أريد ويعظموف، تجرموف، حتى إئ الناس وجوه أصرف أل أجل من 
ا-إقةؤيح نجد لا باق— —والعياذ هذا ذلك،، أثلمه وما راتبا، فاخذ مدرنا أكوف حتى 

المدارس3، يقرزوف الذين بعص هذا رثغ قد أو هدا، عل أشكل وقد القيامة، يوم 
ليسالشهادة ثيل مقال؛ الثهادْ، ينالوا أف أجل س والكليايت، كالمعاهد النذلاممم 

أناالهلال_ات قال فإذا للاخرة، يكون وقد وحدها للدئيا يكون قد وحدها للدئيا 
بذلك،الناس وأنح التدريس، وظاتم، س أقفز حتى الشهادة لأنائ، العلم أؤللمب 

وليسؤلئثه، ونثه حر فهذا المقتر، إل فيها من أوجه دائرة ل مديرا أكول حتى أو 
فيهاإثلمولأ>غ.



١٢١ا،آ-بابسلاساسايسئه 

الوحيدالناس كفاءة مقياس صاو الحاصر الوقت ق الأنف ْع ائه وذلك 
الشهادة،هذْ حثي، عل قيادة ؤيتول يتوظف عاليها فالحاصل الشهادايت،، هده 

قحتد إلمام لديه كان ولو عيره أما والحامعايتج، ال،كليات ق التدؤص يتول ك،ا 
يمحي الأحوال لأة ^;١ شهادة، نجمل لا لأأد4 التزات، عل مجفل فلا العالم 

سم،5نالتي الشهاده أذثنال أجل ُن الجالم ءللسغ إذا مول،؛ المال، هذا إل واملست، 
به،بأس لا هذا فإف الخلق، مع لأجل لكن الدمحا لأجل لا التدريس، م1، من :٦١ 

Jالنيا٠ت،،الأعإل، إثإ ف، فالحمد الوعيد، هذا يتاللثج ولا الدئيا ُذللث، محا٥^١ يعد ولا 
ماذاثوى. lioiوانظن ميزال، فهذا ماثوى، امرئ لكل وإد،ا 

الثهادهينال أذ أجل من اُبمامعة ؤ، الشرعيه العلوم يهللب، فالذي هذا فعل 
الزسةق ثكوف أذ أجل من الشهادة ثنال أف ثريد أسث، هل ثريده! الذي ما مول،؛ 

وحسزُت،،خمث، مول،؛ هذا، أريد أنا يحم، قال؛ إذا وكذا، كدا ورائك الئلاق 
مادنث،تردالدنيا.

ئفعإل النصول ثمكن لا ١^ لأنه ،، ٣١أنثغ أذ رد أنا لا، قال؛ إذا أثا 
اثالإنلأتال أنه كا هذا، إل أصل أن ود ول بالشهاداُت،، إلا بالتدريس ام، 

هذا،أريد وأنا بالشهادة، إلا السلميرن مى خماعة عل فيها قائدا يكون ك«يرٍْ وخليفة 
امرئولكل؛ بالنيامتج، والأءإل، مؤ،ء، عليلئ، وليس ءلسه، نيئ هذه فب، الحمد يلنا؛ 

أم١^ فالعلي اث، الكات من العلم ْلالز، أخي ثمين أذ المهأ؛ ثوى، ما 
بدفلا الدئيا عندك ولومست، الدئيا، مى زائلا عنصّا به ريي أل س وأعن، وأرثع 

المالويذم، ممون أف ؤإما المال، وثعدم مثقر أف إما أوماريلث،، ئفارهها، أف إما 
لغرك•



الدطصسد ؟لأم "j اسايض )؛اش قيح  ١٢٢

أجزمن هو الذي الثزعئ العلم تجعز هلماذا الأجرة!اقيه، اموو لكن 
العقلق نمه هذا إف الدئيا؟ مى عزصا ُه لثناو نئا العبادات وأقفل العبادات 
ثريعتهولحإية عغئثل، ض الثزر العلم نجعل أف ثد لا الدين، ق وصلال 

الهدى،عل وللدلألة انمن، إحوانك وعن نسك عن اجهل ورفع ^^^، 
3٠١لأاص\الاضَأذمحنوم 

نديت.

افرموو ممنته هاوت العاص؛?۶^٤^١، بن عنرد ن افي همد وعن " ١٣٩٢
العالإفض ولكن اةس، من يتزئ انتزاعا العلم يمص لا افَ ررلأ وز: مه 

\شر'مذيؤ\ يئالأ، ئؤونا ^١-^ ١١١^ عاِي، يق ل؛ إذا خش امء، بمص 
علتهُأ'.مممى وأصأوا«. قانؤ\ علم، 

المحح
وJعاJ،ثعي العلم ممل رباُب ق ثعال اش رحمه اووي الخاففل المؤلف محاى 

لامبصاف، ؛ ١١١سقال! المتر العاصر عمروبن، بن اممب عبد حديث، فه( 
سسممرا،العلم أف إل إساره الخديب هذا ففي الرجال" صدور من ايزاعا الؤلمم 

بطثم وجل، الأثه فتتدهور افب، دين إل الناس يرمد عالم الأرض ل يقي ولا 
اللمنة:أهل قال فكإ المصاحف، ومي المدور، مى  ٤٠المراق، منها  ٤٠ذلك 

يعود،ؤإليه معنى قالوا؛ يعود، ؤإليه بدأ منه محلوقا، غثر مترل، اممه كلام القرآف إف 
١٠رقم)العلم، شص كيف، باب العلم، كتاب الخارىت أحرجه )١(  بابالعلم، كتاب ت لم وم(، ٠

(.٢٦٧٣رمم)ونمه، العلم رفع 







١٢٥بد،لاساسزهسام 

مضلوواي
غثرهم•يئضلوف 

وامنا.طتا ورزما صابا، وصلا ج ح إنائآلك اهأ 



سدالوا،،،تيتلام اسسزا رئس مح  ١٢٦

ََِإط^مال =^^ح^ما-ىابشض 
الشكر-^^^ ٢٤٢

جمقمحج

الشثى
يضاف( )خمد وئكره*. اف خمد راباب تحمذآقم اووي الحافظ الولن قال 

تبماثا،وةن\قفهو ويفاده، ذلك، يناق ما كل عن ودنزيآه والكإلأت بايحامد وصمه 
والتعفليم،المحة صفاته كإل وعل إخانه، جيل عل محمد الحمد، أهل 
والأنسثث الوى ممي ؤآ-لَنن فقال: حلقه ابتداء ق ثنثه افه خمد وقد 

عؤ؛ثنته وخمد [. ]الأنعام:١ ه بميأواق> برمم كثروأ نم وألزر وحملأمح؛ب 
قئوه ك> يء ؤؤ ييا نذ لم ِشآلكا لئمد وقل ؤ فقال: والند، الثزك عن ثنز٠٦٠ 

[.١١١]الإّراءثه ه/\ مئتآ ^3، ين وك لأر يع همأم آلمئكا 
حهتجكآ؛ؤوثريىآتلفكمح سحاة،ؤناق: فقال عنداُتهاءالحلق وخمدمسه

ot  آمحذذهييل لن أفمي ولثن، إلي  ٢٠٣؛؛ومح؛، ريم ءيلمي ميحوث آلممح، ■مل
ومحمودالحلق، واستمرار الخلل واسهاء الخلق ايداء ق ■؛3(^محمود فهو لالزم؛هماا، 

،^٢١كان ولهدا ضماأزوءلسْسص،لضوآءلكلحال، 
نحالم،ما أتاه ؤإذا الصالحات،،، ثم بننتته الذي لنه -^^ ١١٠قال: يئوْ ما أتام إذا 

الذيفه الحمد اليوم: الناس بعفس يقوله وما ، حالء كل عل طه الحمد ١١قال: ذللئ، 

غكمحنبميلعايثة حديث عن (، ٣٨'رقم)٣ الخامدين، ضل باب، الأدب،، كتاب، ماجه: ابن (أحرحه )١ 





ًتإأقئءكهصزاساسقعقئلأمسدالرسيق ضح|ياض  ١٢٨

—والعيادافه بننمة كمن لأيه اممه؛ نعمة بشكر يمم لم فائه افه عمى فمن إذل 
دارآتؤإرمبمهم ولحزأ آشَةرا نمق بدؤأ أقن إق ئر اممه قال بافه~ 
نعمةبشكر يمم لم فالعاصي ٢[، ه^)متار وئرخ يهLوما جهم أ. 

بلسانه!الإنساف لوقال حتى العصية، من أتى ما مدو سكر0 من ونئص عغجل، اش 
القيامهو فالشكئ قال، فيإ يصدق لم فإثه ا0ه، ينحي وهو ممب الشكر اممه، أشآكؤ 
العم.رءلاعة 

ومضلهحمه ق ثعال بافه الاعزاف، منها! عظيمتان، فائدتان له والشكئ 

قالعليلئ،، انثه نعمة زاذيت، شكنتا كثإ النعمة، لمزيد سبب ايه ومنها؛ ؤإحسانه، 
■^pJ(إن دكعر،إ' وي لآزثجمُ ثا==قزئن فن ر3ق؛ وإد ؤ دعال؛ ، ٧٥١

اض،لعذات ثمنه ض عث كمن ؤإذا ^، ٥١زاده اف الأنثكز إذا لإبرامم;ي[، ه كيِد 
ثلتتمن صقرأ ءانتوأ ألومكن ثعال؛ اممه وقال ثديي، ثعال افه وعداب، 

أيعمهاالي، الننمة هدم عل ثحال فه وافكروا لاوقر0;آم\اآ. ه ممب وأئِلكوأ رنقعإ ما 
هدهم؛، ولا خذب عثر من فزصلث، إليها الؤصوJ ٣ ونهل عليكم، 

هدهلثمي ؤإما فينا، لعسر إما عليها، مدر لم ثحال اطه لوثاء يأكلها التي الهليايت، 
ؤ0 عأي أم عمؤث0هس ثا ءؤأو:تم الآتعال: قال ١^٠١، 

محن©1تي;ص
محاحاجثتنه ؤ آمحزلون. نحن 1م ألثني( من أنزلثوث آأنم يئتبجف. آقكا 

تالواس:مآأ-'آب[.^١^^ ^ةاونة 

منقثذل النعمة، جنس من الشكر وكول ااال4، نعمه يشكز أن علينا أف ^^٠٢! 









ءتإآمح4يوثؤالرسلتي سيد *ز؛؛لأم اسايض ش  ١٣٢

ايثى
ومكرم(،ثعال اض حد ثقل رباب ل الولف الأحاديث، هذه 

الفرمئنا إذا وأيه عئؤثل، افه فن نعمة من ينا ما كل أف جيعا لنا المعلوم ون 
اممهفإف يؤذيه بإ أو يكنْ، بإ أصست، إذا او الإنوأة اممه، إل إلا ملجأ لنا فليس 
يدلكافه كمن إلا المؤمن يمحسس، عم أو هم أو أدى من ما عنه، بدللث، يكمئ ثعال 
علينانجب لدللث، محمى، لا كثيرة عفليمة افب فنعم إذف يشاكها، الشوكة حش عنه، 

علينا.أمتعها التي نعمه عل ثثكرْ وأن ثعال، اطه يحمد أن 

نجعلثحال اطه فإف اطه؛ بحمد الثيء ايتذأ إذا اف الأنأل الحمدت هوائي ومن 
إذاذلك، غير أو حهلبة كلامه، ق أويذكلم كتابا، يولث أف أراد يعي الزكه، فيه 

منزؤعيمي فهوأمحطع، اطه بحمد فيه يبدأ لا أمر وكل الزكه، فيه اطه جعل اطه حمد 
اظهُف؛هاأيمحايارك البمله نشلا، كاتثلة عثئْ الخد عن يرب قد لكن اوكة، 
الدييحة،حلمت اطه® ءربم iالت إذ الدييحه ذبح إذا اذ الإنأف منهات بأشياء 

إلانجل لأ الدييحه لأف الدبيحه؛ نجز لم لأه<ا •^^ ١١١ثال! وإل يه، وصارُت، 
الدبيحه،نجل لم اطه® رربم يمل• ولم أكن® رراطه الذبح• عند قال ؤإذا بالبسملة، 

بسواهما الخد عن يتوب ند لكن وبركة، تحن فهو طه فيه؛ايي• يبدأ أمر فكل 
يمول،•أهله، الرجل ؤإئيان والوضوء، والدح، والثزمس،، الأكل عند كالتملة 

ذللث،.وغن ٠ ززهثا«ُ ما اكتطان وجنب الشتطاو جننا اللهم افه، اربسم 

تومسلم (، ١٤١)رقم الوئع، وعند حال كل عل التسمية باب الوصرء، كتاب أخرجه ( ١ ) 
عتاسابن حديث من (، ١٤٣٤)رقم عند يقوله ان يستحب ما باب النكاح، كتاب 

ظ^بمثمحا•













صإألث4يوثؤالرسيق سيد ض؛لأم اسسزأ |ياض قؤح  ١٣٨

ولم:>الئ-مح،>محأوثلأى، مدعاهم)أظن( الدية، 
أحد،يتحلم، لم ئالوات الدية؟ أهل أين ت قال هدا، يكوف أذ بد لا حق رؤيا رآها 

فجيءأحفزهما، قال: قيمه، لهإ ليس بمي المسجد، ق عريبان رجلان هناك 
علخفرة الأرض إل نحفز اذ أنت ئم فئزمها، انام، ل تآهما الأذان هما فإذا بمإ، 

صبها~ثم بالناء حجره ثكوف أف نل ه انئ م فيها التي الخجرْ جواف 
نمساالكريم، النبي هدا حسد اف عيمئ حتى والزحام والزهبماصى بالنحاس 
٠,تائار حفظا محفوظ ه البل نز ولهدا الأرض، إل الزصاض 

الآفا'يمن تش بمي محمد، عل وملم صل اللهم المسلمث محوو أف فالهم• 
يعدوأوأف أحد يهلمنها أذ س ثربمه أبما، وتلمه وميتا، حيا ا-اثتده 

أحد. ١٠^؟

علاشَ>م لأة ١^؛ تأكالها أذ لأث٠كن الأن؛اء أخسائ أن ٣ ثم 
الأرفنالأرض، من مالئ امحاء فأجائ إذذ الأنبياء، أخاذ لأم أف ١^ 

الأنياء.أياذ لأم لأ اشُ، شاة نن إلا بمد ض لأم الي 
رسولهعل وسلم صل أف ثعال افه أمز الكريمة الأية هدْ ق أف والحاصل! 
محمدهّ•

لأفعليه؛ فصل عندك اسمه يكز إذا منها؛ مواضع، ق واجبة عليه والصلاة 
بملفلم عندْ دكزيث، امرئ أش رغم وقالات المل. إل أتى ٤^١٣ جميل 
امرئانف ررزغم الرابيه الأرض وهي ١^^١٥^، ل محفل بمي رغم* معنى ٣؛،، 

(.١٧٥/ )Y مهودي لله، الصطفى دار بأحار الونا حلاصة ق القصة تمام انظر 





الرأط؛زاسد هدم •_ اساسن( رداس ثؤح  ١٤٠

والأبأمالر-ووه؟اترس:صالأم مجاافإن 
محبولذلك ادحاوة؛ر(، حقوق هوأعظم ءفييأئثْؤئم الرسول حى قلنا! 

النمسمن لك أحب الرسول يكول وأن الناس، خمح محثه عل محسه ثقييم 
أمح،•والناص والوالد والولد 

حقه؟بعد الوالدين حى يدكئ اش أليس ت قائل قال فال 

[،٢٣]^:بمثناه إلآءائاءُ تثوثأ أي ظة س ثر، ئيا: 
ومتابعةفب بإحلاص إلا لا افب عيادة لأف اش؛ لحى ناح ه الرسول حق ولكن 

ا،لوفق.واف س، اف لرسول 







١٤٢^ميسمةسدسهاربمضسها 

لدينهبالملامة الدعاق نفثن وكذلك طلم«، امحأ ، ٣٠ال!هأ ، ٣٠ررالليأ 
أوثنييشحريم،، عليها يسهلوف محلا الأعداء، مى ثعال اممه شلمها أف وثريعته 

الخمد.وفه هوالواؤع وهدا ذلك،، منتئ عليهم اممه ّأط إلا 
إذعليها الكلام وسأق ذللث،، ق الواردة الأحادث المؤلمجذكز ثم 

شاةافه،واف،ُأم
خجءٍهسبم

افهرسول، مخ أثه ؤهبمئ! العاص، عمروبن بن اممه عبد وعى ~  ١٣٩٧
نواةةسلمُُوضلأة،ضصشبمانيا«. .يقول: 

فالةس ررأول مال: افي. رموو أة ي: ثنئود ابن وعن -  ١٣٩٨
حنن®.ررحديث، ومحال: ا، الرمنير زواه صلاه®. عؤآ أكوهم القيامة يوم 

مذررإو افه رسول هال هال: محمحقبمف أوص بن أوس وعن -  ١٣٩٩
معروصهصلاثآكم هاو هيه، الصلاة مذ عيآ محآكئزوا الخئنة، يوم ايامئم أمحصل 
مولهال،: ا ومحيأرمت،؟ صلاتناض لم وكص افه، يارسول، فقالوا: ^®• 

نواةأ؛وداوئرم؛إشاد^^َظممضالأيرأبماذالآم®. 
صحح.

(.٣٨٤رمم)محمعه، لن الوذن قول منل القول اسماب باب الصلاة، كاب ت لم مأحرجه )١( 
(.٤٨٤رقم)الك،.، عل الصلاة فضل ق جاء ما باب الوتر، كتاب الترمذي؛ )٢(أحرجه 
رنمالخمعة، وليلة الحمعة يوم قفل باب الصلاة، كاب داويت وأبو )؛/٨(، أحمد )٣(أحرجه 

ماجه؛وابن ١(،  ٤٣٧ ) رقم البي.، عل الملام إكثار باب الخمعة، كاب والنسائي! (، ١٠٤٧)
(١١ ٠ )٥٨ رقم الخمعة، فضل ق باب فيها، والسة الصلاة إقامة كاب 



ساضسصإآمحهوتؤ ١٤٤

١٤٠ زجلانف ارزغم اش.ت رسول مال ماوت جنبمث، هريرْ ش وض " ٠
٠.حثن<<ُ ررحدث وهال: البيذي، زواه •٤^٠'• يصل هلم عنده يكزن 

اكتمح
لنامدم وند ه الني عل الصلاة مضل بتان ل الثلاثة الأحاديث هذه 

هئهبممحإالعاصن بن عمرو بن اممب عد عن الأول؛ فالحديث عليه، الصلاة معنى 
إذايعني• عقرارا، بما علته افص صل واحده، ةثْ عل صل ررمن هال: و. الني أف 

للآءايالث، فمحي >^، نشز حآ اف4ُءاوك ٍثل محقي، اللهأضلءل هك:
ينيلوه افه نمول عل الصلاة هضيلة عل يدل وهذا ٠^١٠-؛،، عئز الأغل الملث 
عمله،أمثال بعشر عليه صل من جازى حيث، افه عند س الشل ننسه علو عل 

مثا0.عشز عليه افه يصل 

أولأو أنم ه الشل أو معود؛محؤقبمئ ابن فعن الثان: الحديث وأما 
عليه،صل من منه وأقزحم القيامة يوم يه الاس أول عليه، صلاه أكثرهم به الناس 

النيعل الصلاة كثرة ق ااارغسو، عل يدل أيصا وهدا عثهآص،ؤئم، 
أفأنر و. الني أف ئقثقبمتئ أدس بن أدس فهوحديئ ت الثالث الحديث أما 

صلفيمال: عليه، معرومحه صلاثنا بأف وأحتر الحئعة، يوم عليه الصلاة مى ُكثن 
أعلمايثه أمتك، س زجل عليلثج صل ذي٠ال،• عليه، أوئعزص هلأن، بن هلأن 

كيفافه، رسول يا فقالوا: الشل.، عل تعزص أبما ١!؛^ لا، أم الصل يعئ هل 
ثأثلأذ الأرض عل حرم افن ٌإل فقالت بليث،، أي: أزمن،؟ وند عليك، تعزص 

وجل*،انف ررغم اف تويارسول، باب الدعوامتح، كتاب، و\]زبيذي.' ٢(، ٥ ٤ أحد)Y/ أحرحه )١( 
رقم)هإ0م.



١٤٥سمةسرسهارسوسها 

الأرضفإف الأرض، ق موا مهإ واللام الملام عليهم فالأنساء الانبثاء،،. أخناد 
١^بعض اه:عال بخت؛ قد لكن تأكلهم، فإي ١^[. غض أثا ءاثلهم، لا 

١^٤إلا الأرش لأ؛1مم ١^١ أو لأئن ض ، ؤإذ:^٠١الأرص تأكلهء فلا 
واللام.الصلاة عليهم 

صئّمحيوثؤ،الني عل الصلاة كثرة ق الرغسس، الثلاثة! الأحاديث هذْ قفي 
صثت،إذا فايالث، وقت،، كل ق عليه الملأ؛ أكثر ولكن الحئعة، يوم ي ولاميإ 

واللامالصلاة ب؛ن تبتع أف والأففل عثرا، عليك -بما اف صل واحدة مرة عليه 
عبدكعل وتلم صل اللهم أوالصلاة، اللام يفند وتحورأذ افب. رمول عل 

أجمذ•وأصحابه آله وعل محمد ورسولك 

هزيعبعلوا رالأ و. افب رسوو هاو ت هاو نظعبمتق، خريره أي ض " ١٤٠١
ايانتادصحح.أبوداودر رواه • محتم® ح؛ث بلئي صلافم هإو وصلواعل، عيدا، 

افزد إلا عل بملم أحد من راما يال،؛ ه، اف رموو أف وعته؛ - ١ ٤ ٠ ٢ 
صحيح.بإنناد أبوداودرآ؛ رواه الثلأم®. علته أرد حم عوروحي 

يكزنمن ٠لالنتيل و..' افه رثوو هاو هال؛ قهنن، عئ وعن - ١ ٤ ٠  ١٢
صحح®.حنن »حاليئ وهال،! ٠، الرمدير رواه ^®• يمحل هلم عنده، 

٢(.• ٤ رقم)٢ الشور، زارة باب ايامك، كاب وأبوداود: (، ٣٦٧أحمد)Y/ أحرجه )١( 
٢(.• ٤ رقم)١ المور، زادة باب اداّك، كاب وأبوداود: (، ٥٢٧أحمد)T/ أخرجه )٢( 

أنمؤرجل((،ورغم قولهرمولافإه باب الدعوايت،، كاب والرمدي: ٢(، ٠ ١ أحمل.)١/ )٣(أخرجه 
رْءممبم1مح.طالب أي بن عل بن الخسين ث ■حل• س (، ٤٣٥ رمم)٦ 



ال>بمااءاسد كلام ض اسسي( رياس قمح  ١٤٦

رجلاه افب رسول شخ قال• محممنهثق، عسي ين مصاله وعى " ١٤٠٤
افهرثول مماو الني.، عل يصل ولم ثعال، افه يثجي• نم صلاته يدعوق 
جبس قيأ \نموم صل ررإذا -أؤيي-: له هماَل دعاة، P هدا« ررعحل 

آبوداودزواه سام®. يدعوثنيغ يم :< الثني عل يمحل يم علة، وافاء ئبحايه، 
صحح«.حثي ررحديئ وم١لث ٠، والرمدير 

الثثخ
ومضيلةو:؛ المى عل بالصلاة الأمر فتها أيما الأربعة الأحاديث هل>ْ 

عيدا،قزي ررلأ"بعلوا قالت ه المتر دْ.بمتهأف هزيرة أي حديث قمتها ذلك، 
زطواعو،
!__،أو »_؛، سنة كز إليه بالجي،ء يكرموئه عيدا ؛^ ٥١١^١ ٠٥٤^٠ الممم،ت 

الأنافوأن ه^، الني قثر لزياؤة الرحال شد تحريم عل ذليل وفيه ذلك، أشبه ما أو 
ولكيه، الرمول مر نيايم أحل من، يسافر أف يقصد لا المدينة إل الدهان، أراد إذا 

فيإصلاة ألم، من، حيث مسجده ق الملام لأن مسجده؛ ق الصلاة أحل من، يسافر 
محم®،حيث سلمعي صلايئم هإل عز، ®وصلوا قال! اهرام، السجد إلا مراه، 

أوحو،أوبحر، ثر، ق كنث، حيئإ ثيثه صلاثلث، قاف الرسول.، عل، صليث، إذا 
أوبعيدا.كنن، قريبا 

اممهرد إلا النيعل يلم ملم رجل من ما اثه الثاف، الخديث وكدللئ، 
زوحهعليه الله رد ه المن، عل ملئنح فإذا اللام، عليه ٧ حش روحه عليه 

كتاب،و\ذوبىذي.' (، ١٤٨١رقم)الدياء، باب الصلاة، كتاب وأبوداود; (، ١ ٨ أحمد)l/ أحرجه ( ١ر 
(.٣٤١رقم)/'^الني.، م، الدعوات جامع باب الدعوات، 



١٤٧مجوسي وصي أ،؟-ب1سالآمبمسلآةد4 

لنقول•مرْ، عل مف لكن مته، هريتا لكن فيمن هذا والظاهرأف السلام، فردعليك 
كلعل وافث عاثا، أف:كوف ومحنل وثزلكل، اض وزحمه المز أثما عليلث، الملام 
قيئت•م؛ 

عثدبن مضاله وحديث، رمح.غنئ، طالم، \لي بن عل حديث، الولم، ذكن ثم 
ثقالهحديخ، ولكي س، الرمول عل الصلاة عل الخن، أيصا وفيها نهتهبمئ، 

يئجدْ،ولم اممب، عل يثن ولم الرجلئنهد، هذا وأف التشهد، بذلك، الراد أف الظاهئ 
فيه!المشهد أن ومعلوم مباثرة، دعا ولكنه الميه، عل يصل ولم 

والتياثج.والصلواث، ض الحثالم، يوله: ل اف عل الماة أولا: 
ء

ء الدعانم عليه، والصلاة المزه عل اللام ئاتا: 
بذلك،الراد أف عل هذا، عل نمحهنئ- عثد بن مقاله حديخ، ~أعني يحمل 

ثمه، المز عل والصلاة باللام ثم يسبق؛الاحثاُتخ، وانه الصلاة، ل الدعاء 
الدءاء،والأوهالودق.

المزعلتنا حرج مال،ت ^^_، عجرْ بن يب تحثي أتجا لص " ١٤٠٥
عأؤكؤ؟نحز همم، _،، نطم مم، علنئا مد اف، نقوَل يا هئلنا: .، 

إثكإبرامحم، آل عل صلبمث محا محمي•، آل يعل محمد، عل صل اللهم رُءولوات 
١^،إبزاهيم، آل عق داركث، ^١ محمد، آل وعل محمد، عل بارك اللهم نجت، خمد 
<وقيىشرآ/محيي حميد 

كتابومسلم؛ (، ٦٣٥٧رنم)الُك،ه، عل الصلاة باب، الدعوات،، محاب الخاري• أحرجه 
'٤(.رقم)٦ _^، Jiعل الصلاة باب الصلاة، 



صئ'فنقوثؤالرسلازا سد ض؛لأم اسايض هس همح  ١٤٨

وثحىه، اف رمحوو أياثا ؛ ماو يقئنبمه، البذري عود من ش وعن - ١ ٤ ٠ ٦ 
نحلاأذ ينال اممه أثرثا ثعدت بى تثير له هماو ر?.بمه، عتادة بن ثعد لس حمق 

انهممي خو ه، الهِ رئوُل هتكث عؤك،؟ نحز يص اضِ، زئوو U عأيك 
محمد،آل وعل محمد، عل صل اللهم ررمولوات ه؛ اش زمحول مال يم ينألة، لم 
آلعلا ء:انكث محثد، آل ذعلأ محئد علا ^:١^ إ;راهم، آل علا ت طء 

ءئويتم<رنواةمجإرأ؛.حمدمحي، !ك ص،
اض،'كيسرسول، يا قالوات هال،؛ هقؤهقنئ، اعدي انحمد ش وعى " ١٤٠٧

زعلأززاجهلأك،ءج،الأيأطعلمح، ررضلوا:مم:
إبرايمآل عل ثاركش ي ودئنتؤ، أوداجه وفذ محمد، غذ وبارك إبراهيم، علاآل 

إكطي<<.مممىشُم
الثني

بنكعب، حديئ الملأ.، عل الصلاة كيمه بيان ف، يلاثه أحاديث، هذه 
لأيهعليه؛ يصئوي، كيف، الملأ مالوا أمم الصلاة، كيفق ق رق..عنئ عجوة 

ورحمةالنتلأ أتبما عليل—، اللام هوقوله؛ إياه علمهم واكي يسالمول، كيف علمهم 
آلوعل( محمد، عل، صل اللهم ررمولوا؛ وقال؛ فعلمهم الصلاة أما وبزكايه، اف 

والرادالأعل،، ١،^ 3، عليه يناوْ هو العبد عل اممه صلاة نعنى أف سبى وقد محمدا؛، 
Jit  دينه،عل أساعي حم يراد قد ان الإئآل، فإو دينه، عل أئباعه كل هنا محمد

٤(.٠ رنم)٥ ه، الك، ^، الصلاة باب الصلاة، كتاب لم: مأحرجه )١( 
لم•وم(، ٦٣٦رنم)٠ ه، النم؛، غثي عل يمل هل باب الدءواتا، كتاب الخارىت أحرجه )٢( 

X٤• رقم)٧ النيه، عل الصلاة باب الصلاة، كتاب 





الوسلمسد ئلأم 4و اساسق ئاض قؤح  ١٥٠

هيهذْ محييا، حميد إثك إبراْيم آل لعل إبراهيم عل ياركث رركإ وقوله• 
القفل.الصفة هي وهذه وتلم، آله وعل الثي عل الصلاة 

حمحj النلمائ فم كا محئد«، عل ضل رراهأ مولك: عل اقتصزث ^١ 
فإثهمحزئ.الرسوله، يكروا إذا مولفاتيم 
المساعديحميد وأي يْتهبمه، ريي وهو البدري، معود أي حديث، أما 

ذكز;مح.أءنن اعدي انحميي• أب حديث، أف إلا اللمظ، ق مقاربان فهإ 
عنهنمات والدي روجاته بمتي ه الني وأزواج والدثيه، الأزواج 

وهبت،فقد مودمالتاسعة وأما زوجات،، لثإي يقسم وكان روحات، تسع 
،مودة ويوم يومها يومئن لماسه يقسم . الحم، فكان ظ^بمها، لعائشة يومها 
؛،.U.Lأمز كإ بالعدو يقسم بالعدلي(، ه الني لهن يقيم الزوجات ويميه 

قوسامها ^\_، الؤلم، ذكزها الي الثلايثج المحقات هده أف ءالحاصل; 
افهفصلوات عليه، الصلاة صفة من الكإل ثمف، ولكنها متقاربة، ثلاثة أحايين، 
الدين.يوم إل بإحسان سعه ومن وأصحابه آله وعل عليه، وسلامه 

وملم-ردم)'أا'اه(، زوجهالضرما، يومهامن تبمب الرأة باب النكاح، كتاب اJخارىت حرجه أ٠ 
هكمحزعيا•عائنة حديث من (، ١٤ ٦٣)رقم كرما، نوبتها هتها جواز باب ، ١٤١٠٥٠^كتاب 



١٥١

؛؛أ-ابضولأم
جمقمحه

ؤةأثإوؤ7سال؛ وقال لالشوت:ْ؛[، أصقره آش ٠^^١؛^ لعال؛ افه هال 
الجهيودون ؤخثه نثثعا ئثسلك وآد'،ررقثنفي ؤ مال؛ وهال [، ١ ]القرة:أْ ه أذمح؛ 

وهالتعال!٢[، • لالأءراف:ه ه ظ ولا المدد محول آس 
ه.,,ؤإلثنلتت \إثق؛ي\وك< ون دمانى1 وهال ١[، لا-يمعت:٠ ميمزه ئتثآؤ صَؤمإ 

دأ-جملمعبمأ ثم أممد أعد ؤآلدؤتكرت اممدكبجإ سالت هنله إل 
.،ثإَكةل أممذ أدمح[ ءاموأ أو؛-، ؤكلإأا سالت وهال لالأحزاب:ْ'ا[، ه عطنا 

منلوْه.يرة اياك، ق والأيات ]الأحزاب:١ ه ؤفيلأ دمحأ نإيمآ 
ص

دكوازائ مجالأذكار«،الأذلكثلجعم 
متعددة،وذكرآيايت، عليه، وا-اثنا الذكر هضل باب ذكر نم ع،قل، افب ذكر 

المال_،أما با-إقوارح، ؤيكون باللسأن، ؤيكون باامل_،، يكون ثعال اممه ذكر أف 
وأماوآياته، وأمعاذ وأحكامه وصفاته اممه أسإء ل الإنسان إيتؤ أف فهو 

والتنبيح،التهلل، من عغئجل اممب إل بمرب، مول كل ؤبممل ففناهر، باللسان الذكئ 
الثة،وقراءة الكر، عن والنهي با1عروذ،، والأمر المران، وقراءة والنير، 

العالم.وقراءة 



الرسيققؤحيياضاسسز(*قئلأمسد  ١٥٢

لكلقياماف إل ، Ljiفعل؛فهوكل ا-؛قوارح بالأهعاو اطب ذكئ الأئعاو، وأثا 
افبذكر عل عرئا يطلى لكن ذلك، وعير والمعود، والسجود والركؤع لصلاة، اق 

آيات،،ذلك، ق ز؛مةآندئ ا،لولمؤ وذكر والتهليل، والتكبثر والتحميد بالتسبيح ثعال 
ؤبمتمهاؤآ دلإاَؤمز أق آدكثؤأ ءامنؤأ أق؛بم، ؤكلإأ>ا دمالت ؛ ٤١١يول، ت منها 

ومي،،كل ق كثيرا ذكرا ثعال اممه يدكروا أذ وآ>نتظم المؤمنين اف فخاءلأ، ه، ؤفييلأ 
ئكان.كل ول حاو، كل ول 

ءولواتأي ه، نملا عو؟ ؤسنم دك،َكمل.ا أف ؤأدلإ؛وأ دعالت اف ئالا 
يرادأذ ومحمل النهار، النهاووآجر أول ل بمي• وإلأصيل، البكور ل افب تبحاف 

بالهاركلهوفيالاJلكله.

اشدكز0 وهدا ه، هؤبلاحى■ قلم ًًغبجا أق ُؤوأدًُظروأ ثعال• اق وقال 
ةنسوافكث »امتواإداشتن كأ؛هاأكيي ءؤ نمال؛ فقال العدو، لقاء سياق ق عِؤجل 

أنبامحت،من ضال افه فذكز ]الأمال:هث[، ه شمركث\ قلكم ً؛قثهما أث وادًمحوأ 
منوالنجاه ائطالويت،، حصول -٦١ يراد جامعة كلمه والملاح والملاح، الثباتؤ 

الرُوب'
إُك>يأنم آلمح<ّآا مى ءثاث أوِى ة س ؤ نمال؛ اف وقال 

محيل؛لانمكأوت:ه؛[. أءكم_ه أش رلوكز أكحكآء عب تنق ألكَلوة 
الأنمافوهوأة أكي، غموئا اف ذكز الض وقيل: ١^^، ذم: من فيها وئا المنى 

ممزا•محل ض وذكنْ قلبه، لحياة شتا ذللئ، كان صل إذا 

وألسثي،ألسلمؤنى ون عباده: من الخلي وصم، ق نمال وقال 
محألدءً=ؤمحأمحكئ>را نمال: هوله إل ثأتؤ؛ثته، لأنموتيى 



١٥٢إ،آآ-طبه،لالذموال|ههس 

آدمحأؤهأدئاوذأ مال! وقال تالأحزاب:ه'آ[، ه عظيعا محلجمل ثمغرْ ثم أش أعد 
[.١٥٢؛:]!١٨ه دكمثون وي ل إ\و}بحطونم\ 

أسىوتد عاليه، والخث، الذكر يضيلة عل تدل كلها كثيرة هدا ق والآيا١ت٠ 
أصحاب،هم أمم وبيرا حتومم، وعل وتعودا، قياما افه يدكروف الدين عل مال افه 

لآُعتيوأمار ١^، رآحتلنغ_ا وألآدْإ_( آلختوت -٠^٠ ل ^إث مال؛ فقال العقول، 
•٠^،ق ويتشتظزون وثثودادعقجنوبهم متثا أق يدثرون آك؛ذا ألأنف. لأدل، 

[،١ ٩ -١ ١ ٩ • ممران: ]آأل عاJاب٢مه سنا تتحممش .؛^٨٠ ٥^١ ■ثلث>ث ما وأ؛لآيفيرتا آثثوت 
فه،والخد اض، ونحاف اشُ، إلا إلا لا اشِ، ذم إدامة عل أشنا نط أف فالهأ 

مذاشُ جعلي عظيم، وأجرم الخد، وطب ؤيستر، نهل فهو أكلا، واطث 
هديت.كومء عل إنه والداكراُت،، اشَكمحا الذاكرين 

حفيمتانررممتاز س! اطي رثول، هال، هال،! صهبمثق، ءريرْ ش لص " ١٤٠٨
نحالوبحمده، اممي شحان اوخمن! إل حيسان المران، j، ميالتان اللتان، عل 
ع1تهاا؛.تتقى النظيم«. اف 

اطه؛شحا)؛٠ أنول! ررلأف ه! اطه رسول هال، يال،! محهبمنن وعئه " ١٤٠٩
نواةاشش«. عانه طلت ئ إؤ ألخث أكو، لاطهُ اطهُ، إلا إلا ولا ط4ِ، زالخد 
مسلمُآُ

الذكركتاب لم: وم(، ٦٤٠)٦ رنم اكبح، قفل باب الدموات، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
(.٢٦٩٤رقم)واليمام، والتسبيح التهلل كل باب والتوبة، والدعاء 

ب،بابضلاصلواسمحواس،رنم)هبمآآ(.



U قيح  ١٥٤ f ،(صإإذثةيوثؤامسااءا سد هدم ض اسلأض ؛

وحلماممه إلا إلة لا قاو! ارس 3ألت ه الني رسول أق ظهقتئ، وعته — ١ ٤ ١ ٠ 
قديت،و;نمةثئةثاكقالخئد؛ذصعلونيء وق لأشريكه،قس 

سحررا له وكاثت نكة، ممة عنه ومحن حسثة، مئة له وكنسن رقاب، عنر غدذ 

عملرحل }لا به حاء باهصل؛٧١ أحد وإلإثان بمني، حش دلك ثوتة الشتطان 
حطاثاْ،حطن مث؛، مئه يزم ز وبحند؛، اممي ثنحان قال ررمن وةالت منهءر، أكثز 
٠.ءلبجُ متقى البمرا٠. رند مثن ثاثش وإذ 

الخثى
•الذكر نضل عل تدل كلها هزيره أي عن الثلاثه الأحاديث، هدْ 

الزان،ئمقانِفي اشان، عل خمفثان ر»يثان M■ الض قال الألأل: 
النشقال كإ كلثتان العظيم٠٠ اممث نحان وبحمد؛، اللي نحاو الثخمن؛ إل حبثان 

ووزبالقيامة يوم كان إذا ا،ليزان، ل يهيلتان أمبمات وهما اللمان، عل ميمتان ح. 
به.ثهلتا الزان ل الكلمتان هاتان وومحنت، الأعإل، 

bذامحنحا تعال افه أف الثواب؛ن، ١^٢ وهدا الرحمن، إل -منبتان والثالث،: 
تبماةئؤiدالاف؛ محاه أسامحتج س الكلمتان فهاتان يه، العامل أحث، الممل اممه أحث، 

لعيده.

وثقصن،مب كل عن، ثعال افه سزْ ايلث، ووحمد؛اا، افه شحال ٠٠ومعنى: 
إفضالهكإل عل الدال بامحد التنييح هدا ممروئا جلرؤلأ، وجه كل س الكامل وايه 

•كإلاته س ذللئ، وعثر وعلمه، جكميه وقام ■؛3،5^، حلقه إل ؤإحمانه 

كتابت وملم (، ٣٢ ٩٣)رقم وجنوده، إبليس صفة باب الخالق، بدء كتاب الخاريت أحرجه ( ١ ) 
•( ٢٦٩١رنمروالدعاء، والتبح التهليل ضل باب والتوبة، والدعاء الدكر 
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افبمن أعظم ميء فلا وا-إقلأل، العظمة ذي يعت_يث العظيمرا اممه رائ1حال 
_ljUaL ، بذاته،عقم فهو علتأ، أعظم ولا حكمه، أعظم ولا مدرا، أعظم ولا

العفليم.اش نحاو وحمده، اش نبحاو جرؤعلأ، بصفائه وعفليلم 

المتنان،ق نجلتان لأما مولهما؛ عل يداوم وأف منه،ا، ممر أف ان للإنينبض 
اممبثبحاو ويحمده، اطه ثبحال اللسان عل حفيمتان الرحمن، إل وحسشان 

العفليم.

نبمانأهوَل: )رلأن iال; . ١^٠٠ أن \لي عن ١^^ \ى ذو ثم 
عشطلنتح تما إؤ أح1، كل،ايت،- -أربع أمحث وافه اطه، إلا إله ولا طه؛ والحمد اطه؛ 

اممه،ت حقيقة كل،ارت، أيصا وهي كلها، الدئيا مجن إئ أحب ت يعني  ١١الشمس 
أكن*.وافه اممه، إلا إله ولا فه، والحمد 

منواشاوز واiهالك٠ والصحاري الميال ومظعوو افروو يالأذ الناس 
وهدهإياْ، تئرمول وقد به، يتمتعوف مد الدثميا، من مليلأ ثيقا ينيحوا أف أجل 

محها،ؤظه وتخيل، مميله، ١^ لأة محها؛ الإuئ ال،نظيمهوعالحز الأماو 
ؤإذاالثمز، عله طأشئ، مما الإنسان أخث،إل الرّرُل مال ك،ا فهي ؤإلأ 

سيئا،سميد لا سميد؟ ماذا ا1ورت،، حصز ثم كالها، الدئيا ماللقؤ عندك أن ؤذن\ 
الصالحاُتخ،الياءياات، هي أكن وافه افه، إلا إلة ولا طه، والحمد اطه، ثبحال لكن 
رنكعند خن الصطحنت ؤالتفنت الديا ألمحؤة زينة ؤألنؤن لعال ؤ؛ تعال؛ اطه مال 
الصالحة.الأعمال يبده المنصه أذثغسم لما مبني ]امف:آ'أ[، ه ؤخترأملأ مإبا 

زلحدةاطهُ إلا إله لا ثثْ: مئه ز:زم هاَل  ٠٢١)فهو:والراح الثالث الحدث، أئا 
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كةاف-:صالأسائ؟ذا يا 
}ر مسلم رواه افه. أنتئفئ ^، ٥١أنتئفئ يقوون قاوت 

الحج
لنامثى وقد الذكر، هضل باب ق ١^^، سامها الأحاديث، هذه 

قال!من أ0 محامها~ التي الأحاديث، مى —أي! قمتها؛ الأحاديث،، هذه من ثيء 
هديرثيء كل عل وهو الحمد، وله الللث،، له له، ثريلثؤ لا وحده اممه إلا إله لا 

أعتىكالذى كان يعتي إشاعثل، ولد من أنفس أربعه أعثؤ، كمن كان مراُي، عئر 
همثنتا الناس ، أشنفلأف بنوإنإعيل؛ وهم ثتسا، الناس أمزف، من رهائن، أرع 

إنإعيليريه ولكن آباءآحروف، فلهم العجم وأما إنإعل، بنو وهم العرب، 
وهوالحمد، وله ، luilله له، ثريلئ، لا وحده افه إلا إله رالأ هال! متن المب،، ٠^ 
علذليل وهذا أنفس، أربحه أعتق كنن كان، ٠^١'-؛،، عئز قديرا؛ ميء "كل عل 

الذكر.هذا مقل 

وبحمده<ا، ٥٧٥١سح١ل ; ٥٧٥١إل ال،5لأم ررأحثؤ ه: الني قال أيصا وكذلك، 
امحران،ِفي محلتان اشان، عل حميمتان »'5لتثان هال: الض. أو سثق وهد 

٢.العظيم<،ر اممه ئنحار٠ وحمد.ه، افه سحان الرحمن! إل حبيسان 
انصزي،إذا الض.كان أ0 ئمد، ذكت لكنه ي، تج؛ال لحدطه وكذلك، 

صفته،وبيان الصلاة بعل الذكر امتصاب باب الصلاة، الساجدومواضع كتاب •سالم; أحرجه )١( 

الذكركتاب لم: وم(، ٠٦٤ )٦ رنم اكسح، »ضل باب \سم\ص كتآب البخاري: أحرجه )٢( 
هريرةش حديث، من (، ٢٦٩٤)رقم والاو.ءاء، والتسبيح التهليل فضل باب والتوبة، واال.ءاء 

تْ؛ئقبمنئ.
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الثثخ

ئطلمةالأذكارتتي؛إلص، لأو الأذكاراقدة؛ \ي0فيق\0 هذان 
ممدانالخديثان فهدان بالصلاة، هوممد ما ومنها بالوضوء، ممد منها ومجمدة، 

ؤهبمنه.الزبر بن افب عد وحديث، ئعبه، بن النية حديث، بالصلاة، 
سئأإذا يهول، كان ه التي أل هنقمحمحقن أحأر فقد وطفقض' المسمم حديث أما 

يؤد لهوعق ^^لأافُبمةلأفىكق،قسوقاض 
الكاتتامتؤق معبود فلا اش، إلا حق تجود لا بمي؛ افٌ إلا إله ررلا ومعنى؛ قدير٠٠ 

مجستحمهغالستا اممب دون من ثعد التي الأصنام أما عِفيجل، اض إلا يعبد أل يستحى 
يعال!اش قال كإ هي بل آله، ليمسن، فإما آلهه، عادوها نثاها وإل حش للعبادة، 

محنها أس آزد مآ وءاتارًفم أفز سيتعوئآ لسمآء إلا دودت ين ثدوف ؤ،،١ 
عئيجل.هوافه حما فالمعبود ٤[، • ]يو>سفت ه سلملن 

جدقعؤ،وحداشه تأكيد التأكيد، باب من هدا له؛؛، 'نريك لا راوحده وفوله؛ 
هدير«،لهامملثذالملك،ثلهاثد، وأن4لأئثاركلهفيأنمراق 

الأدميقن،مللمثج بينهإ، ومجا والأرض، السموامت، مللئ، الوامع، الشامل العام المهللمى 
كلوالممر، والشص، واللأتكة، والأنبمار، والبحار، والأفجار، وا-لإوانامحت،، 

يشاء،كا فيم يم3نثف كئه ١،^، له ؛؛، JLmjلم وما علئنا ما عيججل، طه مللث، هدْ 
جلوؤُ.حكمته متميه ما وعل 

علمحمود جرؤعلأ فهو حال، كل عل المهللمى الك،ال، بمي؛ الحمد؛ا اروله فوله! 
ئكر،حد ربه الإنسان محمد السناء ق أما الضزاء، وق السناء، ق حال كل 
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الإساليفر الذي الثيء لأف مويض؛ حمد ربه الإنسان فيحمد ١^^١۶ ق وأما 
كلعل ثعال اممه محمد أعلم، ثعال افن ولكن فيه، مصلحته وجه له يتي؛ لا قد 

الصالحات،،،ئتم بنعمته الذي فه ررالحمد قازت يثرْ ما أتام إذا ه الني وكان حال، 
ر)ادئشءللكحالااره.^بملْق1ل:

١•^ذا يممغ ذلا ضث،، ي همي زلا أغطت، ئ ص لا ))١^ قوله: 
اطهأعهناك فإ أععلى، لما ماغ لا بأيه عغئجل اظه إل مويفى أيصا ^٠١ الحداا، م1ك( 

راولأقئشخاضت،ا،،قال: ولهذا لأأخدبميكإثاْ، مكك وئ لأأخد:دمثئه، 
■مقجل،اظب من إلا العطاء سال لا إذف مع لما معير ولا لماأعض ماع لا بأيه إذاآما 
ينهتناحتى صيَه والذي هواظص، ذللئ، قدر فالذي ثسا، فلأن لوأعطانا أنه وثعلم 

تعروها،إلينا صغ من بأذثشآقز مأمورون نحن لكن رتسّ_ا، محرد هوإلا وما هواطه، 
يكافئوثه،ما لحدوا لم فاو فكافئوه، معروها إليكم صغ ررمى  ١:النثي قال كإ 

اشلاة،٥^١ ن الذي:ء أة نعلب لكن كافأiهمةاار٢؛ ئد أنكم روا حتى له فادعوا 
عئؤثل.هوافه المعطي هذا لنا وصؤ 

الحدذا يقع ولا تثن، ثإ قم ولا أممت، ئ ق:ع لا )١١^ وقوله:
وعندْحظ، له الذي الحفلوؤث اف الإئيعني والغنى، الحظ يعني' اجل الحد®، منلث، 
هذافإل الدئيا، من يشتهى ما كل وعنده زوجات، وعنده أولاد، وعنده مال، 

وهوالحد أف يعني؛ فاعل، اجد ، الخدا، منلثا الحد يا ينغ ررولأ افه، مى ينمعه لا 
\.لأبوأأم حديث من (، ٣٨ ٠٣)رقم الخامدين، ضل باب الأدب، كتاب ماجه; ابن أحرجه )١( 

عاسة

(،٣٨٠٣)رقم باض، ال من عطية باب الزكاة، محاب داود: رأبو (، ٦٨)Y/أخمد أحرجه )٢( 
عمرلآ.بمعا.ابن حديث من (، ٢٥٦٧رنم)ء،قل، باق سأل( مجن باب الزكاة، كتاب اني؛ والث





١٦٢،،آ-واو،هدلسمدادس 

متقىوثلأنى. ثلاثا ئهى بتهن يآكو0 حى أمحث، واف، في، والحمد اطب، ئبحاو 
را(َآْ 

عاله

فقالواتافي. رسول إل مثراء هرجغ ووي'' و ملم وزاد 
يفلرادJك و:. اف رسوو محال مثل4؟ صلوا ^١ ١٥بإ الأموال أفز إحواس١ شخ 

يناءادتن يؤته اطي 

الكنثر.الماو وهوت الئلثؤ- الثاء ؤإنكان الداو ~بمني دثر جع ررالدور« 
ثلاثاصلاة دبر"كل ز اف نبح ُرس محال؛ ه، اف رسول عن وعئه، " ١٤١٩

افُإلا إله لا اه: تمام وقال ؤ؛لأتن، ثلاثا اف زكي ث؛لأئ، افَلأا وجد وثلامحن، 
حطاياةعفرت هدير، ثيء ثل وهوعق ١-^^، وله الملك له له، سريك لا وحده 

مسلمررواة البمر®• رد بثل ثائت، ثاو 
رامعمياتقال: اف. رمول عن هنقينئا عجرة بن ثب وعن " ١٤٢٠

؛لأئز؛لأثونية.محيئامح-أؤفاه"محلكغةمح: 
ملمُرواة . ؛١^٥١٠و؛لأثوو وأرح ثدميد«ْ، وثلاثون وثلاث 

الثثج
بعمل،المد المنصوص الذكر هضيلة عل الدالة الأحاديث من هذا 

الماجدكاب وسالم: (، ٨٤٣رثم)الصلاة، بعد الدم باب الأذان، محاب الخاري: ر١(أخرجه 
(.٥٩٥)رنم صفته، وبيان الصلاة يعد الذكر استحباب ياب الصلاة، ومواصع 

(.٥٩٧)رنم الصلاة، يعد الذكر استحباب ياب المساحي، كتاب مسامت أحرجه )٢( 
(,٥٣٥)م/ تعال اث رحمه الشارح سيخنا لفضيلة ملم صحيح عل التعليق وانظرت 

(.٥٩٦)رنم الصلاة، بعد الذكر استحباب باب المساحي، كتاب مسلم؛ احرحه )٣( 
(,٥٣٣)T/ تعال اه رحمه الشارح سبخنا لفضيلة مسلم صحح عل التعليق وانفلر؛ 
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النئإل  jjScijحازوا المهاجرين ممراء أف هقينئ ميرْ ش حدين منها، وهدا 
كإؤيصوموو صل، ك،ا يصثوف إمم نمونا، الأمواو أهل إو قولول: ي. 

ؤنشرول،ومحجوذ ما، يصدقول نيادة بمي: الأمواو، من ئضل ولهم ثصوم، 
كاومن يدرؤوف يامر أمث'كم ررأفلأ قال• أم، عل البي. فدلهم ونجاهدوف، 

ررينثحوو،،؛ Jiiاطه، رسوو يا بل قالوا! ؛،؛، ir^jحاء من ؤسأبقونى همحم، 
افب،ررثيحاو مولو0ث بمي و؛لايزٌ، يلاما صلاة آكل حلص ومكووو، ومحمدوو، 

ذلك،^٠^١ إنم نم ؤتعوف، تسع فهذه مئ؛، وثلاثين ثلاثا أكن* واف ف، والحمد 
الفمراءمحر-ح الدكر، هدا ق معهم قاووا مثله، ممعلموا حذا، الأعنياء ميع ولكن 

صنعنا،بإ الأمواو أهل إحواننا سبع اش، رمول، يا وقالوا! ه اش رسول إل 
يؤتيهافه هصل رادلك فقال! به، ؤنثصوؤز آحر مسا يريدون وكأمم مثله، فصنعوا 

س;شاء«.

الموائد!مى الخديث، هذا ففي 

منهمواحد كل وأف الخم، إل التسابق عل رْ.بممح الصحابة حرص أولا؛ 
•عره ين لان محبمب 

وثلاثينثلاثا أكز،ا واف ممه، والحمد اممه، رامحان الذكز! هذا أن ومنها! 
^٥١إلا إله لا بقول! المثه محكمل انه آحر حديث ل ورد وقد الصلواُت،، حلص مثرؤغ 
آ.ثديئ؛ ميء كل وهوعل الحمد، وله الاJاال، له له، مريلئ، لا وحده 

الصلاةبعد الذكر صفات ومن الصلاة، بحد الذكر صفات من صفه وهذا 

عجرةبن كعب حديث من (، ١٣٢٤)رقم ٠ مسلم صحتح عل المّتمج الند فا أبوتمم أحرجه 





قيح)ياضاسر،ضضئلأمسدائرسلتي ١٦٦

ينتويكان اممي. رموو أن زمح.محئت وماص ش بن نعد وض " ١٤٢١
بكوأعود واشحل، الخص من بك أعود إق رراللهم ااكل؛اتت [لأفم ااص1وات يبز 

الثز«.فتنة من يك وأعود الدتا، محنة من بك وأعود الئئر، أزدو إل أرد أو 
،  a،ء.اا

ص

ير١(1 . ||م م 1 َ

مناد،^١ ٠١وةالت بتيه، أحد ه، افي رقوو أن )?هظإن'.' معاذ وعن " ١٤٢٢
الiهلمموو:صلاة ُقل دبر ل ثدعن لا مناد يا >اأوصيالث، هماو: لآحئكا<ا إق واف 
بإنتادصحح.؛ أبوداوياوواه يادبك؛أ• وحنن وسكرك، ؤكرك، عل أش 

الثثى
أفبن تعد "عن الأول، ا-لخديث، الصلاة، يبز تقال التي الأدكار مى هده 

إل^^ ١١١ضلأة: كل ذثز الكلمات -ادْ لكن M المن أف زهئق وماصي 
الم،أرذل إل أرد أف من بك وأعود اين، من بك وأعود البمل، من بلئ، أعود 

ثائتا،زأءوذبم،ينقةم«.
تهأنلإهكان:قولد؛نكلضلأة:وكدللث، 

القاعده)يثن( فكلمه حنن وعل شكرك، وعل ذكرك، عل أعر رءاللمهم 
دعاة،ائدكوث كان ؤإذا اللام، بعد يكوذ فإو أذكارا، الذكور كان إذا أته فيها 
تالوكا الصلاة، هودبر التشهد وبعد اللام تبل ما لأف اللام؛ تبل يكون فإثه 

(.٦٣٦رقم)٥ اشر، عياب من المموذ باب، الدعوانه، محاب البخاري: أخرجه )١( 
واس:(، ١  ٥٢٢رقم)الاسغفار، j باب، الصلاة، تاب، وأبوداود: ٢(، ٤ ٤ أحد)ه/ أخرجه )٢( 

(.١٣رقم)٣• الدعاء، س آخر نوع باب المهر، كتاب 



١٦٧،،أ-ب1و،ه،داوتموال|،هس 

الحيواندبر يقال؛ كا الثيء مى الثيء دبر ؤمحذآثئ؛ سميه ابن الإسلام ثمخ 
جبلبن معاذ وحديئ وئاص أف بن نعد حديئ مكوف هذا وعل *، لوحرته؛ 

بازأعود ت يولك ومن التشهد، من ايتهيت إدا لم، تأن قبل الدعاء هدا يكون 
السحفتة ومن والمايثا، المخيا فتة ومن اشر، عداك، ومن جهنم، عدامحا من 

إلأرد أو من بك وأعود واّين، البخل مى بك أعود إف اللهم مول؛ الدجال، 
أشياءخمسة هدْ اشر، فتة من بلث، وأعوذ الدئيا، فتة من بك، وأعوذ الحمر، أريل 

منهي؛بافه ستسد 

وهوالثخالبمل، الأثل:
عاليهيجب ما الإنسان يمثع أف فالبمخل بالممس■ الشح وهو ا"إئى، والئاف؛ 

فأذا-لئى وأما ذلك،، عر أو صم،، إكرام أو مهايت،، أو ركاة، من ماله من بدله 
محنىص بكلام يتكلم ولا يمل، أف تنشى جهاد ق يممدم لا ينبه، اف الإنيئح 

جبن.فهدا ذلك،، أثب وما يمجن، أف 

وأمصه،أرداْ يعني أريل الع٠ر١ا، أريل إل أرد أذ مى بك رءوأعود وأما 
وجهم؛عل وذلك، 

إلود مهال.ي، عقله، به فيختل حادث، للإنسان يجدث أذ الأول؛ الوجه 
ؤيصثركالصل.العمر، أريل 

أوأذثكوفذلكءنبيلأئالإنساوتيلإولخأرتجز^اص؛ 
منومنهم كثترا، ينمص من منهم بملموف، الناس ولكذ الفص، ق يأحذ بدأ تنه، 

(.٠٤٩٩/٢٢مح٠وعاكاوى)



ا،رسلضسد ئلأم ض اسث|ض رياس قيح  ١٦٨

والثيءوكمل، انتوى فقد الأنثع؛رر، إلإ إذا ينقص أذ بد لا لكنه قليلا، ينقص 
الفص.ق أحد وكمل انتوى إذا 

فيفعف،العقاليه، ومحواْ الحسية، دواْ ق النمر أرذل إل يزد من الناس فن 
بأفالعمالق أو ذلاائ،، أشنة وما ويوجهه، وتخدمه، تجمله، من إل ويختاج بدئه، 

بحادُثخ،كان ما وهدا، هدا النمريثمل أريل إل فالرد يقول، ما يدري ولا ت؛ذي، 
افهسأل الحال، هدْ إل وصل إذا الأناف إف ثم به، المس ثقدم ست، كان وما 
يتعبوي،به الماس أشفق هم الدين أهاله يمتوثه، أهنه فإف منها، ؤإياكم يعيدنا أن 

أفشلئ، لا وهدا مثلا، الحكومة به ثتكمل مكان ق يركوثه وربإ ويملوثه، منه 
عنهأيصا وئقهل الحد، هل.ا إل يمل أن لممسه يرصى ولا يرصاه، لا الإنساو، 
عنهحد إل وصل لأيه الواجبايت،؛ عنه وثمقهل الصوم، عته ويسقط الصلاة، 

الأكلم٠.

لالمتوص أكثر وما الدئيا، فتنه أعظم وما الدئيارا فتته من بلث، 'روأعوذ فوله؛ 
ءاوافهالشئ قال كإ الفتتة، هوعصز هدا وعمزنا هدا، عصرنا ل لامئا الدئيا، 

يثامنهاكإ فثناموها الدئيا عليكم تفح أل أحشى وإثإ عليكم، أحشى الممن ما 
نمن،لهاصر، ا الونت، ق الوابع هو هذا تهماار١'. أهاJ٤كإ فتهلككم نلكم، من 

الملوك،كممور منازل، وجه، كل من ضء، كل من جاف، كل س الدنيا علينا 
 V—الأفالماس فصار فتحتر ومشارتح،، ومهلاعلم وملابس الملوك، كمراكس، وتراكم

افهَالعافيه.بالدنيا!! ئتنوا والفروج، اشلوذ نأي لهم ليس 

لم:وم(، ٣١ ٥٨رثم)الخرب،، أهل مع والوادعان الخزة باب الخزية، محاب البخاري: (أخرجه ;١ 
ج.بمتغ.الأنصاري عوف عمروبن حدسث، من (، ٢٩٦١ريم)والرقائق، الزهد كتاب 







١٧١،،آأ-واو،ه،،لادتمياسس 

ر)إذاماوأطمحالأو:
عدابثيى جهم، عداب مى بك أعود إل اللهم ت يقول أربع، ثى باق ملبمتبد 

ملمرُزواه الدجال*. المح فتته ثر محمى ؤال،ات، الغيا فثه محمى المم، 
الصلاةإل هام إدا اض.، رسول ثاو هاو! ;نحهثن، عئ وعى - ١ ٤ ٢ ٤ 

أحزت،وما ئوئت ما اعفزفير ^٢ ١١٠والثنليم؛ التنهي« ب؛ن يقول ما آخر مى ةفو0 
وانث١!^؛، انث مر، به أعلم اتث وما أنرت، وما أعلنئ، وما أنررت وما 

نواةةسلأر٢ا.لأإلةإلأأنش(<. ١^ 
الثثج

لبه اممه ويدكز به، تنوي فيإ الحدسي هدين ثعال اض رحمه المولمخ ذكر 
أ-يوفبيشهد ءإدا ئالت ه الّثي أف ههقنن هريرْ أي عن الأول ففي، الصلوامت،، 

منبك أعود إق ءاللهم يقول؛ الأخم، التشهد لفظ ول أربع'؛، مى باق ملبمتبد 
الميحقه ثر لبى دامحات، امحا فق ص المز، عداب لبى جهنم، عذاب، 

التشهد،من هزعتا إذا منها باض سعيد أف النهمر. أمز امور أربعه هده الدج١لاا، 
الميم.ظ م، 

وهذاعذاتيا، من باق فثتنود النار، وهي جهنم* عدايت، مير بك ®أعود قوله! 
وءالمن يعتل لم وما منه، عنالث، يعفو أل الله سأل سوء، من عملث، ما يشمل 
إثاْ.محك، اشَأل لمآل 

كابلم: وم(، ١٣٧٧)رثم الضر، عازاب منر التعوذ باب الخناتز، كتاب الخارتم،ت أحرجه ، )١ 
(.٥٨٨رنم)الصلاة، ق مته ستعاذ ما باب الصلاة، ومواضعر الماحي 

(.٧٧رقم)١ ونيامه، الااير^ صلاة j( الدعام باب وقصرها، المسايرين صلاة كاب لم: مأحرجه )٢( 



سدالرس،؛{،هدم ض اسسى رياس مح  ١٧٢

لللكفرين،دام عداب وهو عداب، فيه اشت لأن اكؤ«؛ عدامتؤ ارؤمن قوله: 
®إمحبمإفقال: يخنؤا مر ايه اليي. عن بث وقد للعاصن، يشئ قد وعذاب 
الاحئوأما البول، مى بترئ لا فكان أحدهما أما يد، ق بمدبان دما دبمدبان 

باشيمةااُيمض فكان 

خياتهي ١؛)^ به يمن ضهالمخياu ذاتيُت،«، ادما فته ®زمن قوله: 
؛اراءيJ(،الخو علته فيثب بالخى، معرفة وعدم وئبهة جهل إما ميثتن، عل وثدور 

لكنهالحق اف الأنيمنأ بمحيث هوى، أي: شهوة ؤإما فيهلك، اناطل ل فيقع 
الباطل•يريد ؤإيا يريدْ، لا 

دفن--إذا اللكم ءاذ وص اشر، شه إما فقيل: ال،اءت، شه وأثا 
أفوذلالث، الإنسان، مويت، عذ يكوذ ما هي المإت شه ومل؛ وثث، ودينه ربه عن 
عندالإلساير ياق مهمهم، عند آدم بني إعوا؛ عل حرصا السيهلان يكون ما أند 
أعفلممن الفئة فهده عغتجلء باممب يكفر بأن يامرْ وربا ؤيثككه له، ويوسؤس مويه 

قيامعذ عغحل افه يبعثه هومن الدجال فالسيح الدجال، السح شه وأما الفتن، 
وغثئالكانس، ا،لومن يقروْ كافر عينيه؛ بتذ مكتوب كاذب، حثيث، رجل الساعة، 

الأرضق يبقى الثيء، بعص الأرض ق له يمخى لأئه به؛ ثعال افه ويفتن الكاس-،، 
والثالث،الشهؤ، محلوله والثاف الكاملة، السنة محلول محلوله الأول اليوم يوما، أربعتن 

والرابعكسائرالأام.محلولهأسوغ، 
ومعهرمحم، أنا يقول: به، يشركوا وأن باممه، يآكفروا أن إل الماس يدعو 

كتابإ وملم (، ٢١)٨ ريم البول، غسل ق جاء ما باب الوصوء، كتاب البخاري؛ أخرحه ( ١ , 
ة.بممح•عباس ابن حديث من ٢(،  ٩٢)رنم البول، نجاسة عل الدليل باب الطهارة، 









سسس؛لأمساسمظأسؤغ ١٧٦

فيه،الهرآذ يقرأ أف لأحد و عم لا والركؤع ماجد، وهو ربه من العبد يكون ما 
القرآفيوافق الذي يدعوبالدعاء أن له لكن احي، وهومالقرآف يقرأ أن نجوز ولا 
وانصزاأقداما، وئبم، را، و ؤإنرانا دنونا لط اغمز زثط نثلأ: أذ:موو مز 
رائ،وهو يقزأ أو عليه نجزم حرام، فهذا المراق يقزأ أف أما الكافرين، الثوم عل 

نبحالالعظيم، ربأ ثبحا0 ربه، يعظم التعظيم له الركؤغ ماجد، وهو يقرأ أو 
نبحاثلئجالأعل، ري نبحاو يقول،! الجود ق ذلك، أشنه وما المدوس، اشكر 
يشجاب،أف فممن الدعاء، من ويكثر ويدعو، ل، اغمر اللهم وبحمدك، ربنا اللهم 

ويزصاْ.نحثه  liؤإياكم افه وممنا له، يستجاب أذ حري أي! له، 

لإكولما ®ألرب مال،؛ ه، اطه رصول، أف جيبمتئ؛ ئزيزة أي وعن - ١ ٤  ٢٨
الدعاء«.نواةةسامرأا.ضينقومثاجد،همحثوا 

لخم،اعقرل، ®اللهم نجوده؛ 3، يمول، ُكاف افه. رشول أف وعنك - ١  ٤٢٩
ا.م*سلمر زؤام • ومره٠٠وعلانيته وآحره، وأوله وجله، دمه ئه؛ 

التؤح

ياتح،ل ^١^٥  ٠iاأولفيكنها خصوصه وأدكار دعاء بيان ن، ا-اثديثان هذان 
يقوفما ®أقرب مال،؛ ه الشي، أف ق؛ءنتن؛ هزيرة أب حديثا قمتها الدعاء، مضل 
منبه ما أشنن يصع فامحه مجد إذا اف الأنلأو وذلالئا وهوناجي®، رمحه من العتد 

(•٤  ٨٢) رنم والجود، الركؤع ل يهال، ما باب الصلاة، كتاب لم؛ مأحرجه ( ١ ) 
(.٤ )٣٨ رقم والجود، الركؤع ق يقال ما باب الصلاة، كتاب مسالم؛ أحرجه ( ٢ ) 



١٧٧،لأ-دابهة،لاظمياسهس 

ماأعل يفع أيقا وكذلك بالأيدام، توطأ التي الأمحدام وضع أماكن ي الأعضاء 
ادنيوقدمنه جثد0، ق ما أعل وجهه أف بمي جسيم، ق ما ادني حذاء سيم، جل 
ولهذاءئ؛ول، فه وثواصعا وثدللأ، حضوعا واحد منتوى ق فمعهإ حنده ق ما 

مىبالإكثاد ّبيى ءت،ا ه الني أنر وقد وهومحاجي، ربه من يكون ما أقرب كان 
ولهذاء؛؛؛هل، طه ثواصعا والقال الهيئة دلك؛ ق فيجتح المجود، حال ق الدعاء 

العئهو جرؤعلأ أثه إل إشارة الأعل، ري سسحال محجوده؛ ق الإنسان يقول 
ثعالاطه -ثلال بالمية النازل هوالمافل الإوسال وأف صفاته، وق ذاته، ق الأعل 

وعظثته.

لاعقر ®اللهم صلاته؛ ق يقول كان المتر. أف ففيه ااث١ر٠! الخدمثح أما 
قالتبثط بامح، من، وهذا وآحزْاا• وأوله ومحرم وعلأينه وجله، ديه ئه؛ ليي 

عئؤثلر،طه عيادة ازداد الإنساو كثزْ ما فكل عباده، الدعاء لأف فيه؛ والتوقع الدعاء 
أحفاه،ما وكاأ،لالث، والعلأنيه، الؤ كلها الدنولم، يثحضئ ^ا محراره ق إثه ثم 

فينبغيالإحمال، بعد نصل الني أل ؤ، الحكمة هي وهذه وجله، دقه وكذللئ، 
الدعاء،أجع لأعا ه، اطه زمحول عن، الواردة الأدعية عل محرض أف للإنسان 

والصلاح.الخثر فيه لما ُإياكم اطه وممنا الدعاء، وأني 
جسم

يلة،دامحتؤ الني اءثئٌتج قالتج؛ ختهبمها، عاتقه وعى ~ ١  ٤٣*
]نذقإلا إله لا وبحمد.ك، اائ1حاوك يقول؛ ~أوناجي" هورا؛ع فإذا نتؤ، فتحث 

بموو:وص ومحامنصوبمان، اننحي■ ق وص قدمته، بطن عل دوءعنمم'ي دواية؛ ون، 



سدعذهدم انماسن )؛اش ش  ١٧٨

منك،بلن، وأعود عمويك، من ؤدممادانك سحطك،، مى برصاك أعود ( jlاراللهم 
ذو\1مج!

ه،اف رسول عند كنأ ت محال ظ^؛تئ، ومحاص ش بن تعد وعن " ١٤٣١
مننائو «م1له ألفيوم كل ل بمجب أو أحدؤم راأنمحر يمال؛ 
نحطأو حنته، ألفن له مكب ئنبيحة مئه ينج 3٠١ال،1 حنته؟ أكن ثآتمسنإ 'قمن 

مسلمرآلنواة حط؛ئة«. أك!، عنه 
شبورواه اوئان! يال، نحط؛• ^ ١١مسلمت كتاُت، هوق كدا الخمنديت قال 

^٠<٠٠فقالوا: جهته من مسلم نواة الذي موس عن المطائ، وعى وأبوعوانه، 
نيأك،رص

ثلعل يصح  ١١قال: ه، اش رمول أن ;?هبمتن: در أي وعن ~ ١  ٤٣٢
مليلهوثل صدقة، وفل"نميدة صدقة، سبيحة قفل صدقة: أحدفم من سلامي 
وثنزئصدقه، الكر عن وس صدقه، وأر؛المروق صدقه، ثكبيتة وفل صدقه، 

^ئئان؛زسيناقى«رواةىأ"ل
الثثى

ق؛ءيفيعهاأغااعاسة عن الأول، ا-يدسثح الذكروئضله، بيان ؤ، ا-قديثان هذان 

(.٤٨٦رقم)الركؤع، ق مال ما باب الصلاة، كتاب ت ملم اخرحه )١( 
(.٢٦ ٩٨رقم)والدعاء، والتسح التهلل فضل باب والتوبة، واثمءاء الاكر كتاب لم: مموج* )٢( 
١(.٩ ٩ / الصبض)١ ض الحمع )٣( 
(.٧٢رنم)٠ الضحى، صلاة استحباب باب المافرين، صلاة كتاب ت لم مأحرحبم )٤( 

(.١ ١ ٠ ة/ ) تعال اش رخمه الشارح شيخنا لفضيلة ملم صحيح عل التعليق وانفلرت 





سدالور''لءاكلام •ن اساكض ري1س قؤح  ١٨٠

فإيهعرابه، ولا اض. لرموو عائثه محق عل ذليل أيمات وفيه 
إلااللهم امرأْ، سامها ولا عنده، اللاق يائه أحب هي كانت ءفييائأؤئمُ 

حتىأحدا عليها يتروج ولم ه، يائه أول هي حدمحه فإف حدمحه 
أحبهي ;?كمحقبمها عائشه ولكي حدمحه، يذكر أي داء، يذكرها وكان ماس، 

عاثثه.عهد ق النحودات نسائه 

صدهامن عِؤجل افه بصفات يستعيذ الأناف أف الحديث! هذا هوائي ومن 
تستعيذإليه، إلا افه من له ملجا لا واله العموبة، من وبالعافاة الثحط، من يالزمحا 

ا،لوفق.وافه ت\زلئؤقاق. منه باممه 

رحلتهأو يديه، إحدى أو يديه، يرخ أن ماحي وهو ان للإئيجوز لا سيه• 
الأنف،مع الحتهة التعة؛ الأعضاء عل جود الالواجب لأف رحلته؛ إحدى أو 

فصلاتهالجود من قام حتى رئعهإ فال المدمني، وأطراف والؤكبتني، والكمم؛، 
للصلاة.إعادة عليه يكوف ألا فأرجو برعة نزل ثم رخ، إذ أما باطلة، 

رُ -مجس ام أف الحارين، نتج جهميرؤ أم وعذ ~ ١  ٤٣٣
يمحيأصض أذ بمد رجغ لم ثنحدها، ل وهل الفتح صل ح؛ن عندهاتيْ مذ 

محءا؟«ئاك:تم،ساوامه:ام الحال جاِطمحاو:محزلمعل 
السافرينصلاة كتاب ت لم وم(، ٧٣رقم)١ الليل، صلاة باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 

ثابت،بن زيد حديث، من (، ٧٨رنم)١ وجوازها، يته ق الناغلة صلاة استحباب باب وقصرها، 
قهقئ.





سدض؛؛لأم اس1|ض يياض مح  ١٨٢

ومحتدمعيججل افه سح اثاك فتعناْ حلقه«ت عدد وبحمد؛ اف ررسحاو أما 
بمنيجودق، ثعال؛ اش قال ك،ا اممه إلا محصها لا عغجل اممب ومحلوقات خلوقاته، عدد 

نكإلأهمهلالاور:اص.

افإلا ملها يعلم لا عرته وزنة عرقه® زثث وبحمده اف وأما 
الهعنه يروى الني. فإل ثعلمها، التي المحلوقات أكبث العرش لأف ئبماة،ؤت\ق؛ 

منئلأة و أنمت كخئقؤ الئز-ؤ ز المع والأزضن الغ المتوات #إن قال: 
الخك«'ا؛إذذفهومضاةزؤضاكلأةضس الأرض، 

عغيل.اممه إلا قدزة بحلإ لا ضبأ محلوق 
خمداومحمده اف، سح ايلث، معني؛ مسه(ا رصا وبحمده ارن4 ررثسحارا وأما 

•وأكمله الحمد وهوأفصل إلا اممه به يرضى حمد وأي عغقل، اطه به يرضى 
افبوكلعات الثيء به يكب ما والمداد 'كل،اته®، مداد وبحمده اممب >اذثب%ح\)؛ وأما 

نايثزأئ ثنى ا'محين اتاِيى ه ؤ افُ:عال: قال ثى؛، ما ماتJ لأ ثعال 
[،٢٧]^()،!ه -ثكسءِ عؤز آفإإل؛ثه مالقحمست، ما أتجر سعة ندْم، من يمذءر 
-بمثناوثن رف تفدَ؛مئ أن الهرمز لس ثق وغنت يدادا آمحز لو؛اف ^٥١، ثحال؛ وقال 
لها.نبمايه لا ثعال اممب فكل،ات ١[، • لالكهف:ه مدداه مثيي، 

عات.ذوبحمده افب ااثبحال الذكر: هدا عل يحافظ أف لما ينعي اثه فالمهم 
افباا>سحانى مثادت،، يلامث، مسه٠١ رصا وبحمده افه ارسبحان منان، ثلاث حلقه،ا 

مرات،ثلاث، ماته® مداد وبحمده افه راسحاذ ٠^٠١^؛،، ثلاث، عنشه® زنه ويحمد.ْ 
مرة.عره امحنى الحمتع فكون 

ره.؛ءنئ.ذر أي حدث من (، ١٣٦ ) رنم صحيحه ق حان ابن أحرجه ( ١ ) 



Ub-T،i  ١٨٢التمُاسهس محل

الذيارئثز ت قاو التي. عن ههنى الأشعري موتى ش وص - ١  ٤٣ ٤

لا؛دوادي ناص ف، اشُ الدي؛دو اص »لك مماَل: ملم وزواْ 
واثت«ُآ'.الخءً، ثثو اف4ذه، 

ئمال!اف يقول ١٠هال؛ ه، افي رمول أل ظ^,عنئت هريرْ ش لص " ١٤٣٥
لدآكرنج(  byشي، j شه، و يوف إدا تنه وآنا ف، همدي ظن همد أنا 

مممؤفهلم« ملاحم j ثلاذوثه 
١^٧وما نالوا؛  ١٠٧^*نبن افي.؛ رئول محال دال،ت وهمه ~ ١  ٤٣٦

مسإمرأ*.زواه والداكزاتء. ينا افه ررالدالإوف ؛ ماو افي؟ رسول يا 
الخنهورتماله الذي والشهور وءدمءقه١، الراء يتشدد ٠رالمئدولاا روي؛ 

التشدد.

الثمحح
والإيافه، يدلإ الذي ممل ٠٠ه؛ اش رسول فيه قال فقد الأول، الخديث أما 

بذ.وْ،اشُنم قدأخيا اشَتحال دو الذي لأف وذلك نايت« الخذ لاثدوافَثثو 

(.٦٤٠٧رمم)مقيل، اف ذكر فضل باب ال.ءوات،، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
وجوازها،بيته ق التاخالة صلاة امتحياب باب وقصرها، لمافرين ١ صلاة كتاب لم: مأحرجه )٢( 

(.٧٧٩رقم)
(،٠٧٤ رقم)٥ سثذه، أس■ تعال: اف قول باب التوحيد، كتاب الخارىت أحرجه  ٢٣١

٢(. ٦٧٥رقم)تعال، اممه ذكر عل الحث، باب والتوبة، والدعا•، الذكر كتاب لم؛ وم
٢(. ٦٧٦رقم)تعال، اممه ذكر عل الحث، باب والتوبة، والدعاء الذكر كتاب لم: مأحرجه  ٢٤)





١٨٥^-و1سكلاددمدار|ههس 

ررأقصلمول! س، افه رسول تمضنا محال؛ خنهبمق، جابر وض ~ ١  ٤٣٧
خشن((.وقال:»_ ؛، ١^١١الكر:لأإلةإلأافُ((.زواة 

ثزايعإل اف، رسول يا رجلامحال؛ أف ;ق.بمنقت بنر بن عبداش وض ِ ١  ٤٣٨
منزثا ءلايزالِلنانك ئَل: بؤ كيثج بثيء عئ، ئد'كوت ١^ 

®حديثحمن((.،وقال: ذ'كرالأدبُدرواْالرمدي 

ئنحاوئال: ررمن هال: الشنر عن زْءقبمنق، جابر وعن " ١٤٣٩
حمن((.®حديث) وقال: ٠، الرمدير رواه الحتم'ر• ل لخله له عرستا وحميم، اف 

إبزامم®لقي.تا ه: افي رسول هال هال: ;؛؛.بمي عود من ابن وعن " ١٤٤٠
طئالخنة أر وأحرهم الثلأم، مر أمتك أقرئ محمد، يا همال: أنري؛؛؛(، لتله 

اف،إلا إله ولا فب، والخنئ. اف، ثنخان غزاتها: وأو ئناو وأئبما اتاء، عيبه الربة، 
حمن(٠٠*حديث وهال: الرمديرأُ، رواه محث®• واف 

هاَلنسلافِ.:*1لأمحائم
الدبإماق من لحثي٣ درجاتفم، و وأزيبها بيظأ•' عئد وأركاها أعالقم، 
؛؟((أغنا٥٤ؤيصرثوا أغناهه؛ فضربوا عدوثم ظموا أذ من لكم وحم والقصة، 

(،٣٣٨٣رثم)متجابة، اللم دعوة أن جاء ما باب، اادعوارت؛ا، كتاب، الر أخرجه )١، 
(.٠٣٨ ٠ ر رغم الخاماوين، فغل باب، الأديج، كتاب، عاجه؛ وابن 

(،٣٣٧٠رقم)الذم، فضل ي جاء U بابح الاوءواُت،، ئاب، والترعذى: (،  ١٨٨أحد)؛/أخرجه )٢( 
(.٣٧٩٣رنم)الذم، فضل بابه الأدؤبإ، مماب، عاجه: وابن 

(.٣٤٦٤رقم)والتهالل، والنير التسح قفل ق جاء ما بابه الدعواث،، كتاب، الرءل.ى: أخرجه )٣( 
محلابواصرواصل،رقم)أأإم(.



سيدام'<'اءاهدم *j امايض يياض قؤح  ١٨٦

ررإننادْاف: محوعد الخاكأ 3او ، ٠١اشدي نواة تئال«. افِ ررذم 3ال: ثل، محاثوا: 
صحح،<.

اثيح
ممبميلةعل يدل، محموعها ق ي<هادثئكلها الولف سامها التي الأحاديث هده 

رحل!له قال الّثي. أل فمّها صعمج؛ من فيه ما ثعضها ل ولكي محبي، ك،ا الذكر 
ذكرزيامن »لأ:زاوتك الض.: له ممال عل قدكوت الإنلأم ثرائغ إو 
كوتالرحل هدا أل قايض• صح إف لكن صعق، فيه الخديث، هدا ءةوْل،ا افه 

الفراتصعوه، ولا إلاافُ«، ^ ررلأ ول: محها فلايئي الفرائص أثا الوافل، عليه 
بهمحمل ما يد قد فالذكر بعضها الإنسان عل ثى إذا النوافل أما منها، بد لا 

أفشك ولا الهُ«، إلا إله لا الذكر ررأفضل مال: و. الرسوو أة أيضا ومها الخلل، 
ممتاحفهي الإسلام، دين ق الإنسال -يا يدحل التي فهي عظيمه، كلمه الكلمة هذه 

. ٠٢٠٥١إلا إلآ هولا الحق #شاخ أة الحديث ل حاة ك،ا الإنلأم 
وأف ٠١أكم وافه افه، إلا إله ولا فه، والحمد افه، ارسيحال مضيله أيما ومنها: 

كلمة.كل ق عرس الحئة ل له يغرس قالها إذا اذ الإئأف يعني الحؤ، غراس هذه 
عكتجل،اممب إل وأحبها وأنفاها الأعإل، أفصل س عَأثل افه ذكر أف ومنها: 

كتم»امواإدا كتأقتاؤ قالثعال: كإ اللتاء عند الشامحت، أسبارسا هوس بل 
لالأمال:ه؛[.ه ملمزى> لتلم >ءقثتجا أذم وأدهظتوأ ءآنسوأ نكثه 

كتابماجهت وابن (، ٣٣٧٧)رثم منه، باب الاJعواات،، كتاب والرمانىت (، ١  ٩٥)ه/ أحد أحرجه ( ١ ) 
٤(. ٩٦ا/ المتدرك) j والحاكم (، ٣٧٩رقم)٠ الذكر، ضل باب الأدب، 

بنمعاذ حدبث، من ٢(،  ٠٦٦ رثم ، ١ ٠ ٤ صححه)j /U حبان وابن (، ٢٢٤ ره/ أحمد أحرجه )٢( 
جبوخئيبمن.





الرسإتي JUmئلأمضحري1ضاسسز،ض  ١٨٨

أ،١دلك؟ مى أيصل هو بإ أحثوك ررألأ  I(Jl_به، تسبح ثوى أو حمى، يديا وبئن 
عددوبحمده النه رر،سحانى هؤ•' قوله منه، يريب أو ثظيرْ، سى سسيحا لها قدكن 

افه_1>«؛،، ثلاث، عرشه،، زنه وبحمده افه ررسحاؤر مئا>ؤتج، ثلايثا حلقها، 
٠^١>>؛،،ثلاث مداد'كالإJها، وبحمده اف لآأدح\رآ ٠^١١٠؛،، ثلاث مسهاا رصا وبحمده 

■دلل بان ومحبي ك،ر، حر همها مره عره اينا هده 

عقأدلك ررألأ ءالت الّثي. أل هؤقه' الأسنري مومحى أيى حديث أما 
أفإل . الرسول، يشويه يعني؛ للتثوض، هنا والامحسمهام اإق؟ء محوز من ثنن 

لأف؛*،؛ uulإلا؛قوة ولا حول، ررلأ ءال٠؛ افه، رسول، يا بل ت مالت، يقول، ما إل يتخ 
حول،،له ليس فالإنسان عغتثل، باطه إلا والهوة الحول البرومن فيها الكلمه هدْ 

عيججل،يافه إلا ذلك عل يقوى ولا حال، إل حال من يتحول فلا هموم، له وليمن 
بالله١٠،إلا قوة ولا حول ررلأ قل! عنه وعجزتر الثيء، أعياك إذا امحتعاة، كالمة فهي 
منكثثر يفعله ك،ا امحزلحع فلمه الكلمة هدْ وليسمتج عاليه، يعينك ثعال افه فإة 

ولكذبافه، إلا ولا لحول لا قال: ١^، حض، له: قيق ^١ انس 
انتعانة،كلمة فهي هدْ أما راجعوف، إليه ؤإثا فه إما ثقول: أف الأسأؤوحاع كلمة 
باممه.إلا يوة ولا حول، لا فمل: ثيء عل يعينك، ، ٥١أن أرذث، وإذا 

صاحأة:له قال الحقن هاحس، قصه الكهف، محوؤة ق مال اطه ذكز وكإ 
هدالكان لامف:ا،م[. أشi للأ و لا أش ثآ; ثا ثنث خلث;قف، ذ ؤ

ومآأوآ ^-،-١ هتذمء محيي آف أملن وقال: ذحلها ولكنه لحسكا، وأبقى للئ، حثرا 
افهفآرسل الساعة، قيام وأُأكر بيا، فأء*بمت، [، ]الكهضته"ا—٦٣ه نائمة ألكاعق أقلن 

زلما.صعيدا فآصإحث، الماء من ح1ساوا عليها 





اإرساا؛زاسد تلام اس1أءتي«ى  J«Uقؤح) 

ت=^رمحديا، ومصشحعا، وةاعاJا، قاثإ، ثعال اف ذكر باب ~ ٢ ٤ ٥ =^=1 
حائضولا لخنب، تحل فلا المرآذ إلا وحائصا وجنا، 

لأييؤمحألنناب ١^، نآحتقف وألآدْأا ٠^، - ؤ ؛^إث ثعال! اف محال 
[.١ ٩ -١ ١ ٩ • ه جندبهم ويعوداوعق محنثا أثن يد-َمحون ١^؛£ ألألبمف. لأدل 

رئووافه:ذو^pj؛Jءاممهته،ةاك:ثان 
ملمُرواة أح؛انؤ. 

إداأحد"i؛ لوأة  ٠١قال: البتر. مر د?هظ6 عباس ابن وعن - ١ ٤ ٤ ٥ 
زرمحا،ما الئتطاJ وجنب الشتطاJ، جسا ١^٢ ؛؛، ٠١بنم قاوت أئاه أو أزاد 

ممحةاكبمان<وققءرم
الثثج

قاعدا،أو قاؤا، ثعال افب ذكر ررباُب، ثعال؛ اض رحمه الئووي الحافظ تال 
هاء،حال كل ل ثعال افآ يدكن أذ له ينبغي الأناف أو يعني ومضطجعا...٠؛ 

وغاءدا،وعلجب•

يآحيلي-،يألأيص آلث-ثوت ؤإثؤا-ْفي افبثعال! لآكه١ثثمول استشهد ثم 
iجنوبهم وينويايعق مث أقن دودن ؤ/؛ أوأ؟ آلأكب َم وأم ١^، 
(.٣٧٣)رقم وغثرها، الختامة حال ق تعال اف ذكر باب الحيض، كتاب عسالمت أحرجه )١( 
توسلم (، ١ ٤ )١ رقم ااون1ع، وعند حال كل عل التسمية باب الرصوء، كتاب البخاري• أحرجه ر٢، 

رنم)أم؛ا(.عندالخعلع، يقوله أن مايتحب باب النكاح، كتاب 



٢٤٥  -uU 4١٩١وسثا ر*ضطم1. رتاهدا. ^!٥نياشهن«ا

ذاتق يعنى ه، محآلآو؛في آلثموت •٠^٠ ^4، عال: يوله •\'ا-اارا[، عمران: نأل 
%ؤفيثعال، افب خلوقات عجاف من فيها با الأرض وذات موات، ال

اءفانوالأسرار، الحكم ْس افب بايات ما يدركوف الذين العقول ول أه 
المحار،من ثعال اللب آيات من فيها للحلق، مدلله منطحه والأرص عاليه، وايعه 

جلوؤُ.خالقها عل به يستدل ما ذلك،، وعثر والحال، والأسجار، والأمار، 

والقصر،الطول ق والنهار الليل فاحتلاف، ؟^4، اقل ءؤوآلحلن»ف وأما 
ذلك،وعثر والعافيه، والبوص والخوف-،، والأمن والشدة، والثحاء واليد، والحر 

والنهارالليل مئ«اتا اوؤجورأى محتالإ إذا والإنسان عفليمة، أيقاآيات فيها 
ثدقروناؤ؛ث ُؤ وقوله• إياثه، به يزداد ما العجمي الألب آياُج، من رأى واحتلالها، 

كلق اطه يدكروف الشاهد هو هدا [. ١٩١عمران: ( ]TJه وعق وقعودا شتما أقن 
حال.كل ق جنومم، وعل ومعودا، قياما حال 

علاهع يذكر الني كان قالت،؛ لجعبمها، عايشه حديث، ذكز ثم 
وضلخا،وقاعدا، اشَماء رنزثذكث كل ق الأزمان، كل عل أي الألحيان، كل 

أحد"تممءرلوأن فقال: أهيه، جنع عند الائه يذكر أف للئسلم ندب، السيه أف حتى 
مإةنزسا، U الئkان وجن، الئ4لان، خبا الئهأ ١^، سم داَل; أهله ش ^١ 

^^اولأ،مبجةاك4لان((.
أفإلا حال، كل ق اف ذم من ئكثز أذ للث، ثض أنه عل ذليل هذا: ففي 

الأحةمضاء أماكن مثل المذرْ، الأماكن ل ثعال افه يذكر أف يتبغي لا قالوا• العناء 
عذسيكز هكذا الواصع، ُذه عن عغئثل افه لذكر ثكري،ا ودحؤها )اأراحيض( 
وافهأعلم.أهلالعلم. 





١٩٢ا'،أ-باو(ئبمومممممياساظه 

قطنيعال; اض ثال كإ أصم، موت لكنه موت، النوم أف هو الزم عند الذكر 
وتال،[، ٦٠]الأنعام:ه ند يمسعنحءكلم المافي محقي - تا وبملم أقي، أ؛دد-آًظم أرى 

]الزم:آأ[،ؤ، ئثئ، قد إؤ جلأ ألأمس ، ,؛KjJأفث ؤ ثعال،؛ 
ولهذالكنسملاشه،إذا

الإحراج—يعي النشور أف وثدكر المومتخ، بعد أحياك الذتم، اممه فتحمد النئورر، ؤإثه 
منثعثلخ، الصغرى موسلث، من سعثك فتدكئ عئوثل، افه إل، يكوف المور- من 

وقالشور<ا، وإليه أماثنا ما بعد أحياثا اليتم، فث ®الحمد ومول• المحلهى، مومحك 
متى،عثا راحه اطه جعله اليتم، النوم هدا ؤ، العفليمة الحكمة عل هداذليل 
محنئمث، ^١  tiUJbثدكئ الأحرى، بالحياة أيما يدكر واثه يستقبل، فيإ وسثيطا 

عغ؛؛ةل.اش إي، حثا موتلث، بحد يثرك 

يزمنالإسال أف لولا مهم، أْر بالبمتؤ والإياف تالبمث، ل؛ءائا يزيدك وهدا 
الإيإليقرن افه أن كثثرا يجد ولهدا عمل، ما عمله عل، وبجازى يبعث مؤ؛، بأثه 

]الماء:أا"ا[.ثآ'تيهمآلآيره عغ؛ْلك،اقالJحاإا:به الآ■حردالإيcان بالإوم 
.٥^١ ؤ، ممره وآيات 

أموتاللهم ®باممك دةول،ت أف ذراشلأ، إل أؤيت إذا للت، ينبغي أيه ت فالحاصل 
الشور®.ؤإليه أماتا بعدما أحيائا الن>ى، في *الحمت• ثهول،؛ امثمفلث، ؤإذا وألحتارر 

واشُالموءق.

جسم





١٩٥

س'لأ:سبماساُمحه™

نلأيئف »إو ص: ه اكئ ص ههمم، ؤق\ أي ص للم رداي؛ ُو 
فن،اأإقعدوا ذكئ، فه محلنا وجدوا قادا الدكر، محالس يثجعوو محصلا نجارة 

فإذَاالدتا، ذهأ يخب U ؤوا JUفى:د.اختم بمضازخم:م 
ماضظ-بجم-;ض1ينةا؟

وبملوئك،وي^كمودك، بمبموك، الأرضت ل لك هماي عند مى جئنا ئمولوو: 
وهلثاو! ينألويكرجتتك، قالوات وماذاينألونب؟ قاو؛ وينألويك، وعيمدوك؛، 

وضرونك،قالوا: خئني؟ا زأرا لز يكس ؛اَل: زب، أي لا، قالوا: خش؟ زأرا 
لا،قالوا: ناري؟ زأرا زهل ؛اَل: نبه، :ا مذ قالوا: وملم:شثوف؟ قاَل: 
زأنحثمقدصزلمهي، جوو: ^مونك،؟ قالوا: هصبنأزائاري؟ا ه: 

إمحإحطاء،  jlpمحلأو فيهم رب فيقولوذ؛ يال• استجاروا، ئ زأجرم شألوا، ما 
جدث4لم«اآُ.بمم لاتئش الثوم هم عمزت، وله سوو: معهم، يجلس م، 

الحج
ذكرعل الأجتءإغ يعني الدمثرا، حلق محصل ررباب ثعال• اممه رحمه المؤلم ثال، 

إدسدووربهم اق؛بم، ح ثنق، الةريْه: ١^ ذكز ثم ءَيءل، ^ ٥١
ائةهلاس;مأ[،آلموة زيثه ري عنيم تنال ثد ولا وحهه' رإذسيِر>ةوذ 

التكزماء،الشزفاء المصلأء الثوم هولأم مع يصثرثننه ثسه.أير ثعال افه محأمر 
الذكرمماب الم: وع(، ٦٤٠٨رنم)ءِ؛بجل< اف ذكر نفل باب الدعوات، كتاب اوخ1ريت اخرحه ر١( 

٢(. ٦٨٩)رقم الذكر، محالس خضل باب والاسغفار، والتوبة والدعاء 
٢(. ٦٨٩)رقم الذكر، محالس كل باب والاسغفار، والتوبة الذكروالدعاء كتاب ت ملم رآ،أ-حرحه 





١٩٧

أجوافلا صمدا وجعلهم النوو، مى عغقل اش حلمهم فاصل، محي عالم والملأتكه 
لهمولا بطون، لهم لست، هذا، إل محاجوذ لا يثزبول، ولا يأكلول فلا لهم، 

البمز،لاثراهز وهمعالإعنئ ولابجوبوف، لاثأكلوف، ولهذا فئد، ضم أتعاءٌ، 
هيئةعل ءاتهآص،قمحم جنيٍل جاء كإ أحيايا إياهم الماس ثعال اش يرى قد ولكن 
يعرفهولا الممر، أر علمه يرى لا النعر، مواد صديد الياب، بيامحن محييي اررجل 

ولكنأحيائا، تحدث فد ضذا ٠، وّمألهر المص. إل وجلس الصحابة®، من أحد 
ومحطهمني،ولهذالأ;دنحوواصالأذلألعالإسعالإنم، 

عغئثل.افه يغضب ما فيها المي 

معهمرممه ولا جرس، فيها رممه يصحبوف ولا صوره، فيه يدحلوذلمتا فلا 
ظاشُ وؤلهإ اللائكه هؤلاء افياؤ٥، تحوز الذي الظل الكالث إلا كلمت، 

الحالمنهؤلاء حفوا ثم معهم، الذكرجلوا حلن وجدوا فإذا الأرض، ل لميحوف 
يحالاقل إو نم المإء، إل الأرض من اللائكه هؤلاء بمي الماء، إل ؛أجنحهم 

وتحمدوثه،بحوده، ااةتويأجلسوايدكروف الذين الموم هزلأم ليظهرثضيله لمآلهم 
لبمهزلكن جلسوا، لاذا عغجر أعلثز قافه ؤإلأ ؤيدعوثه، وتكروده، وبجللوثه، 

لكعباد عند س جلنا فتمولوف* جئتم؟ أين من الملائكه• ل لمأ ونبلهم، نصلهم 
ماذالهم: مقوو ؤيدعوف، وتحتدوف، ؤيكروف، وبجللوو، لأرض،يلمبمول، ال 

هلقال: أهiها— س وكان أرائها، اجعلنا؛_ الئهلم — ابة يريدول قالوا: يريدوذ؟ 
رعبه؛وأمدفيها ؤللبا، ه أمحي لكانوا قالوا: لورأوها؟ فكيف، فال: لا. قالوا: رأوها؟ 

رنم)٨(،الاء؛ن، وعلامة والقدر والإسلام، الإيإن، معرغة باب الإيان، كتاب مسلمت أحرجه 
نقهنة.عمر عن عمر ابن حديث من 



سدالدطصض؛لأم اسايض )و\ش قيح  ١٩٨

ولاأدل،،^*Ls،زأت، من لا ما الصالخ؛ن لعبادي أعددت * يقوون عئق؛ثل  ٠٧٥١لأف 
:الونكق\ف\: مه؟ بالنجاة ;يعوق ظ! ثم:الهم: ي:ثر«را'، عل خطز ولا 

عال:رأوها. ما لا. قالوا: راؤها؟ هل قال: الحدث، معنى هدا ^، ٧١من النجاْ 
قدأق أشهدكم ظ: اف،ُ تقول محاقه، مها أشد ثكانوا قالوا: لوزأزئ؟ فكف 
منينجو وأن الحنة، يدحو أذ اشص للإنان افه غمز ؤإذا نجتا، لهم عمزيتج 

لحاجة،جاء لكن للدكر، حاء ما ملأثا، تهم إف اللائكة: من مالك تقول المار، 
يثقىلا الموم هم عمزت، وله خذوؤ' تمول معهم، فجاش القوم، هؤلاء فوجد 

:أمجليثم•
الصالحالحليز وأف الصالحين، محالة مضيلة عل ذليل الحديث،: هذا ففي 

ندقال: اف،ثعال لأف مثله؛ لم؟كن ؤإذ زحنه، بجليسه < ٤١١نبإ 
ررهموقال: لحاجة، جاء لكنه والدعاء الذكر أجل محن جاء ما أيه مع لهذا، غمزت 

فراءةوعل الذكر، عل الأجتءإغ فثشحب هل.ا وعل جلينهم"، م ينقى لا الموم 
لقسه،اممه ؤيمأل يدأءولقسه، وكل والمهليل، والمحميد، المسبح، وعل القرآن، 
■لمه ؤذكر 

المجر،صلاة عل المسلمون محتيع أذ - لل من ذكزث، -كإ الاجتاع ومن 
بثؤوفد ودعاء، ئرآن، وؤراءْ وتملتل، ومحثر، ثبح، وكر• لأما العمحر؛ وصلاة 

العم،وصلاة المجر، صلاة ل محثمعوف آدم بثي االوكل؛ن الملاثكه أف ه الص عن 
ؤثزصاه.محثه ما إل ؤإياكم افه وقمنا 

كتاب،لم؛ وم(، ٤٣٢ )٤ رنم الحنة، صفة ق حاء ما باب الحلق، بدء كتاب البخاري; احرحه )١( 
قءؤق؛ءتن.مريرة أي حديث من (، ٢٨٢٤رنم)نممها، وصفة الحنة 







االصفة تيذه يوصف سحائةؤ|واق واش تالأحزاب؛"اها، ه آلؤ بن يستشء لا 
شإٌؤثسَؤثلبء اكرآن! ق يقول الآسبمامحؤن\ق لأف ايحلوقن؛ مثل ليس لكن 
•[ ١١ه ألءهيرّ آلميح يهو 

فاعiJلماللمظ ق ايحلوققن لصفات مشاتأ اممب صفات من صفه عليك ص فكل،ا 
فإذامحئوألثيخألمحره، ّفءُ اه'ؤوواَؤ؛إبجء لأف الش؛ ل لابمشان أعا 

كانتوائكالغرس عل انتوال أة فلاظن الغرش، عل اشَانثوى أف ننثلأ ك بص 
اضقال ؤإذا لالز-؛مف:ٌاا[، ه هثع أستونم' وإدا فيه؛ فال الذي امر ظهر عل أث 

يديك؛مثل خذنهؤ اش يدي أف يقلى فلا لالأئ-ةتأا'ا، ه نثوثلتأن ظ؛؛١٠ ت لعال 
قنوحيه اثنا وكإ جلرؤؤ، بأا منمي_د هو صفاته فجميع ميء، كمثله ليس اش لأل 

منزثااؤقإلَؤثإانحء سحاة،ؤواقت صفاته ق نوحيه كذلك العيادة، ق وئوحده ذاته، 
الومحق.واش ائنيزه، ننوألنييغ 

علدْ.بمئ معاؤيه حمج عاو؛ د.بمن، الخيري نعيد ر وعى - ١ ٤ ٥ ٠ 
آهخآU ممِ محاو: اشَ، هثام هالوا: محاَل:U اشد، ل خلقة 

ذى'كانشثمآمجىايةهإ، هاو: أخاك1اإلأذاك، U 3\ف\: إلاذاك؟ 
علحرج ه اف رئول إف مي؛ خدثا عنه أم . ؛ ٥١رموو مى بمتزلنح، أحد 

ماعل وحمده اطه ثدو خالننا قالوا؛ أجككلم؟ا< ءما عمال،؛ أصحابه من حلمة 
أهناU آش قالوا؛ أهشاإلاذاك؟« U عاو؛»آشِ عؤأ، وثنئه هداناللإنلأم؛ 





٢٠٢د،آ-باباوتمماسحياسء 

وانساءالذؤرعندالصساح ياب — ٢٤٨ ح
ال-خوءمحقيقأ< لإ 

٢^س ألجهر يئون وجثه هثثبما قننك ؤة ويمك محآدإو ؤ مال' اش مال 
^س:ْ'أ[ئوأهوك:»الآث:م

دالرُب•العفر بعر ما وض أبل، 

[،١٣]^:•محوه ى، آلشن تمبغ ثل رش بحند مادت يقال 
اللثةأهل قال لءاز:ْْ[، ألمنينإلابمتتقتره رتش قتند ؛ؤو"ثؤح وقال 

دعردبما•الئض ووال ٠^١^٠ ®العتيءات 
لت,ميع فهاأنثق ندحتقن ئينبع أثث أدن ؤ، ءؤ ثعال؛ وقال 

-٧٣[،٣٦لالور:نلإجي,؛وأشهالآيه محيآ ير لا ييات ?0؟ 5لآثاو إلثدؤ 
لص;حا[.ه وألإن/إف انمي منس آثادععم ؤإثايؤإ يعال• وتال 

الثمحح
محضيلتهيعني والساء®، الصباح عند الذكر ®باب اش رحمه الولث قال 

الصباحؤيدحل الليل، وأول المهار، وآحز الهار أول يعني والماء، لصباح ال 
العصر،صلاة من الماء ؤيدحل صحى، الشمس ويقهي المجر، طلؤع من 

منها.أوقريبا العشاء بصلاة وينتهي 
اريدتالتي والأدكار وئتها، هدا والماء بالصياح اربدت اكي فالأدكار 

قأذي د فلا ٣ ي قزأها س اي ^آة باللل، 



سدالرس،ض؛لأم  jftاسث|ض ش

4،يبمثئ ثآدئِ ؤ قوله منها ذلك، ق متعددة آيات ^ ١٥٧;؛?الولنن ذكز ثم 
نر(ألأغإتيهدؤ ^٠ وآ'لآصاإا أنمدو آمل س ألجمر ودين ؤخمه ٧^٥١ مساك> 

لالأءراف:ه'مآ[.

ؤةث/عامسك ود؛ر( بينك فيإ ت يعني ه. دثسلك> ؤ، رةك> وآدئّ ؤ ثوله• 
يديه،بئذ للممر ؤإظهارا إليه، وانقارا عَيجل افب إل يصنعا يعني؛ ه ؤخمه 

ءامإآ يؤبجن أؤرآل؛أت ثعال؛ اممب لمول يمثل، ألا أوحتفه منه، حيفه يعني• ه ؤيجئئ 
ئلوثمهذا ومع !^١ مايوتوذ يعني: ٦[، ٠ هثحثو0 وفز إل أم؛! رملا ومحم 
لأ:عيسامح،ؤثاذرهفيزجله، 

تنذؤ الإنرار، يعني آمل4• س ألجمر ويرف رجمه سمعا سدك 
و؟دكراَىرل أق آدهثيأ ^؛ ١١٠^؛؛؛< ؛ؤكأ.ثزتا دحال1 فرثه أيصا ذكر ثم 
[.تالأ-ءزابت\أ—٢٤ه ؤعنمه5^، 

والاياتتص؛خا[، ه ؤألإن/لف ألبي منني ُعه' أيناد سمئا ؤإثا ثعال؛ وقوله 
دلل.تمسثر الأحاديب ق الله شاء إن يآق وموف كثرة، ذا هق 

جئمال ررس اف.؛ رسول مال مال؛ نمحهقئن ئريرْ ش وعى " ١٤٥١
بأمصلالقيامة يوم أحد يأت لم مرة، مئه وبحمي.؛ اطه سحان بميي؛ وح؛ن ينتح 

نواةئإمُأ'ّ^اءلأ،يأظداوذلىداَلأززائ<،. 
افيرسول يا محال؛ البي.، إل رجل جاء قال،• ههبمال وعته " ١٤٥٢

ر؛ام)آآآ"؟(.بيح، والتالتهليل قفل باب والتوبة، والدياء النكر كتاب ت ملم أخرجه !١( 





ء؛إإدةئهوثؤاارسلء، سد ؛لأم *>، اسار|ءتي دإاس قؤح 

زحلافكى ولهذا ثيء، يضرك لا فإل والساء الصباح ق ٠^١١<؛، قلته؛لاث فإذا 
أمنث:حى يك لو إنك ررأما ممالت عقرب، لدغة من وجيم ما س الني إل 

•نإيصزكء حلى؛ ثرما من التا٠ات ^ ٥١أعودلأكخات 
وبكئحثا،أمسينا، وبك أصبحنا، بكر ارالثهم قوو؛ الصباحك الأذكار ومحن 

وبكأئضا، بك )ااَلليأ الماء: ول الصاح، ق الأثوث« نإيك شون، نبك 
علنحافظ أف للإنسان فثجغي ' وإوك1ضئاارثحيا، و؛ك( و؛اكائموت، أصحا، 

وافهوالازاكراُت،، ممرا اطه الذاكرين من وكول التئ.، عن الواردة الأذكار هذه 

قيمون،كن للتيء: يهول، فإثه الكونثة، كلمإته هي التامار>ث،اا: اطه ررآكخاُت، أما 
عاليه.سلط ما مل قالها إذا نحميه، وبذللث، 

رسوليا مال؛ نهعبمته، بمرالصدمن ه أو هريره أي؛، وعن " ١٤٥٤
قاٍبخ١^ ررم: ماو: أست،، ؤإذا أصخث،، إذا أهولهن بملهاُث، مف اطه، 

أنأثلهد زثلميمه، ثيء ثل نبه والتلهادة؛ الشتؤ عالم والأرض، الثنوات 
إذاررئلها هال: ؤثزك« الئبمان زثز نمى ئؤ من بك أعوذ أنت،، إلا إله لا 

٠،والرمني١ داود أبو رواه مصجعالئ،®• \-ووو1> ؤإدا أئثيتخ، ؤإدا أصحثؤ، 
صحح١٠.راحاديثأحثن وقال: 

(٢١٥

رقمأمي، إذا يقول ما باب والليلة، اليوم عمل كتاب الكرى؛ السنن ق المائي أحرجه )١ا 
(١٠٣٢٣.)

والرماليت(، ٥٠رقم)م\اُ أصح، إذا يقال ما باب الأدب، كاب وأبوداويت ٩(، / أحد)ا أحرجه )٢( 
(.٣٣٩٢رنم)مه، باب انمءوات، كاب 





سدالومق؛لأم *j اساسق رئس ش  ٢٠٨

ررثريٌأو الشرلإ، س به يأمرك ما أي؛ شركه، ثر ومن الشبمان، ثر من يعيدك 
يمطادثرك له الشبماف لأف ذلك؛ أثب وما والطتث، الحوت به يصاد ما والثزك 

•أوعيرذلك أوثبهات، شهوات، إما اذم، بتي به 
الحدين،،ثتمة هذا ملم،ا إل أجره أو سوءا، مى عل أقرف اروأن ت قوله 

علأجر يعني؛ أدرذ< سوءا® مي عل أقرن ارأن الننخة هده من سمط ولعله 
إذاموو أذ م أبا .  ٠٢١أنز الدكز فهذا إم« ةإل أم، )رأو ّوةا،نني 

مفجعه.أحد ؤإذا أمسى، ؤإذا أصح، 
ؤيزصى.تحب ى والتوفيى الها،ايه ولكم لتا افن سأل 

هال;أمثى إدا ه افه بئر ثال هانت )يقؤهقتك منعود ابن وعن - ١ ٤ ٥ ٥ 
الراوي؛دار< له® لاثريلث، وخد.ه إلااف لاإله والحمدفه، فه، الأJالثج وأمثى ااأمث1نا 

Uغي أنأك، زب، يدين، وثيء عو زص اغد زنه ا1إك ءرله يهن: هاَو أزاة 
،u_:u^jالقانة، ^محUبمJها،ؤأءوذ؛لئ،ينمىJس التلة، وس 

وع1.امج١^١^، ز عدااٍج من بك، أعوذ زب ^، ١١وسوء ال،5ثل، مى بالث، أعود رب، 
ملمُزوا0 طه®. األكج وأصم ررأصتااحنا أيصا دنك قاأل أصم وإدا لقر«، از 

المحح
مسعودابن نواة ما وهو والساء، الصياح ق الواردة الأذكار من الحدين، هدا 

فه،واغد فه، اللك، وأنثى ررأمنثا يمول؛ أمي إذا كان ه الشى أف لأتهقمحذ 

(.٢٧٢٣رغم)عمل، ما شر التعوذمن باب والتوبة، والدعاء الذكر كتأب< مسالم; أحرحه !١( 



٢٠٩دإمآ-واباىتمصداسحزاسء 

دديت«وقواشئؤصعل:كلنيء ث)ه لأألأإلأافُؤحوةَلأشكق،قس 
الكلإت.هذه معائ أوصحنا أو< متى 

افإلا إله ارلأ ومنها؛ مثنوعة، وجوْ عل عجل، اممب ذكر من يكثر ه والني 
خيأنألك زب قيئت، ثيء ثل عف وص الحند وق الملك ق ق، لاشريك وخدة 

ماثنيها،وثر اللمتله هذه ل ما ثر مذ بك وأعود بندها، ما وحثر الليلة هذه ق ما 
>اوأعودالكمء، ءوسوء لقط! ق الكمء. ونوء والهرم، الكسل، مذ بك أعود رب 
مول!اثه إلا ذلك، مثل يقول أصخ ؤإذا ١^^٠٠ ق وءدادتا٠ النار، ق عدايتؤ مذ يلن، 

ف«.اللك وأصح أصحنا ١٠
سبجاب)الأذكار(لأنؤك،س

غرأو المم لابن الطثسا( الكلم مذ الصيب أو)الوابل ^، ١٧٤^الثووي 
ابص،.واهالوني.فيءذا

ليال، دال،ث هؤيقنئ — النجمؤ الخاء —يصم حسن، بن اف عد وعذ - ١ ٤ ٥ ٦ 
ثلاثصح، وجئ كنى حئ والنوذت؛ن أحد، هواف هل ^١: ١١١القرسول، 
حننااحديئ وهال: ، ٠١والبيذي داود أبو رواة ثيءا؛• ثل مذ تكفيك، ^١^، 

صحح،.

عبدمذ راما ه: اف رسول، هال، هال،؛ نيقينئ عمان ين عمإل وعذ " ١٤ ٥٧

jثيء انمه ثغ بمؤ لا اليتم، اف بنم ليلة؛ ثل ومثاء يوم ثل صباح j بمول، 
٥(،٠ )٢٨ رقم أصبح، إذا يقول ما باب الأدب، كتاب داويت وأبو ٣(، ١ ٢ )ه/ أخمد أخرجه ( ١ ر 

(,٣٥٧٥)رقم ذلك، وغير امج انتظار ل باب الدعوات، كتاب والرمدىت 





٢١١عإآ-ب|و،اوتمساس1حياسم 

لواثه »خ الفاتحة، عن أجزأت ما مرات ثلاث الصلاة ق ه آلثت هو ؤؤ 
اكرآن.تيلظ؛لأعاسلأك 

المورتانفه،ا ه، \ض متن أعوذ وه ه، آلذم بنت أعود ه وأما 
فأرلاتهودي، الأعصم بن لسد الخبيث نحزم حى افبه رسوو عل الثنانثزلتا 
الضقال ، ٠١٣الهُمحه فخل جزل، ط فزقاة السوري، افُئي 

وهوالإصباح، ئلق فالملق ه، آلثش ؤ>رت ستعيد ٠ ب٠ثلهإا١ر مثتوذ ثعود 'اما 
^١سق ١٤ثزوبن ؤ حلن، ما كز ه -كئ ثزمابن جدوعلأؤ والنوى الحب قاف 
دلك،وغثر والوحوش الوام فه يكثر اللين لأف لحو؛ إذا اللل بمي، ه وثب 

أي؛ه آلمني ؤذ كرآكئشت وثن ؤ وثب، إذا غامق شر من تافب فسعيي 
والتمويذ،اُت،،بالطلأسم، فيها وتنفس الحر، عمد يعق—دل اللاق الساحرات 
٢٠والأنتعانة يالسياحكن، والاعتصام  إذا^سد نسر وثن ؤ بالة؛"، "والعياذ  ٢٠

أففأمرت يوثر، والعاين يوئر، الساحر لأف بعينه؛ يصيب العاتن هو -صده 
أوأوثب إيا عايق ثر وثن ه ثرماحلى ين ؤ جلثعؤُت ه ٢^،! ستمدهبتن 

ئتانبوتأمل صده، إدا كنثاسد ومن ه ألثنو ت ومن 
حما،قيه كون الثلأء لأف الليل؛ ه وثب إدا عاًغا ثر وثن ُؤ الثلاثة الآياُتا هذْ 

الإصباحيفيق الذي الملق بزب، شتحيد حب، كيلك، والع^ر٠ حفي، كل"لك والحر 
عليه.والننم به، اك*ا متاسة من فهدم ويثرز، يقلهن حتى النوى ويقلن يتي حش 

كتابت لم وم(، ٣٢ ٦٨)رقم وحتوده، إبليس صفة باب الخلق، بدء كتاب الخارىت احرجه ( ١ ) 
قنهبمها-حديث، من ٢(،  ١٨٩)رنم الحر، باب اللام، 

عامربن عقبة حديث، من (، ١٤ ٦٣)رنم العوذتض، ل باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه ( ٢ ) 
رمح؛محيبمن.



الرسلتيسيد كلام مذ ام|ا|،تي ري،ض فلح  ٢١٢

يافثالأنتعاذة ه الخي أض الأحرى الورم فهي ه آلقاتف ي؛ي أعود ءؤءو أما 
الأعظمذوالملطان اللك فهوالرب ه، آلثاتن اى 0 ه4آمح ؤ عقل 
ه،إلهآلثاين ه ؤ ذذوه لكل،اته ولامدو لايانثهثيء، الذي 
شرألونواينمن ؤ عجل، اش إلا حى تجود فلا بحق، يمد الذي لجوئهم أي• 

التيالصدور وصاوس هذه ه، ألتاهمح صدور ي بوسوس أليى أج؟ آ-ثنابج، 
محنالعصر هدا ق الش؛_هلاو يلمي ما أكل وما آدم، ابن للب ق الشثطاف يلقيها 

منثى،عل اسم الدئيا العظيم، افب وئمحاف الأسان، التيئملى العظيمة الوساوس 
لايوجدالعهد هذا ل الأيام هذْ ق ثرينا وجوْ، من نمصش إلا وجه من سم لا دنيئة 

ا-بمديوالرف، ثيء، وكل والبتول والأموال مثوافرْ، التحم ّسيى، فنا دظثرْ 
حتىوالتلأء، النسثئ، والأمراص الوساوس الأن الناس ق كرن لكي ظاهر، 

الأحرة،أشت، زجه كل ص لوقت، الدنيا لأف إJها، الإنان إي الدنيا، شأ لا 
الدئياعليكم ئمح أن أحشى ولكن عليكم، أحشى الممر ما رروافث ه؛ الني فال كا 

قحإذا عقل وافه أهثكتهمااُا'، كا فتهلككم نلكم من ثنامها كا فتنتاموها 
والشاماحرى، •جواش، أومن حاسب،آحر، من كدرا صقوها صار جانب، مجن الدثيا 

ا-بماهزايمول،ت

سنوراءويوم ئويوم ا لناويوم علينفيوم 
قيي والوسواس الوسواس، س الاستعاذة فيها السورة هده أن فالحاصل! 

(،٦٤٢٥)رقم فيها، والتنافس الدنيا نعرة من محير ما باب الرقاق، كتاب الخ١رىت احرجه )١( 
لآ.ءنئ.ءوذا عمروبن حديثإ من ٢(،  ٩٦)١ رنم دالرناما، الزهد كتاب ت لم وم

مالك،لابن الشافية الكافية وشرح (، ٨٦/ )ا لسويه الكتاب، انظر؛ 1ول_،، بن للتمر المتخ )٢( 
(٣٤٦/١.)





صؤأ،ئئيوثياعوسا1؛ق سد ؟لأم |سسز(ض رداس ثؤح  ٢١٤

أقامامتزجغ إي ماو: أذ يكن الثلاث- !، ٠٧١١-الثلأة ا-بمل هدم 
والصفات؛الأسإء ه، ؤمللفآلئاين الربوث، ورينآلنايفهثوحيد التوحيد، 

هآلناسن وصفائه، أسإئه بتإم إلا موكا يكوذ أذ يستحق لا اثلماك لأة 
آلت-اصصدور ي محسوس آري ه آ-لكايل نرألوسواص ين ؤ الألوهغ، 

•0ينألقنتمحه 
الحديث:ل حاة ولهدا افه، ذي محي تجثز هوالدي الخناز الثاتإئ: قال 

بالأذان«'ُفبادروا الغيلان ه ررإذا 

لولاميا نمره، ق ان للاممعرص التي والخيالات الأوهام هي الغيلان: 
اكياط^ن،له فثلأو نخدم، ٧^ ١^ الإJان أو ١^^، عف ١^ ١^ 

فبادرواالغيلان مولت ررإذا جن ، L)lla؛_صع، ذنكا، أند، مثل؛ بألوان سلون 
ع،ثلاممه ذم محي تخنز الشبمان لأف فثلاشى؛ ألإ« »افه فولوا: بمي بالأذان« 

يفه آلتايف صدور ي مونوش ألذى ه آ-ثكايف آلونوايف ثر ن يؤ 
الناس،من ويكون ا-ث، من يكون الوسواس هدا بمي 4، وألكثاين آلجكة 

بتيمن أيصا والناس الصدور، ق تورتيس الشياءلير؛٠ -يم واiراد اينن، هي ابنة 
لدءؤوئثإكجث1ئا القيامة يوم ؤإل زماننا، وقبل زماننا، ق الشيامحلن أكؤ وما آدم، 
الشياطينمن أعداآ الأنبياء لأنباع كيلك، الأيه، ]امق1ن:ا'ا[ ه من دؤا عئ 

منالندج عل يوسؤمول ربإ كدا، وهدا كدا، هدا محسون يوسؤ الناس إل يأتون 
شياًلينمى الخدر فيجب ذللئ،، غير أو كاذبة، ؤملل باًللة، مداهب ل نواء العوام 
أففالمهم فامدم، وهي، ميكه، 3،  ١٦٠يرينوأمور ؤ، للمئج يوّتيسول الدين الإمى 

تيكيقبميا•اش عبد ين جابر حديث من ٣(، ٠ ٥ )"V/ أحمد حرجه آا 



٢١٥ه،'ا-و1باواتمساسحياسء 

النئلأمر ماء، وكل صباح، كل يقرأها أف للإنسان ينبغي الثلاث الور هذه 

عيدمن ارما قال؛ النبي أل هكمميمحن عماف بن عثإن عن الئاز(ت الحدث 
الأرضل ثيء اسمه مع يصر لا الذي افب بم ت يصمح و-ص بمي حى يقول، 

اليوم١١ذللث، ثؤ ثعال اف وقاه إلا مثات، ثلاث العليم، وهوالمع الساء ل ولا 
انمهئغ لايضر الذي افب رربسم عظيمة فايدما لكن سيرة، كل،ايت، الكلإ'ت، وهذه 
بدمءط ١^ لأن اصأ«َ، الثمح ذص الياء j زلا الأنض ل ثتيءٌ 

لأك،إذاذكزضهم،ولهذاي؛ذوواث والأرض، اوتواي، نلكوث،
أ0أردت، إذا اش٠، بم ١٠مولا ثأكل أف أردخ، إذا الأكل، عل بالتسمية نعال ائب 

فاكميةاش،ا، بم  ١٠مولا أهلك ثأيا أف أردت، إذا اش،،، م ب ١١مول! سزت، 
واجيه،َوالئرب الأم عل الراجح القول عل ولكنحا محيرة، ص ل تئروعئ 

أفيشزت، أذ أراد ؤإذا اطة®، بم ١٠يقولا أف يأكل أف أراد إذا الإنسان عل نجب 
افَأف ذم الص. ولأف بذلك، المذه م اه،<، رربم يقول: 

صباحكل وق ماء، كل ق ثقول أف ثتس فلا ذللثه، ق الشنهلان شاركه أكله عل 
١١٣ثيآJالأزضثلأJالياءثصي الذيلأ:فزتعانمه 

مثاات،.تلاخ، 

اممه،أنماء من والعليم اممه، أنماء من مح فال ٠١العليم راوهوالمح وقوله! 
معنيان!وله لعال، اممه أتماء من فالمح 

فاضُمماللأشطل؛همآ،ضالذيهوإذراككلصوت، المنع الألأل! 
افيرمد أثث سح ثعال! الله أنرل لما صام<، ومهعا يعد، مهعا لمنعه فاش صوُتج 



امسااه،سد كلام ض اسايض يياض قمح  ٢١٦

[،لالج1دلة:١ ه نسئ مع ه إة ءثاوئةأا ئح ؤآس آف إل رنيها ؤا عتدلك 
منها،ظام روجها إف مول؛ عفيمحآئثهلآئ؛م الرسول إل سكي جاءت امرأة وهي 
ْثلبايا طلأد1 الخاهؤ ل يد القول وهدا آئي، كظهر عو أت لها: قال بمي 

آلمزونن تنهئك ؤزوؤ0 ؤوإن؛م ثعال؛ ئال كإ ومتكئ، وهوكدب بالثلاثة، الطلاق 
مخيجقآ الأف: هدْ اف فأنزل ه الرسول إل سكي فجاءت لالجادلة:آ[، ؤنئإه 

طبالحمد خ.ءءا؛ عائثه فاك \فه، إل رلهها فا عندلقر أب، مل، أثث 
ثئمهه اطب رمول إل الجائلة جاءت لقد واطب الأصوات، سمعه ومع الذي 
نمواتنع ذو3، من وافُتحال لحديثها، مص عئ وهى الحجرة، لفي ؤإو 

الأئا محيون أم ؤ )صعق(، حمش ؤإل كلامك صنع ثعال فاطه كلامهإ، لجئع 
عغقلاطه يجع أف ؛إيإك '٨أ، ه او؛جئث0 ؛دهم ؤرئلتا بق رعمبنهن _U-»| سح 

سبم١ةهؤناك.منك ماينصاْ ئمعه أف عل واحرض منك،  ٥١٠٥لا^كلاما 
ه:إبراهيم قال كإ الدعاء، محب أي الدعاع، سمح أمحه المح: معاق ومن 
المقطردعاء محس، فهو بحبه، أي• تإ؛رامم؛؟"اا، ه الدعاء ليع وة)ة 

ئوجعنتهم إذا الحر، ق اكوين ذعاة عغيهد افث نحبن، ولهذا كافنا، كان ؤإذ 
التئقال ائلموم، يعوم جرؤعلأ ونحبن، فنجيهم، الدين له محلمهجن اطه دعوا كالظلل 

اننحاةئهالومحبس، أ، حجاباار اطب وب؛ن بيثها ليس فإثه الظلوم؛ دعوة ررواثق 
حمده((.لمن ارمؤع المصل: يقول، كإ علميه، وأئتى وحمد0، له، يعثد من 

بكلثيء،محيط وامع علم مال الأب وعلم أيئا، أمإته فهومن العلم• وأما 
(،١ ٤  ٩٦رنم)الفقراء، ق وترك الأغنياء من الميالة أحد باب الزكاة، كتاب البخاري; أحرجه )١( 

حل-يثمن (، ١٩)رنم الإسلام، وشرائع الشهادت؛ن إل الدعاء باب الإي،ان، كتاب ومسالم؛ 
ت.تمح.عياس ابن 



٢١٧^-بابالتمء،داساحداسم 

وماوألء>ت ؤ_>آلأر ما وبملأ هو إب لايعلمها ألمس نثايح ؤوعن-ثم  ٠٥١قال 
ؤ،إلأ يايحِر وثُ رف ولا آمحوم ءل1ثت ؤ، ولأ-كثة بملثها إلأ درفق ين معمل 

كثبنيه]الأنمام:هه[.

اف،إف ؤ ثعال؛ محوله ق مذكورْ حمس الغب ومفاتح الأرحام، ل ما يعلم 
عراثعكسب مأدا مس تسديى ؤمآ آآوْاءّ ماي ؤثتر وُآ3دألمث آكاعة عندءرعلم 

ئضلما العب، مفاج عندْ ءغ؛ْل محاقه ٣[، ٤ ]لمازت ه ئؤت لءس يأى مس تدلكا ؤما 
ولوالثياق، أبعد ق نجرة من ورمحه سمطش إذا يعلمها، إلا نجرة من ورقة من 

الحادثيعلم مْلوعالآ فهو الم-امحط يعلم كان ؤإذا يعلمها، محاقه صغثره الورمحة كاب 
؛؛.JLpبه افه ثيء محكل لحلمه، الذي 

يأىنص  iSj^^١ عدا ئأءكسث مادا لاص  db^Jjه، مال• اطه قال 
ولأش،الأ،يمينا تسامحز أل نثة ممرولمستاعندك بلدك ق ٠^ الأل أنث، نؤته، 

تلكإل الحاحه تلك ثممللث، محيها، حاجه للئ، حنل ارض مموث، ؛^ ٥١أراد فإذا 
ق1ك.وممولم، الأرض، 

كانعندما مكه من حرجوا إمم يقول• هرية، محصة عن ال؛قة حييتي ولقد 
مرصنالهلرين( أثناء وق الحج، بعد م؛كه من حرجوا الإبل، عل بمجوف النام، 

لهاوينهي أمه، هويثرم، وبقل اللل، آحر 3، القوم فارتحل ينرصها، جعل فث 
وارتمعتالعلريق، وصل يقودها، وماز الأم، ركثت، نم الراحلة، عل المراس 

ونزل،عليهم، فعرج بائية عند صغثر بتياة فإذا الجو، حرارة وارتفعت، الشمس، 
ولكنجدا، بعيد نجد ؤلريق محالو: نجد؟ طريق أين لهم: وقال عليهم، وملم 
والدق،وأنزلت، الراحله محأينت، يمول،؛ الْلرتي، عل ندللئ، نم وامرح، انزل، 



سدءصهدم اسسزاض ُياض قيح  ٢١٨

إلبلدها من جاءت لقد اطب، فنبحاف روحها، اش نص الأرض عل نزلغ وحتما 
امم4لأف فيه؛ ممون اممه ندز الذي امحان ي فاتش الجهولة، الأماكن هدْ 

فعلمهف ياى مع درى وما ^١ هضسئ مادا مئ ئديمح، ُاؤوما يقول" 
يدووما يعلم فاش ثيء، ل محكر كنت، إذا مسلث،، ق ما حتى ثيء، بكل محيط اطب 

فإياكهءمنث,هلق:ا"ا[، وتلامارنوش ألأنس افه قال بثسلئ،، 
جرؤعلأ.افه يرضى لا ما مسلئ، ق نحفى أف إياك مديه، افه ما ثسلث، ق نحفى أل 

اثدياف رربنم اء مكل وق صاح، كل ل مشرؤغ الدعاء هدا أل ؛الهم• 
الومحق.وافه العليم٠٠. وهوالثمح الثكاء ق ولأ الأرض ق ثيء انمه ح بمر لا 

دوٍٍٍقني؛لآجبم



l_،J>uUuLj-m _٢١٩

الخوًٍصمبم لا 

هئؤُأقأامح ابؤ، نآحيلف وأيؤيو< أكمؤُءا ■٠^١ ؤ ٠^٤>^ ثعال؛ اف محال 
قويتمهظزون جنويهم يعق وينديا محنكا أق دمحون أؤ؛-ا . أ'لأل؛ف لألؤ، 
[.١٩١- ١٩• صصوان: واي}تيه ؛^، ٣١ؤ

إلأدى كاذإدا ه اق رسول أة در وش حدتفه، وعن - ١ ٤  ٥٨
ا.اثمحارير رواة وأحيارا. أموت اللهم رربانمك هال! فراشه، 

>رإداؤلماطثه ٥ قاو ه افي رموو أر عئ;همحن: وعن - ١ ٤ ٥ ٩ 
ئلاطثنبما _، ثلاى قوا نيه- أخدتما ^١ -أن \بمؤ\ jأنة؛2 

رواية:وق ودلأصا٠، أربنا ®التنبح رواية؛ وق ٠، ذدلأمحر،^ا واحمدائلأيا دثلأيذ، 
٠.عاشر منفى ويلأينء. أربنا ارالتي 

أحدثمأوى ارإدا افب رّوو هاو هاو: هبمذ ئزتزه ش وعن - ١ ٤ ٦ ٠ 
موو;م علته، حلمه ما يدري لا فإله إرارْ؛ بداجلؤ فرانه قليممص فراشه إل 

(،٧٣ ٩٤)رثم •!ا، والاسعاذة تعال اش بأسياء السؤال، باب التوحيد، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ١ ) 
بجفمحنين.ذر أي حديث من (، ٧٣٩٥)رقم لآ؛محنبمن، حديقة حديث، من 

ومسالم؛(، ٦٣١٨)رقم النام، عند والتسبح التكبير باب الدعوايتح، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
(.٢٧٢٧)رقم الرم، وعند النهار أول، السح باب والتربة، والدعاء الذكر كتاب 

رقماطه، رسول، لتوالب الخمس أن عل الدليل باب الخص، فرض كتاب الخارمح،ت أخرجه ، ٣١
(٣١١٣.)



سدايرس،م*ن؛لأم اساسي( ري1س فؤح  ٢٢٠

أرسلتها،ؤإو دارحمها، مسى أنثكث إذ أرس، وبك جش، وضنت ربي( بانمك 
.٠ علتور متئس الصا-؛!_<< هماذك به كئمظ نإ فاحمظها 

المحح
حديث،الأول ا-محسث، ثومه، عند الإسان يقوله ما بيان ل الحديثان هدان 

امحها،عل وملم افه وصل ^؟^٤٠١ محمد بنت، وفاطمة دْ؛هبمن، طالتؤ أي بن عل 
الحب(،شحن )أداه الرحى مى يدم ما و. البل إل اسث؛كتإ فاطمه أف وذلك 

ثمالخادم؟،؛، من حير هو ما عل أدمحإ ®ألا .ت فقال حادتا أمها من وطين، 
ويلاثتذ،يلاثه يئحان مضجمهإ وأحدا فراشهما إل أؤيا إذا أمما هدا، إل أرثيهما 

منلك،ا حبر رافهدا س! قال ويلاث؛ن، أربعه ويكزان وثلاص ثلاثه ونجمدان 
ويلأس،ثلاثا يخ أذ لثام مضجعه أحد إذا ان للإنفيس هذا وعل الخادم؛؛، 

الالإئيعئن محا هذا فإل مرْ، مئة فهذه وثلاثتن، أربعه ؤيكن وثلاثتن، ونجمدثلاثا 
•عغتجل افه ذكر عل ينام فإثه نام إذا أيصا اثه ك،ا حاجاته، ضاء مق 

فراقهينقص أف ينام أف الإناف أراد إذا يمحهبمق هريرة أي حدين، وكذلك، 
ذللئ،من الحكمة وكأة الحند، يل مما الإزار وداخله مرات، ثلاث ^١^٥ بداخلة 
ررباّمكوليمل• المراس، ل أدى ص نجدث قد الإزار؛،ا بملوث بألا أعلم~ ~وافه 

فاحمظهاأنملتها، ؤإذ مازخمها، متى أمث،كت، إذ أزئنه، وبلئ، جني، وصنئ، زي 
ك،اروحه يمبص افهثمال فإن اذإذانام الإئأن وذللئ، الصالخ؛راا، صادك به بياثئمظ 

لالزص:أ؛[،تاهاه ؤأفيأنثت،ِف، تزها ؤ ممال: قال 

كتابت وملم (، ٠٦٣٢ ) رثم التام، عد وااقراءة التعوذ ياب الدعوات، كتاب أحرجه ( ١ ) 
(.٢٧ ١٤)رنم اك«؛ع، وأحد النوم عند يقول ما باب والتوبة، والدعاء الذكر 





سيئالوساتيتلام •_ اسهض )لأش مح  ٢٢٢

أرتك،الذي وثثك انزك، الذي بكتابك آمنت، إليك، إلا منالئ، ولأمنجا لاملجا 
عأشُالهثمى مول،١١ ما آحز واجعلهن عق مت< فاذمت، 

ف1و:قزاشه إل أوى إذا كان m المئ أن ي: محس وص - ١  ٤٦٣
مؤوي®.ولا له كاق لا ص هكم وآواثا، وكماثا ونماثا، أؤلعمنا الذي ف ارالحمد 
^٠٣١٣.

يزيد،أو أراد إدا ثاو ه اف رئوو أو ينحكمحنبمئ: حرمه وص - ١ ٤ ٦ ٤ 
عتادك١١.تى يوم عدابك قى »الثهلم يموو: م حد؛، محت اليئتى يده وصغ 
*حديثجحنن١١.وةال(ت ، زؤام 

ثلاثيقوله ثاو أد4 وفيه ;^٥^١، حمصه رواية ص '؛ داودُ أبو ورواه 
،رات•

الثثخ

بابل د*ال افر رحمه ا،لولمؤ مائها التي الأحاديث، مة من الأحاديث، هذه 
مفجعهأحد إذا .كان الشق عائثه حديث، نمها الوم(، )أدكار 

بمثر،لبجا مع هوالئح والنث، فتها، ومث، بعض إل تجها ٢ ت يعني كمه جع 
ه،آلثايف يزن أعوذ ه 4، آكه يزن أعوذ ه ه، آمحد آثث هز ؤء بمزأت ثم 

توملم ٢(،  ٤٧)رنم الوضوء، عل بات من فضل باب، الوضوء، ياب، \وخ\وي.' أحرحه )١( 
(.٢٧١رنم)• الضجع، النوموأحل. عند يقول ما باب والتوبة، الوكروالدعام 

(.٢٧ ١٥)رقم الضجع، وس النوم عنل. مايقول بابح والتوبة، الوكروالدعاء كتاب ت لم مأحرجه )٢( 
•( ٣٣٩٨)رقم منه، بات الأعوان، كتاب والرطىت (، ٣٨٢)ه/ أميي أحرجه )٣( 
رقم)هإ*ه(.النوم، عمم. يقال ما باب الأدب، كتاب داويت وأبو (، ٢٨٧)ا*/ أحد أحرجه )٤( 





طتش'قوئإاسدالرسالء، •_ قيح)ياضاسر|م(  ٢٢٤

^َََِله^^الدعوات كتاب - ١ ٦ 
هأدعى من محل وبيان الأمربالدعاءومحله باب - ٢ ٥ ٠ 

خومحٍةنيلآومم

سالتوقال ٦[. • ]غاز: ءه آشب ذمحإي" رتحظم وهاد ؤ ثعال؛ اف تال 
uءال؛وقال لالآءراف:هْ[. محب لا ءائن وحمة ممبما ^٤١٢ وإخمإ 

الأيهدعان؟ا٠ ^١ ألث)ع دعوه ييب نرئ قز عي عثثادى سأقك وإذا ءؤ 
الأيه\لهه وأش مال: ومحال لالم.:سم\[. 

الثثخ
دغؤة،جع الدعوات الدعوات: كتاب ذين'\ة' الثووي الحافظ المولث محال 

اف،يسال ذلك، أسه وما رب• يا رب، يا يقول؛ عغئثل، ربه ان الإئدعوة وص 
يريد.لا ما عنه ي\5اشم، وأذ يريد، مجا ينطيه أل يعال 

الآياتذكز ثم ه، أدعيه من ■أثل ومحاق وثقله بالدعاء *الأم محال 
منمحول وهدا ٦[. ٠ ]غاز: قؤ؟بم آنثبمب أدعؤجآ رتحظم وماد ؤ مال؛ افب محول ومنها 

بالدعاءوا،لراد ثقه. أنتجب ^١٥^؛، العاذ، يئلث لا مال وافه ووغد، ع،جل افب 
اطه؛بعبادة ان الإثيقوم أف فهو العبادة دعاء أما التأله، ودعاء العيادة دعاء هنا 

_،؟لاذا الزكاة؟ آتث، ئاذا الئلأة؟ أس، ئاذا نآلته: لز اطب بمادة القالإ لأف 
أردلقال: ١^؟ وط، ٧ الوالدنن؟ لاذايرنت، حاسث؟ ئاذا خيلحت؟ ثاذا 

للدعاء.متضمنة عبادة وهده عغبجل، اممب رصا بلءلك 





سدائرسيق؛؛لأم *j اسسق ري،س ش  ٢٢٦

محُتحئزةهلأثهوكوكالأبءإن4ُلأثةؤ، 
ق؟5ول ^٠ أف مشرط بمل، لا فإية ثين أناتا صاحب لأثة ابنه عل دعا لو 

عدوان.الدعاء 

تحريه؛ذعاء لا بالإجابه ئوقن وهو ثعال اطه يدعو أل يشرط الئالثت الشزط 
مه،لابجل هذا لا، أم الدعاة وى قد:دئو^j^،، الناس بعض لأف 

فإلهثك ق وأنت، دعونه فإذ سيجسلث،، نعال افه بأذ موقن وأنث، افه اثع ولكن 
لأ:ق؛لةم

صللحرام، آكلا الاشان لا:فوذ بأن ا>ا،، ايناب الراخ; \ذأنأ 
له،ستجاي، لا فإنه ذللث، أفبه أوما أوكدص، غش فوائد أو رثا من الحرام أكل 

الؤمت؛نأم اممه ؤإق طتا، إلا لاثمل طين( ١^ »إل الثله: مزل هذا عل والدليل 
صبملحاهدأضؤأ أثشت، من \رأثنص' ؤكأ؛ثا دعالت قال نه أم بإ 

وأئ—؛ُوأما ءذتأت، من ًكلوأ ءامنوأ كأيها ؤ دعالت وقال لالؤم؛ونتاه[. 

أئنثجالثم، يطيل يكر'ُالرجل ثم ؛ا، ١٧٢لالقرةتمثووكحه ^١^١٥ >=حثم ؛ن قي
وعديحرام ومنبمه حرام ومطعمة رب• يا رب، يا الثاء• إل يده بمد أعم، 

بمام،همبماب،سمث،«را؛.
الإجابةأسامح-، مى معل انه مع لهذا، اممه ستحسن، أذ البئر. فاتجعد 

اشُمنه،أنبجل صازثعيدا ا>ام وكان،اكل ولكن بالإجابة، ما:فوفجدمحتا 
الوفق.واممه منها. بد لا للدعاء ثزوط أربعة فهذه الحافيه. اطه نال 

•١ رمم)٥ وترسها، الهن—، الك—، من المدنة مول ياب، الزكاة، نحاب، ت لم مأحرجه 
غخقفيتء.هريرة أي حديث، من 





ءتإأستيوث1ؤسدالرسل؛ق ؟لأم ض اساسق )، ٠١٥مح  ٢٢٨

وفيب^ ٠١٠-مإواته ٤^^ ص بل الأرض ل عندنا ليس أية بمش مكان، رب 
والتجأحقيقه دعاْ إذا الداعي يعوم نحيب أل الشاهد هذا دعازه. إدا أشمأ دعوء 
إذافإية رثه، إل محتاج وأيه ؛، ٥١١إلا الثوء تكثس لا أيه وعلم إليه، واثقر إله 

الثابتة.الثزوط ملاحظة من بد لا ولكن ّتنحاةئوةئال، أجابه الخاو هدا ق دعاْ 

ومنهاأفسبماةئؤناك، عبادته من إليه، وذعوّبمم أي* ه• ل دسثاصثوأ 
هؤول؛وء~دأإو< ءه أنتحب ربؤظم وقاد ؤ يذللث، أمز اا،ه لأن يدعوق؛ 

معه.ولاكئز معه، شالت، لا حقيقيا إيإئا 

بالإجابؤ•إليهم أن/غ مال افه يكوف وحينئد 

لفتكونوا محنئنوا، أف لأجل أي" للقطتل، هنا لعل يرثدوث^ ؤلم-لهم 
الشالآيارت، من أيقا وهده الثمه، صده والؤئاJ ، ١١٨٠٤^وجه عل *همع5صؤءاتملم 

ؤإحلاصن.بإيإن عغ؛ثل يدعواطه أل اف الإنتحث 

دءاُاينثزإدا تحيب أمن ؤ مال؛ قوله وص الرابمه، الأيه ا،لولخث يكز ثم 
للإنكارها الاستفهام لافل:أا"ا. ١^،^ خص زثبمتحم أيقن; نمق 
اأصطثيغوه محب عئف؛جل ٠اظه افه، إلا دعاة الفطنإذا محت لاأحد يعتي؛ والثني، 

تبمامحزق\ك.اهأجاثه امحوودئ الكارإذا حش ولوكازكارا، 

عينهم٠^١ أم؛ij؛o ؤبيآ آثم دعثإ َةلقلفي ثنج عشتم نإدا ؤ دعالت ؛^ ١١تال 
ولو؛ ٥١ذعاء الصؤور0إل الديشئه فاضلن [. للق،ان:٢٣معنمده ننهم ،؛^ ١١إز٠ 

فلاأحدمحس،أوق، باب فوس مومسا، كان إذا ياللث، فإ دعويه، افه محب كافنا كان 
ثنتغيثربإ محن،، لا وفد محب فقد ءةء؟ل اثه غثر أما افه، إلا دءاْ إذا الفطر 











٢٣٣ه ادهم بمل،ق ريي1ن ودس الآ،،رباردء1« باب ■٠٢- 

إق®اللهم يقوون ثاو ء البي أد و.£نئ•' ئننود ابن وض - ١ ٤  ٦٨
.٠ مسلم زواه • والغي'؛ والعثاف، والءمى، الهدى، أنألك 

ادقنح
حدثيكز الدعاء ق الواردة الأحاديث بعص ^٥ ١٥^الولص يكز ل، 

والممى،الهدى، أنألك إل( ®اللهم يقوو؛ كان ه اللمي أف فهمحئ منعود ان 
ااهاوى«أسألك إي ®اللهم ربة امحي. ينألها أرع كلاُ-، هذْ والمح(؛؛ والعماف، 
وبعضهمعمل• وهدى ملم، هدى ثوعاي• والهدى الثاؤع، الثلم بمي والهدى 

الأمرين،فهويسأل الهدى ربه الإنسان سأل فإذا ثوفيق. وهدى دلالة، هدى يقول؛ 
قنتثاوهؤن\ق يوله ق داخل وهدا للعمل، يوممه وأل يعلمه أف افه يسأل يعني 
إلووممنا الخز عل دلنا يمني؛ ]الفاتحت:ا■[. آك-ثذبمه آلمرط آنيا ؤ ت الفاتحة موية 
اواُسا.هدا ق أنسام أربعة إل يتقسمود الناس لأن به؛ القيام 

الأنام.وهداأكل بمشهاشُووممهسلي، لأئُل: 
والعتل.العللم حرم يمنأ الثال(؛ 

العتل.وحرم العلم أوى تنم الثالث: 
محدا•ممل علم، بدون لكن العز أوئ بنم الرابع؛ 
اب(الإئدعاء ق داخل وهدا معا، والعمل العلم اوي الدي الأقسام وحثر 

اك_تقلمه.آندناآيزط أوؤ اهد«ياا ®اللهم 
به،اض أمن ما لفعل حاح امم والتقوى المموى، بمعى فالممهم، ®المس؛؛ وأما 

(.٢٧٢رغم)١ والاسغفار، والتوبة الوكروالل.ءاء كاب ملم: أخرجه )١( 







الوس1تيس ئلأم  jttاساهض اياس همح  ٢٣٦

وهدايةوثان، علم هداية أما )الهداية( معي بيان لتا فتى وتد ارواهدزااا 
ورند•مذ؛ذ، 

قالثعال:ظثئك،ا تزص وعان: والأنراص تزض، مزم راوعامااأى: 
البدن،أعضاء ي جنمي ومرص نزذاه]المرة:*>[. أس ثرادهم مءس قلوبهم ، فؤ 

مرضمن أعظم اش، وترص هدا، ؤمن هدا من محالراذ العافاة اه ثألت ؤإذا 
لصاوومعه اطب مى الأجر واحش!، اذ الإئصلإ إذا التين مرص لأف البدن؛ 

منه.بد ولا حي كل مال والوت الوت، فيه والنهايه لثيئايه ودs5فحا درجاته 

بالثاكالمك ترض إذا الدنياوالاحرْ، ماد وانمادبافه الق لكزتزص 
فقدذلك، أوماأثب  ٠٥١أولياء أوبئض اممه، أُزو ما أوكراهة أواشاق أوالئزك 

اثكسشحفبمز أذ العايه نألت إذ لك ستئي ولهدا وآحرى،؛ يسام الأسان حسر 
علمداوم الذي الق مزص التين، ومزض المن-، مزض من العانيه اممه تنال 
شهنة•أو برل؟ أو شك 

ذظانه ه ١^، أن ح \ؤوث ذي \ذذي وكدك 
وعاقي،وازحمى، ل، اعمر رراللهم الدءاء يدعو-أذا أذ فأي محاجة، وما يثئه ما 

وانرءنياا•

والناسوالئراُب الطعام مى البدذ به يقوم الذي !، ٧١يغني ٠اوازوئنىاا 
والعملالناؤع العلم وهو القلب به يقوم الذي والئزيى ذك، وغير والنكن 
يثوموروى اندف، به يقوم رزى وعان؛ فالئرJ وهذا، هذا يثنل وهذا الصالح، 

وهذا.^١ ٠٥١فهوينأل ءروازريتي® قال: إذا والإناو 1_1،، يه 



٢٣٧•هأ-0بالآمبمسمءوسسبملضامجه 

واشأمتك ه الئئ علمها اش الدعوات هده ض قترض أف للإنسان فقغي 
الموفق.واه أنثم. إذا اف الإنيادريتغلميها 

خوًةيقأبم

اهرثوو محاو I قاو لأ.بممح، العاص عمرونن نن اف عد وعى " ١٤٧٠
يضطامرا؛نواةشلإ.صنف القلوب ه:»الأهلممحؤف 

الثثخ
عنروبنبن اه همد عن الدعاء أحاديث من بموئك فيا ;ِءهآلئئ المولنن مل 

علئلوبنا صنف الئثوب محزف ^ ١١فال: و. البن أف زي العاص 
أصابعثن أصبمم ئوُببيآدمب؛ث من ثلب كل عجل، افب بتد القلوب طاعتكءا 

ينالأف للإثسان ينتغي كان ولهدا عَقجل؛ ثاء وكيم، يشاء، حيث مليه الرحمن 
إذاالهلب لأن الملمب؛ حص ؤإثا ءلاءته، عل ئلبث يصنف وأف سنك أف دارا افن 

حقنه البي عن ذللثأ ًّح كإ ابماد، ُتاد نسد ؤإذا كلث ابمد صاح صاغ 
مدمدت ؤإدا س الخثد صاخ صانحئ إدا مصع4 الحند ز إل ٠ألا فال؛ 

ألالأول أل اض ئدنجادرإل طاعتك"• عق هلوبثا »صئف 
^»ضس«ودنييصعلض

طاعةبن صان;ممل الطاعة عل نمك إذا الخك لأف اه؛ شة عل ملي فلا 
(.٢٦٥٤رقم)يشاء، كف القلوب تعال اه مريق، باب القدر، كتاب ت ملم أحرجه ا )١ 

،٠١٠الماكتاب ت وملم (، ٥٢رقم)لاوينا<، اسرأ من نضل باب الإيإن، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 
خ.بممح.بشر بن النعإن حديث من (، ١٥٩رنم)٩ الشبهايت،، وترك الخلال، أحد باب 



سدالرس،مض؛لأم اسدض شؤح;يائي  ٢٣٨

افبطاعة من ذلك عي إل علم إل صيام إل صدقة ذكرإل إل صلاة من أحنى إل 
علهلوث صئة1، اكئود-ا ممزق الدعاءاراللهم ثدعوحدا أف لنا فقغي عغتْل، 

.طاعتك(( 

جهدمن باق ا>دمدوا هاو؛ انيًره، ص ميرْؤوثؤعنن ش وعى - ١  ١٤٧
.^١٠ ئقق ١^١؛(( زتءثة القشاء، زئوء الشقاء، اتلأء، 

منها.واحدة امحازدت أئك ثمياف؛ يال، روايؤ• ول 
المحح

اللميرهأف ميرْة.؛ءنذ أي، حدث الدعاء يفل باب ل ^،؛^١٥ الولفن مل 
الأعداء،(رثهاثة القصاء، ونوء الشقاء، ويزك البلاء، جهد مى باق رريعوذوا قال،' 
منها؛يتعوذ أف الثراّول. أمننا أثباء أرثعة فهدم 

ظواءد،أيمحواللأءُمم:-بجواللأء:أيمناتلأء أزلا: 
سعليه بثل:شلل اف الإئتثل باق ^٤ وثلأآ كالأماض، حشت :لأءٌ 

ان،الإئعل يثق الذي البلاء مجن هدا ذللت،، أفته وما محامنه، ومحي معاية فيثفر 
متعودابنص، البلاء جهد مشمة من ألإ اف الإئعل هذا تشمه يكوين، وربا 
المنخ4داتلأء.الإن

(،٦٦١رنم)٦ القضاء، وموء الثماء درك من باق تعوذ من باب القدر، كناب الخاوي• أحرجه 
الشقاءودرك القضاء ّوء من اكعوذ ق باب والاستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب ت وملم 

(.٢٧٠٧)وغيره،رنم 





الر'ا،ل؛تيسد كلام ض اسايض ش  ٢٤٠

والعدوأصابالث،، بإ مزحوف عليك، منحول الأعداء إل الأغداء« اروثةا;ة 
حز،من أصابه ما بآكل وعوف بلاء، مى اف الإنأصاب ما كل ق مرح أيه شلئ، لا 

الأعداء.ثماته ء؛تجلمذ ياطه ستعيد ؛آنت، 

فينبغيالأربعة، الأمور هده مذ باممه ئتعود أف افه رسول أمننا لقد 
له.تنتجستؤ أذ ، ٥١لعل مها ستعيد؛l^ وأذ الثئّول أمن ينسل أف ان للإئ

وافا،ُالندق.
-مٍقمحم—

الإيلثني ل أصيح ءاللهم مول،ت اش. رثرل، ثال قال؛ وعنه، - ١  ٤٧٢
محهااثي آحرJا ؤ وأصئ ثعاثى، مها اض دنياي ل وأصلح أقري، نته عم 

الدنراحهئثذؤزثر®•واجم نياد4ْفيلإحثر، واجماياْ معادي، 
منئمر١'.رواة 

الثثج
حديث،الدعاء، محفل يامحت، ق الؤJم^ مائها اش الأحاديث، هده ؤمذ 

أمري،هوعنقه الإي دض ل أصلح ررالثهم يمول؛ كان الس. أف هزيره أي 
ام)أو ثنائي إثها ائي آحؤو ل وأصلح ثناثى، مها ائي دناي ل وأصلح 

ؤلبذ ي، راحه الولث، واجعل حم، 'كل j ي، زيادْ الحياة واجعل معادي(، فيها 
ثئ«.

شردمن عمل  ١٠شر من التعوذ باب والاستغفار، والتوبة والاJءاء النكر كتاب ملم: حرجه أ( 
.المنمل،رثم)'آماآ(.



٢٤١

صاهاجعله أي أموي؛' هوعصمه الذي ديي ي ارأصئ وتال؛ ندأيالدين، 
بهوتعتصسم الثئ، مذ الإنسان يه يعتصم هوالذي والدين صوابا. حالئا كوف بأف 
الدينوصلاح ثث، كل من و4 الإنسان اعتصم الدين صاغ كثإ لأثه العذامت،؛ من 

صالح،عتو فديته باطه أفزك فمن ه، اش لرسول والتابعة طه، بالإحلاصن يكون 
يياء،اف، أويكز ييال القرآف أوقزأ ؤياء، أوصام يياء، أويصدئ، يياء، صل فمن 

وهوباطه، والحياد صاك غتز عملة هدا فأكل يياء، أوجاهد رياء، العلم أوطلب 
الئزك،عن اكزثاء أعز »أنا المدمي: الحديث ل تعال اممه لعزل عاليه مزدود 

له،عضثه لا التئ كذلك، وشز'كة«ُا* ئزكته عثري مص به أئنك عملا عمل من 
بدعةرركل الثنول.؛ فال هوالثؤ، فيه وقع الذي بل الشن، من معصوما فليس 
و:كلصلألإفيالأار«رى.^، 

بنشزؤعليس وجه عل صل ؤإذ خمد ؤإذ نح ؤإذ اممه يكز ؤإو فالمقلغ 
ؤيبكي،وبمع ثلثه ميئن همادة للإئسان الش4لال قد عليه، مزدود فعنله 
إليأئوو اشارى ئزإل  ١٧١عليه، هومزدود بل بدعه، كان إذا لايممعه ذللثح ولكن 

يتمعهملا دلك وم^ ؛^، ١^^١٠يعصن حؤع من أصد وعئشعون ويكون الآكيسه، 
مثا-ولا البيع أمل من نجد مثلا البيع، أهل كذللث، ضلالة، عل لأغم هذا؛ 

هذالكن ئلوأأم، وثلئن وقسعوف وي؟كوف اطه يذكروف ممرْ أدكارا الصوفيه— 
هداأمرJا أحدثِفي ءمن البئر:٠ قال اطه، مع عز عل لأيه يممنهم؛ لا كله 

حديثمر ٢(،  ٩٨٥رقم)اه، غم عماله ق أشرك من باب والرتائق، النعي كتاب ملم: اخرجه ( ١ر 
بجقهيثن.عريرة أن 

بنجابر حديث من (، ١  ٥٧٨رقم)الخطية، كف باب العيدين، صلاة كتاب الشا؛ير: احرحه )٢( 
^؛^؛^٨١.اش عيد 





٢٤٣ه ادهم بملض الآ،اروااد،اءدهس باب -  ٢٥٠

قعاثى((فيها )راش قال; ولهذا باض؛ والماد والآحر0 الدئيا حجر للاحرْ لا للدئيا 
يركها.ثم ان الإثيعيش معاش فقط 

نوولا العاد إليها الش هي الاحرة ثنائي(( إليها اقي ض ز »وأصاح 
بمقتإك دنتوءون 0 إقآ'لأئلآ م ؤ كتابه؛ ل اشُتازقوتاك قال منها، 

تالواءعة:ه؛-"ه[.ه مني ِوم 

سمئهلمواحد صعيد ق مال اف يبتنهم سوى كلهم والاخروف الأولوف 
يومويمحك اقاش ق تجمع تنم • ؤ-ؤإتوةتا3 اطه وقال البقر• وبجدهم الداعي 
وليستندود، لأحل ١[. • لمد;'ا*ا-أ كندود4 إلام وثادو-ممح . ثئهود 
كلقعاد هو اليوم حال ٌزيعا، ثنى كله لكنه عدا، يقد معدود، بل ثمدود لأحل 
١"^-^ثقولتوالشاعئ القيامة، يوم إل معاده أحد كل أحد، 

ينةاعلآلإتجاءَئولمؤوضُوأذط\لأذ 
أوالنار، فتأكالنا يحرى أو الحيا0، بنا طالث، مهإ النعش عل مئحمل كلنا 

ندرى،لا الحيتاذ، فثأكلنا الم ل أو الياغ، فثأثيا الأم من فلاة ل نثوث 
منادي((إلتها اقى آحنق ل أصئ ٠٠قال؛ ولهدا الأجرؤ؛ إل ماله إنسان كل أف المهم 

أف، ٧٥١أو نا-إقنة، ؤيدخثك النار عداُسا مى ينجيلئ، ثعال افه أو الأحرة وصلاح 
الأحرة.ولكم ل يصلح 

وصازثزدادالحياة هدا ق اف الأنوفق إذا حر(( ثل ل ل زيادْ الخيام "واجعل 
عملإذا مرح ونجدْ نفيه، ق بدللث، ومحس صالحا عملا يكتستف يوم كل حرا 

.( ٤ ٩ / ١ ) ديوانه انظر زهتر، بن كعب ( ١ ) 



الرسي؛{،سد ؟لأم *j اسايض )؛اش ض  ٢٤٤

\كههدث أن ديتدى زث\َة ^؛١ هدث \$و( ق وبمول؛ صاؤا عملا 
المم،عن ينهى بالمنروف، يأمر بمرأ، يتح، بمل، يزداد، يوم كل لالأءراف:'ا؛ا. 

فئإممر0، ثوان وهي الصايه الأعإو من آحرْ، إل طلق، بوجه أحاْ يلمى 
الحديث؛ق جاء ولهذا حترا؛ حياته كانت حيرا حياته ل الإنسان ارداذ 

ةنطاَلعئثةحط«اُ

أذه الص دعا لكن الحياة، ممد الموت ثر؛؛ ؤل من ل راحه المومتح ررواجعل 
الدئيا،هنْ ق يصييه ما يدوي لا الإناف لأف ثر؛ كل من راحه له الوت اممه لحعل 

الدئياق يتمى قد دينه، يمسي بافه، والعياذ هيجس ولكنه ريلا الدئيا ق يتمى قد 
هداتتل مت لتش يا ثلدل، لم امي لتش يا يقول* فيها يتعب عفلتهة قس ومحدث 

منله راحه له افٌ عجله الذي الموت كون قد عفليمه، قتنا يواجه مئسيا، ننيا وكنت 
ثر"•ُكل ل؛_ راحه الموت "واجعل }.•' الرنول دعا؟ من كان ولهذا شر؛ كل 

عصمةهو الذي ديني ل أصيح رراللهم الدعاء >رذا اثنلم أحي يا فعلميلثإ 
معادى،فيها التي آحؤق ل وأصلح ثناثي، فيها اقي دنياي ل دأطلمح أمري، 

ثر®•ؤل مذ ل راحه الموت واجعل حم، ؤل ل ل زيادة الحياة واجعل 
ؤمحقيقم

اهدف،اللهم ®هل؛ ه؛ افه رسول، ل هال، ت هاو نمحهتئ عئ وعن ~ ١  ٤٧٣
والئدائ«ر؟'.نواةممإ|.رراشأإوأهايدى وورواة:

(.٢٣٣رقم)٠ منه، باب الزهد، أبواب والر٠ذىت (، ٤٠أحد)م/أخرحه )١( 
شرومن عمل ما شر من التعوذ ياب والاستغفار، والتوبة والال.عاء الن.كر كتاب ت لم مأحرجه )٢( 

.المنمل،رقم)هآتماأ(.



٢٠٠ -uU  ٢٤٥بم4ل،ازاادهم. ريي1ن الآمواادء1ءرسع

الثمحح
إقموو: أذ أمنة الص. أف طالح أي بن عئ حديث 

فهوالثداد وأما معناْ، عل الكلام نسى فقد الهدى أما والثداد® الهدى أنألك 
إلالإنسان يوش أف معناْ والتسديد وعقيدته، وفنبه ئوله ق الإنسان سديد 

مبأثن امإ ءامنؤإ أفين جأبما ثعال؛ قال وقد يفل، لا بحيث الموايتؤ، 
يكز[. U\-U•]الأحزاب: دمثمحإ4 وبيودغ' أغ1نلتؤ تلإ بمج ؤ صوابا أي سيداه 

فاثدثم٠تالثديي ١^^< ق مال  ٥١
الأولثصلأخالأزال.

الدنومحت،.معفره 

أنأك،الهدىوالثاوائ«»الثهلمإو الدعاة: اشَهدا أذثنأل ضيللإنسان 
اينتىواحد.*اللهماهدف،و'ث-دنيااأويمول• 

مسج

أعودإئٍر ررالثهم مول،؛ ه اف رسول ئ0 ءاث،ت أنس وض ~ ١  ٤٤٧
المر،^١^، مذ بك، وأعود والبمل، والهرم، والخص، والكشل، العجز، مذ بك 

الزجال®.وعلك الدين، ®وصي روايؤ• ول والءاُي،ُ• الحيا فسه مذ بك وأعود 
'.زواةمنiم٠ 

كابلم: وم(، ٦٣٦٩رنم)الخسن، من الاستعانة ياب الدءوا>ت،، محاب الممحاري: (أترجه 
مرقوغبره، والكل العجز التعوذمن اب بتغفار، والامة والتوبل.ءاء ن.كروالال
(٢٧٠٦.)





٢٥٠ -Jb ، ٢٤٧الصنع. روي1ذ؛ء«ل«ق الآ،رب1ووءاءيس

ممروالحزن، الهم من باطب هبمنجد الرسول فكان طمأنشه، ق محسا ذللت، كان 
حياثةعليه فقلا له، ذاض لا اهتاتا ، ثتمو عظقا اختإتا ثيم تجدة الناس من 

مالايش أيصا الناس من وممر نهلا، وحدة الفم حد إل وصل ؤإذا وبجن،، 
فيتعج،.الحزن، له متجدد نمى 

ظلضه! اف لرثول هال، امحه ظ^بمثه! الصديق بكر أي وعن ~ ١  ٤٧٥
يئفئولا يرا، ظلها ثنيي ظلمت، إق اللهم ت هل  ٠٠هال،ت صلاق، ق أدعوبه دعاء 

الرجيم*العمور اث إثك وارحمني، عئدك، من مغفرة ل( ماعفر اث، إلا الدثوب 

و؛الاءاثك باكاء اايرا« وروي: يراءا ارظمحا يروي؛ ُردوبءب* ردايؤ؛ دل 
محوايدا•فيهاوت ثبجا أذنحمخ هيثغي الوحدة؛ 

الثمحح
يدعودعاء اللمي. أل ٌّايه محهمحق تكر أي حدث الولم، اؤ، ّ

صلأيه.ق به 

وهوأبوت5ر هو الثاتل النئول، هو ومن السائل هو من وثأمل 
بكرأب إل الثامن أحب ءثخآدثلأْقئم والثئولا ه، الرسول إل الثامن أحب 

يكوفأذ بد لا ينبه حثثب من فوال ه، السر هو واينئول ثلث،، لا ;?.؛ته 

الذكركاب وسالم: (، ٨٣٤)رقم اللام،  JSالدكاء باب الأذان، كاب الخاوي: أخرجه )١( 
(.٠٢٧ رنم)J oالاJكر، الصوت خفص اسحباب باب والاسغفار، والتوبة والدعاء 



الراا،،تيسد هدم ض اساسى قؤح  ٢٤٨

أويعدالسجود، ق محمل  ١١صلاق ق ءآدعوبه وقولهت الأجوبة، أئصل من الخراب 
الأثإداهم.
أنت،إلا الئنون، ثلأ:شث ^١، ه شيي فشت إق الث4لم ر)م: فقال: 

ناؤع،جائع دعاء هدا الثموراائحماا انث إك وارحمي، مذعندك، معفره ماعفرل 
وسائلوهومذ بالظلم، العد مذ اعتراف وهذا يرا؛* ظٌ مجي ظلمئ إق اراللهم 

[؛ّوثلإلافببمحايي•٢٤لالكصتؤري،إيىلآأردإد 
واعترافمحل اف عل ئاآ هذا أنث« إلا الدنوب ررذلأ:نفث مال 

خإهألاوزو>بإث٠ ينغتر فال كإ اش، إلا الدنوبر لايئفئ بالعجزوأثه 
انتهلاعوا،ما واحدا ذنبا للث، يئفزوا أذ عل كلهم الئاص لواجثتغ ]آلءمرانته"اا[• 

•محل هواض لك يعفر الذي ؤإثإ 
أبلغتكوو لأنبما اف، إل أخامها عندك« مذ معفنة ل اراعفز ه■' وهولث 

الغطي.عظم مذ العطاء ذإ فإف وأغطم، 
حم•ذكل وويمض المنتمل ق راوانحمني*ا وهولث.ت 

باسمخعكتجل افب إل وسل هذا الرحيم® العمور أئث ررإيك س• وهوله 
الغفوثأنت ررإنك فايابمي وازحمني« رراعفزل...، مال: لأنت للأظء، محامى 
يعدأو سجودء ق إما صلأنه، ق الدعاء هذا يقول أذ ان للإئفثتعي الئحسم<ا 
واشُالزءق.الأتم. الثإد.

خوًٍءمح؛لآتبم



٢٤٩ادهم. بمل،ق  jUjjالآ«ربالدهاءوفس باب •٥٢- 

الدعاء:يعو-بمدا ا*ب؛ا-وصأبيمثيىنهصمح.:أتحكان 
اعقرامحم ز، بؤ أم أنت دما ^۶،، و وإنراِو وجفل، حطض اعقرل أراهم 

وثاهدئت ثا ل اعفن ؛^ iiiعندي، دلك وثل وعندي؛ وحطش وهري،؛ دي جل 
الوحئ،وأنث الميم، \نذأ مى، بؤ أعلم أنث ^٠^١ أءلئئ،، وما أنررمتف وما أحزت، 

منلمُآُ.زوا٥ أعنل،ا. نم ٧ ثؤ ومذ عمنغ U ثئ من  vIAjأعود 
»اهأرثروالهه:خلإ؛ا-وعناينصي،هال: 

ننحطك((.وحيع متتالث،، وفجاءة عافسالث،، ونحول ننمتلث،، روال يى بك أعوذ إل 
ٌرآ(I ٠ ُ ُ أ َ ٠سئم رواه 

^١١٠مول،: اف.، كاذرثول، هال: نممحق أرمم ثنيبن وعى - ١  ٤٧٩
منيآت اعم المم، وعداك، وانهزم، واشحل والكنل، التجر مذ بك أعود إو 

من، IAjأعود إن اعم ومولاها، ثلتها انف ذكاها، مذ حيث انث، ورثها مراها، 

تلم وم(، ٦٣٩٨رغم)ااألهم...اا، الم، قدلر ياب الدءوادت،، كتابر الخارى(ت أخرجه )١، 
يعمل،لم ما شر ومن عمل ما شر من التعوذ باب، والاستغفار، والتوبة والدعام الذكر كتاب، 
(.٢٧١٩رقم)

شرومن عمل ما شر من التعوذ باب والاستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب لم؛ مأخرجه )٢( 
(.٢٧١٦.المي٠٠ل،رقم)

رقمالفقراء، ابة أعل أكثر باب والاستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب لم؛ مأخرجه )٣( 
(٢٧٣٩.)



سيئا1واا،ال؛زاض؛لأم اساسق هاض ش

شع؛صدصةلأبمابلها«.
من1مُُزواه 

لك^ ١٠١يمول؛ ثان افي. رثوو أن ئققبمعإت عباس اين وعن - ١  ٠٤٨
وإثتكحاصئت، وبك انتت، وإ3ثك يوؤلئ، وع1تاك آمنت، وبك أنلمث،، 
١^؛،أنث، أغننتؤ، وما وماأنزررتإ، وماأحزت، يدمتؤ، فيرما ياعفز حاكمت،. 

وأو1،ؤخئ،لأنجهك«.
ؤلأموثلأمةبجافِ(امحهرُ

الثى
وثئتملالدعاء ممل بامس، ق ا،لؤلم، ذكزها ايعددء الأحاديث، هدْ 

،؛١١٠٠أحر، وءّا ثدم ما له ينفر أف ثعال افه سأل، . البي أل منها كمه، خمل عل 
بؤأم أنث، زظ أغثثه،  Ujأنززث وظ أئزُث،،  Ujقدئق U ل >راللةلم 

مقامق المممسل لكن 'قلمهءا دض ل اعفز ا>الثهم واحدْ كبمه عنة يمي، ^١ ير® 
^لإوال'كلئنيز،مماموسنز أض 

وعمهباش ممحا ازداد -مؤْو افه نوال س أكثر كثا ولأيه يم، لم وما م وما 
منفرةس عيججل ربه يسأل فنا مصل ه المر كان فلذللث، ورجاء؛ منه لهيو"حودا 
وغإرذلالثإ.الذنوم، 

شمرماعملررمن ثر المموذمن باب والاستغفار، الل.كروانم■ءاءوالتوبة كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ) 
رنم)آمآيأ(.ممل، مالم 

صلاةكتاب ت لم وم(، ١١٢٠)رنم J؛_،، التهجد باب الخمعة، كتاب البخارير؛ أحرجه )٢( 
(.٧٦٩)رنم ونامه، ، IJJIصلاة ؤ، اليمام باب ونمرمحا، السافرين 



٢٥١ه ادعم ض ريي1زا وسع الآمداادء1« باب *٥٢- 

ؤآفاتبما،الدنوب ثز من همة، أمور مذ . اوثرو انمحاذ أيضا وكيلك 
انللإئيتبغي الأحاديث وهذه الأحاديث، هذه ق حاء ئ وغترذلك المإر، وعذاب 

يتئ،حش ويدعو•٦١ •٦١، مال ؤيدكزافن الكتايتج، هذا من ؤميدها عنده أذت5تبها 
هذامن ثكثوها أذ هذا من حيث لكذ •٦١، باس ولا حثنه فهي هكذا تراءما وأما 

ا،لوفق.واش . •٠١ثعال اش يدعوا يم قلوبكم، عن ثدهب، ولا ومحمخلوها الكتاء._، 

\ص'ثان:دموب٠ؤلأء الئ. أن زي عاممه وعن - ١  ٤٨١
رواةوالمزا؛. الغنى ثر يبذ الثار، وع—دائن، النار، فتنه مذ بلئ، أعوذ إل ؛راللهم 

داود.أي لمظ وهذا صحيح؛؛؛ حنن ااحد<يثا وهال؛ والرمن<ي، أبوداود 
كارهاو: مالك بن وهوهئه عمه، عن علاقه نيادبن وعن - ١  ٤٨٢

والأغواء،ا.ثالأءال، ١^، ةثياُنه بذ بك أعوذ إف >رالنحلم ه:مول: الض 
حنن<<.ررحد.يئ وقال؛ ٠، اارمذي١ رواة 

دعاء،علتم اف، زثوو يا هلث،: محي. بن ثكل وعن ِ ١  ٤٨٣
لناف،ثر زمذ بمري، نر دثى نمص، م بذ بك أعود إمحا الثهم قل؛ ٠٠يال،؛ 

حئن«.»حب.يث وهال: ٠، أبوداودوالرمذ.يُ رواة ؤمذثرمش؛؛. هش، يمذنر 
الدعوات،أبواب، والر٠ذكات (، ١٠ ٤٣رنم)الاستعاذة، ق باب، الصلاة، كتاب أبوداويت آخوجه )١( 

٣(. ٤٩٥رنم)باليد، بح التعقد ق جاء ما باب، 
(.٣٠رنم)١٩ سلمة، أم دعاء باب الدعوات، أبواب الرمل.ىت احرجه )٢( 
الدعوات،أبواب وال،رمدؤ،• (، ١٠٥١رقم)الاستعاذة، ل باب الصلاة، كتاب أبوداويت أخرجه )٣( 

رقموالصر، المع ثر من الامتعاذة باب الاستعاذة، كتاب ا؛ي؛ والن(، ٣٤رقم)٢٩ باب، 
(٥٤٥٦.)



سيدالرسله،هدم *0 اساهم( يياض فلح  ٢٥٢

بكأعود إي ءاللهم مووت اللمي. أو ظققنئ'' أنس وض " ١٤٨٤
بإننادصحح.٠ رواءأبوداودر • الأنمام® وتى والخدام، والخثون، اليرتص، من 

إي»الأهلم ؛ موو ه افي وثوو كال ت هاو يقهمحئ ئريره ش دعن " ١٤٨٥
البطاهء.يإيهايئثت الخثاثة، مى وأعودبالث، الصحع، بمس هإك الخؤع، أهوزللذمن 

بإنتادصحح.؛ أبوداودر رواه 
كتانيعن عجين ( Jiث هثاو حاءْ ْكاثا أف ;محءمحقبمننأ عيب وعن " ١  ٤٨٦

جتلمثل علثك لوكال ه اف رثوو عثثمحهن كيايته أعثقلئ، ألا هاو؛ هأعي، 
عمنبمصيك وأعتي حزامك، ض بحلالك اكفني 'راللهم هل؛ عنلثج؟ اش أداه دينا 

حنن*.®حديث وتال؛ الرمدير٢ا، رواة سواك«. 
المحح

هلكن أثة منها يدعو-يا، الص لكن التي الأذية من أحاديث، بتله هده 
قك،ا )الأماضن( والأدواء والأنواء والأنال الأخلأؤ، ثثكناُت، من باش بمود 

وولأصوى'
الأخلأؤ،ونئات اشاصى، ص الأقال تكاث، والأخلأ3،« الأيال ارنكابم، 

•١-^^، العاملة»ع ئوء محي 

١(.٥ْ ر»م)٤ الأتاذة، j باب الصلاة، محاب وأبوداود: (، ١  ٩٢أحد)f/ أخرجه )١( 
الاستعاذة،محاب والسابيت (، ١٠ ٤٧رقم)الاستعاذة، ق باب الصلاة، كتاب داود: أبو أخرجه )٢( 

الخؤع،من التعوذ باب كتاب ماجه: وابن (، ٥٤ ٦٨رقم)ابؤع، من الاسعاذة باب 

(.٣٠٦٣رقم)الغي.، دعاء j باب الدعواّت،، أبواب والترمذي: (، ١  ٥٣)١/ أخمد أخرجه )٣( 



٢٥٣سماءوس،وييابيبم«لضادسع. 

ُهحاء تإ تعا هواه يكون من الثاس قمى أهواء، له الإنسان ر١والأئواءاا؛ 
الأمراض،فهي اروالأذواء<ا تئواْ. وما لضه سعا هواه ش؟كول ومنهم . الرئوو 

حصلذلك من اف أعائم فإذا منها، باق ينتمي أذ للإنسان ينبغي مما أيصا فهده 
علح؛وكم•

الأنمام،وتيئ وا-إقدام وا-إءثون  ١٠٠٢٥^من ينتعيذ ه كان أيه ومنها 
ياطب.والعياد والعمل البدن أمراض من أيفا وهدم 

بدأفإذا أحياثا أطرافه ق الإنسان يصيب باه- —والعياد مرض هر ا"بمام 
إيهالعالماة: فال ولهدا العانه؛ اممه ثنأل كله، التين عل يئفي حص تاكل بالطرف، 

مكانل يبعلهم أف الأز وئ عل بجب وأية الناس، ا-اددماء نحالط أف هور لا 
والعيادالرض هدا لأن الشم؛ يالخم اليوم الئاس عند يعرف وهوما حاص، 

العامه.اه نأل الهواء، مؤ يزي عدوى، الأمراض أشد مجن باه)ا-ائذام( 
الأمراضكل هدا ؤينمل وهواوض، تمم وهوجع الأنم١ماا ررونى 

أنؤأمن فإثة العافيه، اة ثنأل يالثرطان، الخام الونت، ق عرف ما ومنها الثيه 
بالمتريقتدي عليهاوأن عترض أن للإنسان ينبغي الأحاديث هده فيثل الأنقام. 
.نها•

يل»إنه ؤيمووت اجؤع من باض ينتعيد كان و. البتر أف ذللث، ومنر 
هذهيمد أن للإنسان فينبغي اليطاثهءا. بمب قإثبمأ ررالخياثه، من وينشيد اإصح؛عاا 
الزين.وافه فشيئا، شيئا وعسلها بما عقص صحاتث ق اليامح، هدا س الأحاديث 



امسيى JUmاس1أضض؛لأم رداس ضح  ٢٥٤

محثأناة عثم ه الض أن ٠: امحن بن صنان وعن - ١  ٤٨٧
،وواه ثرثنى٠٠• ئى وأيدف رئدى، ألهض ُرالأءم يدعوحا؛ 'كلمتن 
حنزا،.٠)حديث وةالأ 

زنهشي3او:ئ،:;انضَل
الهَاض<<سبمسلإبم>رَطوا ىَل: أنأله ي عكي ١^، 

رثولياعم ررياعباس، ل؛ ئاو ئعاق، افه ثقاأنأله علمي افي، يازثوو مملئ: 
حنن*حديث وهالت ، زواه والآحرةا'■ الدنيا ل النايه افث نلوا افث، 

صحيح«.

نمحعها،ثاأممح،لآأثث؛ة ثلث هاو: ا-وعنمنن.مب  ٤٨٩
ا>ثائقك^ثسنضوالههتإذاثانعئدك؟ 

حنن،،.>ااخيوحاأ وهال: ، 1ارمدي وواْ دينك"• عل ملبي ب~ج اامالودسا 
دعاءمذ ُرآكا0 ه؛ اش رثوو محاو هاو؛ غكمحنبمئ الدزداء أيى وعذ " ١٤٩٠

حبك،يبلش الذي والعمل تحبك، تذ وحب حثك، أنأك إو \ذؤإ ه: ^ ١٥
'،رداهالارد'ا• الما■؛ محمذ و'هفي، محي، مذ إة أحب حبلئ، احص اللهم 
حثن،ا.راحديث وقال؛ 

ءألظواياذائاورملالهِ ;^iijr ا-ؤءئمحس  ٤٩١

٣(•٤ رنم)٣٨ باب، الدعوات، أبواب، الر«اوىت أحرجه )١( 
(.١٣٥ رنم)٤ بابج، الدعوات، أبواب، والر•ذيت ٢(، ٠ ٩ / حد)) أ )٢(أحرجه 
(.٣٥٢٢رنم)بابذ، الدعوات، أ؛واب، والترمذي: (، ٢٩٤أحد)٦; )٣(أحرجه 

(.٣٤٩٠الدعوات،بابج،رقم)أبواب، )٤(أحرجهالترمدي: 



٢٥٥ه ادهم *j يييان الآ4رب1سمءوهس باب •٥٢- 

عامبن رينه ردو  ot ٠٢اشايئردرواْ ٠، ١^^ رواء والإكرام®• الحلال 
م':محثضالإفالأ.

الدعوههزه الرموا معتاة؛ اثنجمه، القثاء وثثدد اللام يكنر ررألظوا«ت 
وأكيوامنيا.

إلإكتم، ؛^٠^ اض.، رئول دعا يال• أتامه أي وعذ - ١ ٤  ٩٢
هم1و:ثقا، منك يخثظ لم بأدعاءمحم دعوت اطب، يارثول يلثا؛ ثقا؛ متث ثغمظ 

منهس1لك ما حم مى أسألك إق اللهم مولت ديك'قثه؟ ببمع ما عل ١^٣ ررألأ 
وأنث،اكائ،محنه، ^كطمئانثناذثنئبم، 

حنن®.ااحد.وث وتال؛ اارمذي؛؛ُ، زواه إلاوافا<. ولاهوْ ولاحول البلاع، يعليك 

®اللهمرئول دعا■؛ 'هاذمن يال•ههمحئ منعوؤ ابن دض " ١٤ ٩٣
منوالنيثه إثم، آكل من والثلامه منفزتلث،، وعرائم رحمتك، موجباُت، أنألك إف 

®حديث،وتال؛ ٠، آيوعد١^١ رئاءالحاكم • الثار؛* من والثجاة والموربالحؤ، بر، "كل 
صحخعلثزطم«.

الثثخ
به،ويآئر يدعوبه ه السر كان الذي الدعاء، محل بيان ق أحاديث، هذه 

(.٣٥٢رغم)٥ ت، بابج الدعوايته، أبوابه والترمذي• (،  ١٧٧أحل■)؛/ أحرجه ر١( 
الكبرى)يما/؛ا(.)أ(فيالن 

(.٦٧٦/١ادتاJرك))٣( 

(.٣٥ ٢١رنم)مه، باب، الدءراات،، أبواب، الترمذي؛ أخرجه )٤( 
(.٧١٦/١ر٥(التالرك)



صإآللئهلخوطالراا،ل؛زا سد اس}|ء؛زا*زئلأم ش ٢٥٦

رئدى،ألهئص ُُاللهم بمول• لكن ه اللمي أل اّمحي بن عمرال حديث نمها 
اجشبمي ترمحي"• ُؤو رووت ول شي" ثئ من وأعدف 

والإساJاوالثساد، والئؤ العأصي هو والص ، ٠٢١١صد منسأ 
عنهم•اه نال الذ>يزر الوميتذ هوغاية وهن«ا موئق، فإله الرقي إل وفن إذا 
ممأولتك ؤآضان إكلمُئرأتنوث ؤزْ ق نؤتن ثث؛اإلآمحأألإبمن اثت 

هواوفد.فهوا ه \حيووت 

تل•فقالت به، يدعوافه ثيء عن العثامإ سأله ه امحي أف أمحقا• ذلك ومن 
فقال؛M- امحق نال -أي ماله وم بعد جائ ثم النامحه" أنالك  Ji»الثهلم 

كلم، الثلامه هي، والعايه والآ-،>ة« الدتا ل النايه آناك إن ،رالثيأ م: 
والأهواءوالملومسر الأندان شل من ثئ، كل من، وعافاك لها الق، وصك ؤإذا ثئ، 

حر.ق فآنت، وغيرها 

اكلو٠ُامممح، يا رراللهم اادعاء؛ هدا ت5ير كان .  ٠٢١آو أيصا ذلك ومن 
وهو:له، مقارك، آحر بدعاء يدعو لكن ه أية سا ص وقد طاغنك« غل قلبي ثت 

وعنت،؛بينهإ خمنت، فإذا ٠ طاغتلث،،ار غل هلوسا صنف المثوك، ئ2تئذآ يا 'راللهم 
صرفاكلوم-، مصزفأ، ^١ ١^٢ ^!،، ١٤عق علبي، بغ القلورس، مثئب ثا 

حرا.هدا كان طاعتك* عل قني، 
إق))١^ داؤد عن اثن ١^ ض ]ت ذك ومن 

منأينا هن*ا حبم،* إل يثربي الذي والعمل ثيك، من وحب حثلث،، أنالك 

من(، ٢٦٥٤رقم)يشاء، كيف، القلوب، تعال، اه ، مريقباب، القدر، كتاب، ت •سلم أخرجه )١( 
العاصبنرعمروبن الد عد حديث، 





ضةلأمساضضظإمحهبمؤ ٢٥٨

ب1ا •؛"' !!آء! ا ؟ ُ ا V م ^^^، ٠٠٠٠٠١^^^^^ الغيببظهر الدعاء فضل باب - ٢٥

أغموثاوِلآحوةارثنا بئرلوى بمدهم يى نآءو ؤوأئ!زكث• ثتال؛ افه قاو 
ؤبمثمحثثؤوآ'سنغر,لدمق^ ثتال• وقال لالخشر؛'ا[، ه و\آونني سثمؤثا قك 

محلالدىل رماآعغز ؤ ومالثعالإحباراعنإثرامحم لءمد؛ا١ٌا، ؤألثوثته 
[.٤١\\)وص: ه آنمثاب يقوم يرم ؤفثبيبجن 

ادثى
العتب<،بظهر الدعاء محل ررباب : ;؟،؛٥١٥الثوري الحافظ المؤلس قال 

بظهرالدعاء أو وذلك — عيبته حال ق ~أي؛ العيب بفنهر لأخيك" الدعاء —يعنى 
ألحديرررلاثبين قال: ه ١^؛، لأن الإ؛ءان، صذق عف واصذ دلألة :دل ١^٣، 
وصئةيدون العيب بظهر لأخيك دعوت فإذا ٠ لنمسه<<ر تحب ما لأخيه تحب حس 

لشسلئ،.محب ما م من له محئ وأنك إثاه، محقك عل ذليلا هدا كان منه 
اممهقول الأول: الأغ تحال، اممب كتاُت، من آيات "بثلاث الولم، انتدل ثم 

آؤ؛تكرِلآحوةا ثثا آعنر ربما لمأوى بمدهم ين جآءو ^^٥ دعالت 
سسالأضافمحاكينظونامحهلص«ا[. 

تىضلا شؤف نأنويهن دتنميه؛ا من قمحؤأ آلما التهنين ؤ,ةثمفي فيهم• اف قال 
(،١٣رمم)لتفه، محب، ما لأحيه محبا أن الإبجان من بابا الإي،ان، ئامب، ابخاوي.' أحرجه )١( 

كُسهمحب، ما اللم لأخيه محبا أن الإي،ان حمال من أن عل الدليل بابح الإيهان، كتاب، ت وملم 
لآ؛ؤفيءنن.ماللث، ين أس حددثا من (، ٤٥رمم)الخم، من 



٢٥٩-واوادت،لاووئءبمهماصا ٢٠١

بالهجرةاطه فوصفهم ]الخشر:خا, ؤثغشهمآاثم؛1يؤ0ه ؤيئمدث أكن ويم«ريد، ؤيبمو، آش 
والنصرة.

سهلامحة بن بوءوأدارنالابمى ؤوأؤ.ئ فيهم؛ اش ~ةال الثاف الصنم، 
وؤي0أمسآثا عق وقمحي أرمأ نئأ حاجمثه 0ثلأووجؤ ي، محيون ه أقإم هاجر 

هموئولأ؛ لالخثر؛آ[• ه ألمثلءم>ك< هم لأؤليلف مسيء نح لؤق رش -حماصة بيم 
الدينة.أنمار الأنصار، 

آغن_زوثا;؟١ :وزى ض ِئ ط/ ؤنو:ت اكاوث،ث والئ1ف 
رءوفإداثا ;^1 ٠امتوأ .لفيُا ثؤثاغلا ؤ، عتمل ولا يالإبم-ي( س؛دئا اؤ؛ك 

العنم،.بظهر لإحوامحم يعوم وهذه [. ١ • ]الحنر: ه قحم 
اضفأمر ه. وأذوكةأ وإلثكت؛ر( ؤوأس-ثعغر.ؤئيلك ثعال! قوله الثانية! الأثة 

التيالأحاديث، أكثر وما والمومنايتط، للمومنتن يسمنفر وأل لديه، يسثئفر أف سه 
أثرلأيه أيص>ا؛ للئويفئ ينظفن ١^ نعلم ونحن لديه، هيسظنر البي أل فها 

يعفرأل عجل ؛ ٤١١مى المنفرْ اءلل-إ يعنى؛ .%يلكه ومعنى؛ل.س، 
الأفتقايى،عاليه دو هوالاJى ٥^٠١ لأف عنه؛ والتجاوز الاJنب تّئث والعفز0ث دنك، 

الرأسعل ثوصع )الخوذة( المغروفة بالبيضة الرأس وهووقايه المنمر؛ س ممس فإثه 
وسره.الثبام مى فتقيه القتال، عظ 

و١^; ثقا ؤ إ;راملم عن إخاتا فقال الثاكه; الأث وأي 
١آنصثاب يوم ينم تفتلبجنتن ^؛^٤  دءاءهذا ^ثمحتن4 فقولهت ٤[٠ 4 

ئ.ؤِمنينمحاشإؤ









٢٦٣أهأ-بابنيس1نل>،اسس 

له؛فقل ء بثي أومعك ثمى، أعطاك إذا ح؛رااا اف ررجراك له؛ ثئول أف ذلك ومن 
ذلككاف حرا جزاه إذا ثمال اممه لأف وذلك افاء؛ و أبمت فقد افه-مااا جراك ١٠

والآ■حرة.١^^١ ق له معادة 

امس\ولم،عل ررلأيدعوا افه زنوو ثاو ت قال ;هبمئئ جابر وض - ١ ٤  ٩٧
ثاعهبمأ١j^ من وافقوا لأ أص عل ذلا؛دعوا ١^، عل تدعوا ذلا 
ا.من>لمر نواْ لكم٠٠. مشيب عطاء، فيها 

الشيح

لائدعوا ٠٠قالت اللمي. أل قهبمئ* جابر حدث يعال افه رحم؛، الذلن ايى ّ
إجابةساعة لأءلأنؤاي،،فإتمُثىس 

نفسهعل يدعو ربإ اف الإنعقب إذا العض،، محي ممرا يمع فهذ.ا فتجاب، 
ذلك،وماأفته بنوء... اف جزاك اش، مايللئخ مثلا؛ وتمول ولدم، يدعوعل وربا 
بحصثجد وكيلك، العافيه، اطه سأل باللعنة، ولدم عل يدعو بعضهم أل حس 

ْعباش والعيال أمه عل دعا ربا بل أحته، عل زوجته، عل أهله، يدعوعل الثاص 
اطهعطلها: يكنز سيارة عل مثلا يقول ماله، عل يدعو أيثا ^Ui، العصته، 

نشذلكف كل ذللث،، أنته وما المراس، هدا الدار، هذ0 الئثارة، هده ق نارك لا 
إجابةساعة صادفن فإذا إجابة ماعه يصادف ربا لأيه عليها؛ يدعو البئر.أف 

وكذا،كدا ثعألث، لماذا اف4، فاتلك، تعال لزود.كث مثلا يلث، لو تنتجابق، فإثه 

٣٠رقم)المر، أي ونمة الطويل جابر حديث باب وارثانق، الزهد كتاب ت لم مأحرجه ( ١ر  ٠٩.)







صإالةثءك4ؤغسد تلام *j اساسى رإاس ضح  ٢٦٦

رحم،نمؤ أؤ لأم، يدغ م ظ ت لِبمجاب يزال »لأ يلم: ردايؤ دل 
 Uقد >ر:موو: ئَل: الاتججال؟ ظ افِ، ذئوو ;ا قيل: لمثنسز« و ،،L^ذق

سذلأ،ر1غضء«رار
اكثخ

عذالدعاء( من مائل )بابت ق الخدين، هذا مال الله رخمه الولف ماى 

أويعني ينجل" لم ما لأحد'كم اربمتجام-٠ ةالأ ه البي أل هئمحبمئ هريرة أي 
السفنزها العجلة ومعنى عجل، إذا إلا دعاءه افه و1شصأ!، أذ حري اف الأن
ينتحسزفحينئد في« ينتحسس، ثن أز ظإ ودعومحت، ®دعوُت، يهول: اف الأنأل يه 

بهذعويه ما يمثثلئ، لا تبم\ةئوةث\ق اممه لأف الإسان؛ جهل من وهذا الدعاء، وييغ 
ثعالاممه فانع اممه دعويت، إذا ولكن الدعاع، إجاية من يمغ ماغ أولوجود لخآقمة إلا 

ماثريد.للث، نحى حز ياطه الظن وأحسن الياس عل للرجا؛ معلب وأنث، 
يديرفإثه مالن، ما يعطالن، لم ؤإذ اأطالوب، فهذا سالخ، ما اممه ك ١١١٥^إذ ثم 

ثياصفلا القيامة، يوم عندْ للئ، ذللئ، أويدحر لاثدري، وأنتج أممز، البلاء من عتلث، 
يقولحكيأ، مال افه فإذ عغجل ياممه الظن دسئ ولا ريلثخ، ايغ بل ستحسز، ولا 
هلم تنوثر كبما ئجمأ أن ؤمة تأًًفم ونيلي ثيئا أن ءؤوع-ءة ثعال؛ اش 

تإؤإياكم يوممنا أف اممه سأل، منه؟ محكثر لا فلياذا عبادة الدعاء دام وما ٢[، ]المرة:١ 

لمما للداعي يستجاب أنه بيان باب والاصتغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب »سالمت حرجه أ ا
ر؛لم)ْمأ(.يعجل، 





ا1وسدتيسيد ض؛لأم اساسى و؛اش فؤح  ٢٦٨

الللالأخر-^؛1، ذديائواتاثكتوبات((»جنفالمحل، فقال: أوب،إجابه؟ 
المحلك حنن:قى الدنيا الباء إل تحال:L;j اشَ أة وذلك المحل؛ خز آض 

قاعفزسثعفؤبي( من محاغية؟ منثنالى قانتجيب،!ة؟ يدعؤق مذ فيقول: الأخر 
الإجاة.رجاة المحل، من ابرء هدا ق يالدعاء قؤهد أذ ان للأنفقعي لة؟ 

وهداأواخرها، يعنى الصالواُت، وأديار اأكتوياُت،، الصالوارت، أدبار الثانية: 
الدعاءمن لتخي >ائلم ذك: مد قال ثم ١^، ذو ١^، إليه أنثي فد 
قالئلأم مد ما لأف الثلأم؛ مد ما الصالواث، بأدبار الراد وليس ، ثثاءاار ما 

الصالوْمحنث،ر ؛^^١ مال: ، ٧٥١لمول ذو؛ ءومحل إثا محودءاء ليس الصاواُت، 
بأدبارالراد ولكذ ]الاء:"آ•؛[. جتر)اءٍقلمه وعق وقودا معا آلله ةد»كثوأ 
الكتوبة.الصلوامتخ أواخئ ^٠^ ٥١الصلوات، 

يدعومنلم مذ ما ا>انه نهبمتن: الصامت، بن عيادة حديث، ذوالمؤلم، ثم 
مذله أوادحر فلمها، الئوء مذ عنه أوصنف إياها، افه اتاْ إلا بدعوة مال افه 

،^jLأذ د لا ؛j اطهَ. ظ، تذ تخين لا أنث وقا ٥^١ ^ لا ثق وقد مةها« الأخر 
له؛يستجاب، لا فإثه محرم بثيء أي يدعوبإيم، أف إلا الثلاثة الأمور هذه من واحد له 

٢[.١ ص آلقلبزه فج لا ؤ. اف،ُتحال: ئل وقد ظنأ، بالإئم الدءاة لأف 
الكزبؤ،دعاء ق فهو ئ.بمنعا" عثاس ابن —حديث، الأخم الخدين، وأما 

>^١١زثه اف4ُ إلا إله لا الخلج،  ٣١الذُ إلا إله ررلأ يقول: .كان ١^ أن 
فهذهال،ويم« ^•—، الأرض، ورب، المحاوات،، رب، اممه إلا إله لا العثليم، 
والأايش.لإيه. لممريج نثا كانم، الكزي، عند الإلأئ قالها إذا اللكالم، 

•( ٤٠٢)رقم الصلاة، ق التشهد باب الصلاة، كتاب ت ملم أحرحه ( ١ 





ا1>اا،لءنسد علام ض اساسق ري1س ش

أقأ؛تء اث ائولنؤ1لآ التيّائها ي ام لمزء المحق،كا اوس 
وسوفه يتقوى وء=قازأ ءانتوأ آلنمت> محرمي.' هم ولا عقينِ لاعى 

أيفا.والوايع ذلك، عل الداه والأحادث، ص الم3لف يدكن 
آيهأف وثعوذة الوئ وكرامة الثني ~آيؤ الأيؤ بتن والمرى 

ودصدماله ثأييدا ه الثى يد عل ثعال الله يفلهرْ للعادة خاوي أمر الس. 
اوش،نجي ءثيآلثاذم ان عيسى كان حيئ للمور، محنى إمحا؟ مثل له، 
^4،^ؤن\1 مال: الن4 قال كإ الدفن، مد المور من ومحرجهم بل 

الأكمة،ؤيترئ حيا، مه من بئرج صاحبة ويدعو المز عل فيقف [• ١١']الأتدْ؛
ثمالطز، كصورة شيئا يصح يعني الطز، صورة عل اش من وظق والأبرص، 

فيهمح فإذا طينا بالأول كان يديه، بتن من يطثر الثب، بإذن طائرا فيكون فيه ينفخ 
اممهJذلهئها للعادة، حارقة أمور هي الأنبياء فايامحت، افه. آيامت، من أيثا هدا طار، 
لهم•ثامحدا أيي•:؛-♦(؛ عل ثعال 

لللأنبياء تكوذ لا ولكنها سادة، حارقه أموت فهي الأزلياء كراuلم، أثا 
ادح1ضثلبمآءنا ؤ عمرال: بنت، لمريم جرى ما مثلا ذللئ، من الأبياع، لملمعي تكون 

ثنياين وتادُها ننسنا م_ثا وء=ىتا هدا مل من، -تؤف فاك ١^٠؛^ ؟نع 1ك 
يلهايك ذنقط أنئنف ءءٌئ وهمحآإلإليم" لم©؟ ٌمأإ محلي ييلي جّز، ير محنف ألا 

ثحلةنحت، المخاض ق امرأة لمريم، كرامه اممه؛ آيايت، من هدم لمبم؛ّاأ-ه٢[• ه لهثا 
صنب،الهيع هز لكن محن، النحلة زأس هز ليس؛الهم،، الهيع وهر الهيغ، مر 
الأرضإل يزل، إذا يمني لا يعني جنيا؛ الثحلة من الرطب بمامط ثم ابلغ مر 

والولادة،الخمل من لها حصل ما وكدللث، افب، آيايتخ من آيه فهدم حرما، غروف، كاثه 















٢٧٧؟هأا-و1و،مسمتالآوسءود|إبما 

وألميالكهف إل أووا أ>ثتهب، اض فتثز افه، وجه يريادوJ حزجوا وهؤلاء 
■_ُروو طنمث، إدا ألئنس ؤوئاو1 هذان موصحا معال اض قال النزم، عاليهم افه 

لاثدحليعني لالكءف:لأا[. ه القنال داث مبصيم نإداعزنت أين دان كهمهنر 
منثتيءسويأها مرصهم، لكن الحر محنهم لكملا يحولا الئس عليهم 

فقطالحاجة مدو الشمس من عليه يدخل فمثد، الغار يتبحز لا لكز الشمس 
ءريإداالحديث! ق جاء كإ متسع مكان ق أي• أ<تيا[• تالكهفه منه ئجوم ؤ، 

آياتمن ذلك الغار، مى منيع مكان ق هم متسنا، قسا أي! ر، .. محجو0. وجت• 
عيجلاف عل مثوكلئن آمنتن الكان هدا ق دحلوا لثا ا1كال، هدا لهم اهنه ينز أذ اممه 

يوش...يوما... ناموا؟ كم فناموا، النوم عليهم اض ألمي إليه، أمرهم مموص؛را 
ولابزي،حر، من ينتقفلول لا نائموو، وهم مستن ؤتنع نؤ دلأد،ادة ناموا لا، ثلاثه؟ 

يرالوطثالأة٩امuوالأ٤وغولاغم، ولأيوع، 
تنهئلأيإتة كهفهم ل موا فقد هؤلاء أما لا؛ يبرئ؟ ولا لحر، ولا يعطس، ولا 

لااكهفته'ا[.يمعاه ؤآندادؤإ رسييرض^\ مانؤ ثلث ؤاكهمهنّ ولثؤأ ؤ منتن ؤتع 
•ءِإتْلافه [٠ ١٨]الكهفته آلفثال ودان آدان دان ؤونظبهم عغبجل! اممه ويقول 

قال!بل الشإل، وذاخ، اليمم ذامحت، يتثلوف يمزن لم لماذا يملهم، الن«ي هو 
كمفوغسام،خملولكمحِسمسؤ;ثبممه؟ 
لحرمهماليامت، عنلء [ ١ ه بالإصيد ذئاعلمه بنسط ؤومهُ ثعال! وهوله 

جنس،عل الطؤياله المدة هدْ بقوا لو لأمم يحال؛ افه لليهم ؤإما عغتجل اطب بإدن 

الخج،كتاب ومساامت (، ١٦٦٦)رنم عريت، من دفع إذا المر باب الخج، كتاب الخاري• أحرجه  ٢١١
هذهق يالزدلفة حمتا والعشاء النرب صلاق واسحياب االزدلفت إل عرفات من الإفاصة باب 

ئئؤبممحأ.نيد ين أسامة حديث من (، ١  ٢٨٦)رنم الليلة، 



سدامساتيهدم ض اسا|ض ش  ٢٧٨

زآهمإذا الثإو، وذات المين ذات يهلثول لكي يتحرك، ولم الدم لمني واحد 
،نائموو ه ثمد ٠^^؛ النائم، وجه ؤجوههلم عل ليس يعتي أيقاظا حجتهم اف الأن

^٣٠١ولثلنث فنإلأ نهر لوقت عقم أئثث م العظيمه ا،لهابه عليهم اف وألمى 
الملن،بملك، رعبا منهم ومحث، ببدنل—، فرارا منهم لوليت لالكءف؛خا[• ه يعبقا 
حذا،أكرمهم عقفجل اطه ولكن فيوقظهم، حولهم أحد هوم لئلا نترب؛ والدف منغ 

ءئعثاأن ثعال اممه نال هدا، عل منها ثقتهس كيثرة الكهف أصحاب، وكرامات 
قدير•ض؛ كل عل إلا الكرمتذ؛ أوليائه من ؤإياكم 

متقمقم

تنثرإأ، هأوُأ آثت إلا سيئي وما اءروت1وفا ٠^^ ئعال؛ ،، ٤١١هال 
طش،١، آلقتى وري ٠ ه ننهما آتحِ تى ثؤ ويهئ قحمتي، نن ج تنؤ' 
jyy  هينه ئجوم ؤ، وهم الث-عال، ، ^١٠٤ميصمم عِ،بمتا  ١٥٢آل؛عان -^> ١١٥•شَين-هن

الثثخ

ومصبهمالأوليا؛ كراماب باب ل ثعال اش رحمه الئووي الحافظ المولما يكز 
فئتهوكانوا ال،كهما، أصحا>-_، قصه ومنها الأولياء، كراماتا عل ثئشل أيالت، عده 
واسعاغارا يض كهثا، لهم اممه فهأ ^٢٢ من وحزجوا ثومهم، واغولوا باش آمنوا 

بماجوالم مغي،، محبمع يلايائة فناموا الثوم، عليهم اش فالمى فيه فيحلوا لحبل، ال 
وذاتاليمم، ذايث، بملبهم ثعال اف وكان أيدانيم، ثتأيز ولم سزم_إ ولا أم إل 

النهأف حص آمنا، ^١ لهم هنآ ال؛هثعال أن لهم، اش كراماتا مذ وهده الثإل، 





اأرس،؛زاسد ؟لأم ض اسر،ض U_ | شمح  ٢٨٠

أوالصديق ؟كر ر بن اوحمن عند تحثي أبير وض - ١ ٥ ٠ ٣ 
طعامعندة كان راس ةثْت هاو ه انيً، وأو ^١٤ أدائا ^١^٠١ الصمه \وثخ\ج 

أدكابثادس® يحامي ئؤولجن أرتعة، طعام عنده كاو ومن يئالث، يندم، ائنين، 
وكرثعئىأبا وأو يعشزة، ه اللمي واٌطتد، بلالإ، جاء يقهبمئ ؟كر آبا وأف هاو، 
المحلبذ ص ما بمد تجاء ر-لإ، م العشاء، صل حر بث م . الئ عند 

هانتج:عقنؤب؟ أوى هال: أص؛افك؟ عن حثك ى 1؛،;؛^: أه هانف افُ. ا٤ شى 
عنم،يا هقاو: هاحتثأمتv، أنا هدمئ هاو: علبجم،  ٤١٠٢٠٥^وهد ^٠٤ حر ^١ 

ةاب1خدافِى وا'يي هاَل: ^1، ؤافِ وقاق:ئوالأةش؛اراا هجدغثث4، 
مزثاثت ث أكثز ذص ^٠^١، خر ^١ ٠٠أكؤ ]ه من ز؟ ي كة من 

-اكنيفيضىهدا؟هالث،ثلأومة
كاذة بجاأبوبكرومال؛ ثأثل ^•١ ثلاث دللن مل أكوبجا لهذالأو عض 
هأصحتخه الئي إل حملها م لئمه، بجا أثل م يميته. سنيت ااش1طان، من دلك 

ثلمع زجلا، عشز اس ^^١ الأجل، هثمى عهد، قوم وقز بتننا وكا0 عنده- 
لخوتم،فآئواقاأبمونرى.

(؛٦٨٩~٦٨٨اوخارى)آ/ صحح عل التعليق ق تعال اف رخمه الشارح شيخنا فضيلة قال )١( 
الدعاءلأن الناء؛ بعدم يدعوعليهم أن محراده وليس موالفلاعر، هدا بدللث،، أما لا أسي )أي: 
لأنكمل؛ ية بالنهنيئا لا نال; كأنه لكن الضيف، لإكرام نحالف لهم الهناء بعدم أصيافه عل 

أبوا،ولكنهم الخلعام، عليهم عرض لأنه إليهم؛ باكية ذللتج تال أنه ومحمل تاُكالوا، ولم احرنم، 
لمعناه(.نمد دون الغضب، حال ق الإنسان يقوله ادوي الكلام خملة عن هدا فيكون 

تلم وم٦(، ٠ رقم)٢ والأهل، الضيف عع المر يام، الصلاة، مواقيت، كتامحت، ااثخارىت أحرجه )٢( 
٢(.٠  ٥٧رقم)إيثاره، وفضل الضيم، إكرام باب، الأثرية، كتاب، 



٢٨١؟ه1-باو،ما|ات(املياءوص 

الص1مامححلمن لائطعئه، اأزأ0 يحلمن يطعثة، لا ذةقوآ\ئةؤ ردايؤ' دل 
هذهآبوتكر؛ ءم1ل يطعمه. حتى أويقشوه يطنثه لا أن ~أو 
بنزت إلا شه يزينون لا سلوا وأظوا، قآكل باطتام ئدعا الئيثازا ين 

دهمْمحليالآوبجا،مم1و::اأخ1،ضذنض،ىمما؟ 
أثويدكنأئ4 صئقتٌؤغ، ١^٠ بماإل وبعث ^٠١، ١٥ئأفل، أ0 مز ؛شمومنها 

مبجاص.

م:ئوكأمم،فإفظقإلتي
مماو:عئدة، ظ ٥^١^؛! الزمحن، ب ماطلو أجيء، أ0 مل قراهم ئى يائرغ .، 

ىوصإامحضهمءَمالوا: اكوا، هال: أيننث،ةنزوا؟ هقائوا: اكوا، 
ييئ4، قلقئ ;كوا م جاة إن مإة ٥;^، ^١ ١^^١ ماَل: كتزتا، زب 

ءماث،تمأحووْ، صنتتم؟ ما مماو؛ عنه، سحنته جاء هيا نجدعئ، ائه معرمحت 
أنمتعقن، ؛١ هماو: هثآكت«، الرخمن، عتاد ^١ ماو: م مثئق، اوض، عبد يا 

ممالوا:أص؛اهاكا، شز مملق: محرجته، جئت،أ آا صوق سئغ محت، إذ ءلتا1، 
وافبالاحزون: ممال اللتاق. أطعمه لا وافي اشظزُز( إيإ همان،: به، اتاثا صدق،، 

شتاممه،هاُت، مuهإلأئونئاةزاىا؟ 
هقمؤوأظوا. مأكل الشنعنان، يى الأول افي، بن، هماJ،: يدم موصغ له، مجاء 

ءن4م.

٦(.١ ٤ رقم)١ تأكل، حص لازكل لماب الضيف تول باب الأدب، كاب الخاري: أخرحه )١( 
(٦١٤)•رنم الضيف، عند والخنع الغضب، من يكرم ما باب الأدب، كاب الخارىت أحرجه  ٢٢١

(.٢٠ ٥٧)رقم إيثارْ، ومحفل الضيف إكرام باب الأشربة، كتاب وءسلمُ 



ممساضسظآخيؤغ ٢٨٢

المروهوت هئلئؤ ثاء يم ساكنه نون ثم مضمومة منجمة يمن ارغنئرا؛ هوله1 
هوبتكنرعرآ،ا يجد ٠١قوله؛ اشبع. والخنغ! ثتثه، أي! ^٤١، ٥٠٠وقوله؛ الخاهل. 

بجب.أي: الحم، 
الثثخ

بكرأي بنر الرحمن عبد رواها التي الأولياء كرامات بانم، ق القصه ُذْ 
كانوااأهاجرين، من، قوما أف وذللث، البي.، ثى حصل ما 

قوكان ثيء، عندهم وليس إلاثيا7ام، عليهم ليس ممراء، وهم المدينة إل ياتوف 
محتهإل معه ويئملهم إليهم ياو من لهم افه ييئر ثم إليها، ياوول صمه المسجد 

دأوبمه1،امحن، ثتام عنده كاو اامرا اللمي قال ليلؤ ذات وف وبجمهم، 
أصحابهأمز أي؛ وهكذا، بحاموا« قنثدهب أرثعة، طعام بخْ 'كان ومن يئالث،، 

دم،النامنر، أكزم ه البي وكان يبملبْوِ، الصمة أصحاب معهم يئملوا أف 
بأربعة،وبعضهم بثلاثة، )طهأ النامؤر وذهب بأربعة، أبوبكر ويثب بتئرة.، 

حالهم.لحستا 

يقومأن الرحمن عبد ابنه وأوصى محتؤ إل باصيافه دهس، نيقفينئ بكر أبو 
لالؤسولملارمه الناسنر أثد رمح.بمتنكان لاثه البي.؛ هوإل واُُللوا بضيامتهم، 

وقدأهله إل رجع ثم عنده، وثعشى . امح، إل فذهب دامحا، ْعه يكرف ه، 
الدينأن4مهم فظن لا، فقالوا؛ أصياثiلم؟ \طتئئأ فسالهلم؛ اللئل، من ثيء مثى 

معناْيعني، ونحثغ، ينب فجعنة هبمن، أبو؟كر يأل حز أصيافهم عن ثاحروا 
منه؛حومحا محبه؛ فلم الرحمس، عباد يا الرحمن، عبد ابثه ونادي نثن، ق ائتي ايه 

عليه،أف من حويا يجبة فلم ثاديبهم، ل أهله عل مديدا ره.بمتئكان لأيه 













اأ>بماءتسد ض؛لأم اسسزا ثمياض ش  ٢٨٨

ijli  منحبمك لكن ؤإل يميناك عن محكمر فإياك يحك إذا ت نقول فهنا أيحل، لا
ذلكلكن نزاة الكفارة فج و;ه ث فإذا خنث، لؤك الإكرام أ-م 

إكرائاأو;ءLثاأوغيذلك.
أفالصثون، عل ولكن أولا حلفن هوالذي ذؤغه' أبوتكر ت قائل قال فإذا 

يقولوالساق كذا، يقول أحدهم اثمتان، محالفن فإذا حلفوا، ولكنهم سمينه، يير؛وا 
كذا،محمم؟

وقدأنبق لأية يمينه؛ لإ الذي هو الأول، حلم، الذي ي،كوف أف الأول ملنات 
الخهلآ،ثؤغ منه حصل هوالذي الثاف فيكول هذا فعل المم، بإبرار و. اللمي أم 
يمينهمحزي الذي فأ،إ أنعله، لا واش أنت،ت فملئ، كذا لممعال؟ واض قال! فإذا 

أولأ،محأبابجتهِسمحالثاف؟ الأثلأم 
أمسمإكراماشوف،.

يكرمأف له يثغى الإلساف أف الموائد! من ننحهبمنئ بكر أبير حديث، وق 
لأفبيومي كان ررس الثئ.ث لمول الإيان؛ تمام من الصنف إكزام إف بل الصبم،، 

نق،ايام وملأته ولتله، يوم الواحب القيافة وحى ٠ ؛ر ٠٠٥٢٠نليكرم ١^٠■؛^ والندم 
العلإءبعض مد وقد ولتله، يوم الواجنر لكن مباح، أم فهو ذللثج عل زاد وما 
عليلث،،نجت، فلا مطاعم فيها لكن إذا أما مطاعم، فيها ليس الئلد لكن إذا في،ا هذا 

ثئتلموف،الناس أف المنالة هذه ق والصحيح النقود، من تيثز بإ معينه ولكن 

تلم وم٦(،  ١٣٨رنم)بنمه،  oUوخدمه الضيف إكرام باب الأدب، محاب الخاري: أخرجه أ( 
حديث،من (، )^١٤رقم الممتؤ، ولزوم والضيم، الحار إكرام عل الحثإ باب الإي،ان، كتاب 

خقمحيبمد.مريرة أي 



٢٨٩أْما-واسمسمت|الآمحره،ءيس،|ر 

بدلا فهدا إهانه، فيه الطعم إل يهابه أن ى من الصيوف- من -أي الناس مى 
تمول أن عليك حرج لا فهنا مواء، عنده الأمر يكون من ومنهم بنل—،، ل تضيفه أن 

فيهااليو كانت إذا أيضا كيلك الفلأئ، اللهم إل اذب ذراهلم هده أخي يا 
لهلكان العلم، أهل بعص قال كإ نجب لا بأيه قيل لو الخال هدا ق فإثه نائي، 
الائمافأف شك لا لكذ أحد، وكل والوضيع الشريف إليه يآق المندى لأف وجه؛ 

؟كوفأذ إلا محقة، أذ ١^ أة ضثك، ٌ ونال: تنك إل وأتى نحيك إذا 
الوفق.وافه مقال. مقام فلآكل اهم، مماج ستا أومي صرر ذللث، ل عليكر 

مٍقمحجم

فيإ'كان ءرأثد افه.I رثول هال، هال،؛ ق.بمن ءريرْ آنجا لص " ١٥٠٤
اشمحاريأاُ.رواة عنئ«. أحدهؤه أمتي ق يك، هاو محدئوو، !ئاس ٠٨١من هبمكم 

أياامحددونى« وهمه: ابن هاو رداقها دل '، عايشه رواية من منلم ورواْ 
محئون.

المحح
الخظاُت،بن عمر اإلؤمن؛ن لأمتر كرامؤ ل ميرْ أي حديث، ^٥١^ ا،لؤلم، محماى 

منهموي،يعني؛ محدول® هتمحم كاو ف؛،أ ®كاو البئر.؛ قال حيث، لأ؛ءممؤعتن 
اذالإئأف للعيد افه كرامة من وهذا للحق، موافما فيكون نولا يقولوف للصواب، 

ليص،مهلاديى اده ذلك، بعد له _ بحكم أوحكم بموى، اش أو قولا، مال إذا 

(.٣٦٨٩رنم)الخطاب، بن عمر مناقب باب الناف،، كتاب البخاري• أحرجه ، ١١
(.٢٣٩٨رقم)خ؛؛خفيتن، عمر فضامر من الصحابة، ففاتنر مماب لم: مأحرجه )٢( 





٢٩١؟هأ-ب1ب،مائتالآيس*ُسبم( 

\مأ.وثاغالإفياي0أف١^، ارئوو سم:فيننت 
اممه،ولتثعثنه صعى ؤإثإ يمت لز ررإثه وقال! فيهم عمر وئام المسحد ق الناس 

ولكنمات، قد يآكرل أف وأئآكز ٠، خلافءا مذ و\و-إوإةز أمحوام أيدي ئنمطعى 
.البي وجد رجع فلمثل المدية حارغ له بمتان إل الين؛ ذلك حرج قل بم أبو 
تكتبالش المئبورْ "كلماته وقال المنر، وصعد المجد إل فحرج حما، مات قد 

فدمحمدا فإل ٤^^١ ينبد لكن مذ الناس، أيبما بعد أما قال! الدهب. ماء محن بأعل 
متإيليا ؤ ثعال؛ اممب محول هرأ ثم يموت، لا م افه قاف افه يعبد لكن ومن مات،، 

الثس-إاملم بن حك ث ءثندإلأرصول وم١ ؤ ئءال؛ وموله ٣[• ٠ متود(هلالزمت ^٢٦٣ 
[.١٤٤صنمحإه]آلنمان;

محمليفا عقزت، ة.ةتئحنى أبوبم يلاها إف ما فواممب عمن قال 
أفبمدر لا الشء به وائتد خافأا إذا اف الأنأف يض رجلاي، 

—باض والعياد —كمروا العرب من اوثد من الرمول.اردد يوئ، لثا ايه ثالئا؛ 
أهلأذئى لقاتل ن.ةثئ؛ نيد بذ أمامه \ج0 جنثا جهز قد . البق ولكن 

عمنحاء العرب، ارثي ول، يعد، يسائوا لم ولكذ المدينة 'لماهر كان والخنس الئام، 
أحلمذلا وافه بكرت أبو له فقال حاجة، ق نحن الخيش، ئزسل لا وقال بم، لأب 
;٠؛^^،؛بكر أبير مع الصواب، فكان بم، أبو ومزهم .، اطب رسول عمدها رايه 
قالوا:ثؤلأءاكام، الخيشإلأطراذ، أزطوا اأدية \0لإ الناسوتمئوا لأف 

الإنلأم.ق وبموا ؛ ٧١عن الناس كثثرمذ فامثع أذثزثد، ولايمكذ هوه عندهم 

حديث،س (، ٣٦٦٧رقم)الوكنت،...،، . الك، مل، باب المناب، كتاب الخادي• ،أحرجه ١١
عاتثة



ام،،ااتيسد ض؛لأم اسا،هتي هس ضح  ٢٩٢

مسالا ااصوادسا، إصابة ز عتر من أئ ختؤقبمن ؟كر أبا أف فالمهم 
ؤإياكموخمعنا عنها افه ~وصي الرجلني كلأ حاو كو وعل الصكة، لمواضع ال 

وأكثرباش إيائا أقوى الإنسان كان وكلما للمصواي—،، مومحق اشم~ ■جنات ق ببا 
^١^،٥١١والعمل والعلم الإيان من معه ما بمدر الحي إل ثعال اف وممة ف طاعه 
والثق،من دلل عنده يكوف أف بدون لكن صواثا يظنن عملا ينمل مثلا تجده 
الكرامات،من وهذه والثق، للكتاب ئطبتر عماه أف وحد تأل أو راجع فإذا 

عمرا؛•هإيه محدثوف فإكم ُاإفلإكن اومول:٠ فيه تال ئ.بمن فعمز 

يعني؛نعدا ازكوقة أخل ثكا قال; ننحئنبمها، نمْ نن جابر وص - ١ ٥ ٠ ه 
حارا،علمتهم وانتنمل ينرله، الخطاك، بن عمن إل خ؛ئقثئ وهاصن أبي( ابن 

إلإنحاى، أبا يا مماوت إثؤ، مآزنل بمل، نحسن لا أنه دووا حض مشكوا 
صلاهمأم أصل مأي'كئت واف ^١ أما ممالت صل، محسن لأ أثك يرعموف ثولأء 
لوأحق الأولم،، ئ\نؤوو العشاء صلاة أصل عنها، أحرم لا .، ١^ زئول 

الأحري؛ب•

افويةإؤ ~أدرجالا" رجلا معه وأزثل إنحاق،، ؤا يا بك ١^ دلك ^ ١٥
يحلحس مغروئا، ثيثتوف عنه، منحداإلانأل، يدغ ٣ الآكويؤ، أخل عنه ينأل، 

نندم،أنا لإكى قتادْ، بن أتامه له مال منهم، زجل مقام عنى، لبي منحدا 
ولاينيلبالثهميؤ، ولامسم لايسير؛الثرية، 'كاو _bjl مإن أ٠اإل مقال: 

"كاذبا،قداعبدك إذ اللهم بلأُي• لأدصرن وافه أما تنين ماو لمضك. از 





سدامس،ء،ض؛لأم اسايض ري1س فؤح  ٢٩٤

هوهذا لأف عئئ؛ نزلكم إنحاق، أبا يا بك الفنن ذلك و.ه'.' عم له فقال 
اللمي.،صلاة عليهم أمر الذين بقومه بمل ؤإيه الصلاة نحسن إثة به، الفنن 

اثنئولثة،قدر ؤمرف النئولئه يتحمل لاثه رْ؛هءئن؛ عمر تحرى ذللت، ْع ولكن 
هؤلاءفكان سينه، وعن تند عن ينالوتم اذكوفة، أهل إل رحالا فازنل 
مموها.عليه أئثوا إلا تند عن وينسألون منجدا يدحلول لا الئحال 

فقال:زيل فقام فثألوهم، عين، بمي مجد إل اوحال هإلأء أتى حش 
ينيل،ولا يالثرية، يسيمُ ولا المفك، ق ينيل لا الرجل هذا قاف ناثدممونا، إذا أما 
إذابالثيثة يمم ولا الخهاد، ق تزج لا يعتي بالسرية، سر لا فقوله: لمضثة، اق 

ثلأُثا،تيم فهي التهم، هذْ فاتبمته النامن، ي؛ن حكم إذا القضك ل ينيل ولا عتم، 
وقمزةعنن© تعال اطه ممل أف عليه دعا دعوات، بثلاث، واممب؛١^)، أما فقال: 

اتقشهبمنن وتكنه عغليمه، دعوامت، ثلاث، العافيه، افه ث1أل للفتن، ويآرصة 
فكاندعاءه، اض فأجاب بحق، لا يعني وثمنه؛ يياء نام هذا عبدك لكن إذ قال: 
الكم،من عينته عل، تقطا حاجبته أل حص طويلا عثر العمر، الرجل'زيل هذا 

يتترصىالحد هذا إل وهوير الحال هذه ل اثه حش للفتن، وعرصن شرا ولكن 
ولكنباش، والعتاد يعمزهن الأنواق، ل لهن للبنايت،، يعني للجواري 

تند.ذعرة أصابتني كبير مفتون شخ نفيه: عن يقول 
منوفته يجبمئ، وئاصن أي بن تند افثبtا أكزم التي ١تكرامات٠ من فهذا 

عديدة.فوائد الفوامم. 

أفبد لا منزلته، لكن.ت، مهما متهم ينلم لا فإثة للثامن أمرا منثول أف منها• 
أولها•التي، اثئهورة، منظومته 3، ابن تال ولهذا الثوء؛ يناله 









سيدا،>>اءت(•ز؟لأم اماسق يياض ض  ٢٩٨

الئإء،أغو ؤإل \ذث\س أنفر له!ق الأزض لأف خدي؛ محئ أومحت جنزا 
يأقفإثه حق، الأوض؛ؤر  ٤٢٠ا نبث اقتخ قد وهدا القيامة يوم كان إذا له، كلها 
العافيه.اف، سأل عتقه، يه مطوقا القيامة يوم 

كلهاالوحوش حر الخلائق حمح محثز حيلم، القيامة يوم النهود اليوم ول 
سعمن ياممب والعياد الأوض هدْ حاملا يشاهد المنتدى وهدا القيامة، يوم محثر 

غمأي متارها غيرَ ؛ الأنضاارتنار عم ثى اف ®نس الئى قال ولهذا أوصئذ؛ 
بغمالأوض من ثى؛ أحد أل عل دليل هذا ول له، ليس شنئا فاذحل مراسيمها 

القيامة،به:زم محئل وأن4 الثس، الخلنآ، اوز هدا عاليه لأة الدنوب؛ كتاِر من حق 
حق،بغز باق والعياد الأميال أميال( بل أميالا ياحدوف اليوم هم بقوم باللخ، فإ 

_(أو مراعيهم _، المسلمع( وعيرموف المنلمم(، مراعل :بما يصكوف يآحدوما 
يومأحدوا ما يطوقون  CijMهؤلاء ذلك،، أسه أوما \وؤٌز مسيل أومن عوهأ 
ا-محلوطعموما، المراعي الحي، بغتر أحدوها لأقبمم باممب؛ والعياذ القيامة 

ولهداغرتا؛ لاسين ١^- -أند;ة ١^ غْوتا، لسين واLرقاث 
بمنلحةيتعلى وهو عامر مى يرب ما بالإحيا؛ يملك لا الاسمان إن العلإءت قال 
هداكان إذا دناؤْ وتبمدم عرسه يئالإ بل وبناها وعرسها لوأحياها حر العامر، هذا 

النلميرن،لعموم هي بل علاف أو لفلان ملكا ليت، واتلي البلد، يتصالح يثعلؤر 
البلدأهل( بجاجها التي الأرض مى الرجل هذا أمطع الأمر وج أف فثزصط لو حر 

أحدايمر لا اكل٠ين، لمصالح بمش الأمإنا زو لأن لابملممحا؛دلك،؛ فانئ 
حديثمن (، ١  ٩٧٨رنم)تعال، اف لخر الذبح تحريم باب الأضاحي، كتاب، لم: مأحرجه ( ١] 

قنهثن.طاف أي بن عل 



٢٩٩^-واسمسمامسءوسهاا 

قيماومعت ل، ولهذا للغاية؛ حطيرة المنألة وهذه أحد، يوف المنلمح؛، وس[إ؟ 
لهالأوض أف يدعي بعض، عل بعضهم بمدى بافب والعيال الئاس صار الأراضي 

علوهذا أرصه. إل أرصه من شيئا يدخل ثم لشخهى حارا يكون له، لست، وهي 
الإسافلوأف قالوا! هالا— من القارئ يتعجب ~وقد العلمام أف حش عظيم حطر 

فإو4نتتيمرا حمالسور عل ولحل رالم*حارهآ لماصته ق أي تثده ق راد يم جدارا بتي 
المحذيزهذا وثأمل فاُفلن القيامة. يوم افب عناو معاقئا يذللئج ويكون فنام، يكون 

هذامع أوأمتارا أميالا يأحذوف باممب والعياذ الأف والناس الخن.، هذا إل العل،اء مى 
الشديد.الوعيد 

الأفقال،! الخاري.ث، -يذا نيؤهتنئ ريي بن تعيد حدثه لثأ ومروان 
هذهأرض من يأحد أف أبدا ينكن لا ثعيدا أف يعرف لأيه بينه؛ علمك أطلمت، لا 

حق.بدون الزأة 

وأهلكهابصرها فاعم كاذبه كانت إف اللهم نقهبمتئ! نعيد فقال الزأْ أما 
ققثى هى وبينا ئلألُت، الزأْ هذْ عهقجل افه أغثى كان؟ فاذا رضها، أي 

التيالأرض نفس ل مترها البتر فكانت فاث، ز ل نمطش إذ يوم ذات أرضها 
بنلنعيي عغ؛جل اش كرامة من وهذا لأ.ةتن، ريي بى تعيد فيها عناصم كانت، 

يموت،.أن قبل حيا وناهدها أجانرذعوثه اه أف ريي، 

اممهلأف مظلوما؛ كان إذا ك\9ت\ ولوكان دعوته تحاب اأظاوم أف لنا سق وفد 
س^١ يم؛كرا ولا لايمجإ عدل ظأ جدثعلأ لاثه الظالم؛ ض للمظلوم يتحر ثعال 

الحااين:ؤإنت.لأومحنهرب، وقدئلاشُئالفيقممكلأم الظلم، 
ناس;؛؛[.



الوس؛ا؛ز(سد هدم ض اساسنر رياس مح 

زئاص1بي بن تند وقئة الث ببمدْ واو قام أيا، ملح لا غالظالإ 
نتحاظؤع\قاض سنت هي وهده الدعوة؟ افه وكيمرأجاب ساما دكنناها رجهبمئالنى 

الزدق.والأJبم الظلم. من ٤ئ٠ثا ادلآأJ أو نادْ، عو 

شيعاف أحد حصرلم، لئا ؛ ماو ^^^، اف همد بن جابر وعى - ١ ٠ ٠ ٧ 
دشالبذ. أصحاُب مى يقتل س أول j ثمتولأ إلا أراق ما مماو: الم من 

قامحى،دننا عؤآ ؤرو اف. رشول ص عي منك عؤ أعر يعدى أئرك لا 
ثمي، آحزق معه ودهنئ قتل، أول قكاو هأصثخئا، محرا، بأحواتالث، وانتوصى 

وصنتهئو'كتوم قإدا أسهر، يق بند قاتشمجته آحن، ح أرثه أذ مني ئبب لم 
٠.اشمحاري١ زواه حدة. عل م ق قجعئته أدنه، عتر 

الثثخ

؛اد_،١^^!، يكنها الي الأولياء كرامات من ثيء ياذ لنا نثق 
قهبمنجرا؟ ين اّب لمي جرى ٌا الحديث هدا ل وذكر ويقلهم، الأوليا؛ كرامة 
أولإلا أراق ما وقال؛ الليال، من ليله حابرا ابنة أمظ فائه اممب، عبد بن جابر والد 
أركلن ق وئال• أوصاْ ثم أحد، عزوْ مظ اللمل.وذلك أصحانم، مى قتيل 
دينايئفي باق وأوصاه . افه رسول ثنى عن منك عل أعز ^١ بندى من 
وكانئ.عثئ، جرام بن اِّ هبد فمتل العروْ كانت، نم بآحواته، وأوصاه عليه، كان 

ئرا،رجل فل تئفروا أف النلبع، عل يثى فكان ربج نمحن النوم ذللئ، ل المتل 

،١ ٣ ٥ ١ ) رقم لعلة، واللحد اشر من اليت نحرج مل باب، الخناتز، كتاب، الخارىت ،أحرجه 



٢٥٢  -ijU  تراعاتLJj'Vl *رسهأا

حرام(بن افه )عبد جابر أبى ْع فدفن واحد مر ل أوالثلاثه الائى يدفنوف يجعلوا 
لمحتمذ وبتن أمحه محن دريا حر مئة يطب لم قعبمن جابر ولكذ آحر، رجو 
قثيء إلا يتعيل لم اليوم، يقذ كأيه فوجدْ دنه من أنهر ستة بعد فحقنه معه، 
مر.ق أئرده ثم يسترا، شسا ١^ 

ثزوجاثه حر محرا بآحواته وانتوصى أبيه، دين ول فقد ختعنبمه جابر أما 
I،ju؛نعم• روجت،؟" هل  ٠٠اللمي.أ ألة فمحتا، امرأْ وروج ذلك، بعد 

وماحكلث،وتلاعبها، بكرائلاعباك روجث يهلا  ٠٠ت قال ثيبا قال؛  ٠٠محيا؟ أم بكرا  ١١
الكن،أحد اثه وذكر ل، أحواُت، رك أي إف اض، رسول يا فقال؛ ونصاحكهاا، 

جدمقهذ•عل بمموم عليهن، ثمموم 
رؤياهاض صدى ختئن؛تق أيه حرام، بن الثه وهوعبد جابر، لأيا كرامه هدْ ول 

عاليهنحى وقد سترا، إلا شيئا منه الأرض يأكل ولم ودمحإ أحد، ل قيل أول، قمار 
كراماته.من وهذا أقهر، متة 

الدمؤ،تجن، إلا نثى لأ الأزصل؛اكلة فإو دفن إذا الآLل أو وام 
الأخاذ،مه تبثؤ القيامة، الناس:زم خلق كالنواة يكون هذا الدم، ولهن، 

قالكإ ءأكي، لا ١^ فإة والشلأم الئلأة عليهم الابياة إلا 
فإوَ\خشالأو؛اء غذ \ح\ الأياء«رأ؛ أخناد م أن ١^ عف افَ>م ^ ١١

تلم وم(، ٢٩٦٧رغم)الإمام، الرجل اس؛ان.ان باب، والمر، الخهاد كتاب، المخارىت أحرجه ، ١١
الريتناستحباب، وباب، بريتن، السجد تحية استحباب، بابؤ وضرعا، السارين صلاة كتاب، 

نء.ءتعا.الائه عبال بن حائر حديث، من ٧(، ١ رغم)٥ محمر، من قدم لن لسجد ال 
رنمالحمعة، وليلة الحمعة يوم ضل باب، الصلاة، كتاب، داود! وأبو )أ/خ(، أحمل■ أحرجه )٢( 

ماجه:وابن (،  ١٣٧٤رنم)الني.، >، الصلاة إكثار باب الخسة، بابح والسائي: (، ١٠٤٧)



اار«اء،سد هدم ض اسسز( مح  ٢٠٢

•المومحق واش له. كرامه أحدا ثاكل أف الأرض اش ينغ قد ولكن أجسادهم، يأكل 
مسج

مذحرجا اي. مذأصحاب رجلم "أن ت هبمئ وغذأنص - ١٠٠٨
قانامحنا، سنواصتنمحجا.ءا

تتجهاول طوق؛ من  ٠١البماري رواة أص• أش حز واحد منمحا واحد 'كل لإ 
بشرخنكقبمتمحأ٠بن وعباد حفم، بن أنتي الثحل^نت أر 

الثنخ

ويملهمالأولياء كرامات ؛اُس، ل ةُو*لأن' النووي الحافظ دكزة حديئ هزا 
اللمي.عند كانا بئر بن وعباد حفز بن أتيي الرجل؛ن حديث وهو 

اليوتل ولا بل أنواك الأنواق ي ليس الوت ذاك ي وكان ئظلمه يلة لق 
؛؛نثعال اش فجعل الفللمة، الليلة تلك ق ه اللمي عني ٌى فحرجا مصايح، 

منهدا وليس الخلريق، لهإ ييءو الكهرباء لمة مو يعني اضاخم، مثن أدتثإ 
مرقاحى أيدبمإ بتن ينعى ثورا حلن ثعال اة ولكن منها، بنبب ولا فعله، 

منعَوْل، اش من كرامه وهدا يوثمأ، بلعا حر منهإ، واحد كز ْغ النور 
هدأينفإف حثه، وفاتدته الحض الطرين الطريى، للعبد« يفيء اثه ثعال اممه كرامة 

ليسالأنواى بينإ وثور إضاءة ق مشتا وأرضاهما— عنهإ اش ضي ر— 
النور.هدا لهإ اض فمص مفئلمه، والليلة أثوار ولا إضاءة فيها 

بنأدس حدث ص ١(، • رقم)٥٨الخمعة، قفل j باب فيها، والمنة الصلاة إقامة كاب 
أوسلآهبمن.

(.٤٦٥رنم)ياب، الصلاة، كاب البخ١رىت أحرجه 





ساضطاز(ظآهيوثؤ

إذايجتذاقئ ثيخنا ولكن ت قال ثم •ءجست،، يبحنا واتى يأيمْ أو حرب يممديم 
قالكإ ولكنه والصزف، اللغة منألة ق يعني العجاي—،، بالعجس، اتى مذا يكلم 

الشام:

إوثكسوُلُا*ط يا؛؛;١ و1لقالإيىسئاسوة 
بلاغيةأو ثحؤثة منألة من أم هو بإ مشتغل الإنلأم سح أ0 يعي 
هذا.من بأكن فهومشغول أوصزية، 

منالمئز ا^شهور اللعوي أبوحياف فيها ولكن مصز قدم الأيام من يوم وو 
دَمةآقنثيميه ابى الإسلام ثح يمدح أبوحتاذ ولكن اوارسا، هازا ق الكبار العاإإء 

منهامحاء، محصيي؛ مدحه ل وله 

مص—رُعمست، إل نئدئتم مقام شزعتثا زثفر ثثمثه ائص ئام 
محنةل الإسلام ل قام اثة يعني نْ.بمنئ، بكر أبو هو سم بث واشبموذ 

قدمفلمإ عصإء، قصيدة ق ومدحه الردة يوم ق بكر أب مقام والبيع الإسلام 
ولكنؤيناقشوئه، علمه من ينمميدول ثيميه ابن الإسلام سخ إل الناس حاء مفر، 

النحؤ،ق محيط بحر حياف أبا لأف ئم،:، منالة ق فنادشه حثال، أبو ينهم بس 
المد-٠،كلام من هذا ليس ئط هذا الإسلام: شح له فقال شنب، تنالة ق ناقشة 
الإسلام:سح له فقال كتابه، ل هذا يكز النحويثن إمام وسيبويه كيث له: فقال 
منأكثر ق كتابه ي ميتويه أحطأ ك. ؤعه؟ أف علينا النحونجب ض سيثزيه وهل 

دارة•بن ارحمن مد إل منسوبا ٢( ٤ ٦ )م/ معجم )١( 
الأض.حيان ش إل منونا ( ١٣٨الأرثد)١/ النمطي )٢( 



أْأ-بابمستالآُليا«ُص

مثلالنحؤي؛رر عند وسنوك ،! ٧٥١نبحاف سيبويه، ولا أنت يعلمها لا موصعا د،ان؛و( 
إثهثم الكلام، هذا يقول كيم، حياذ، أبو فتعجب الخدين،، أهل عند الخاوي 

يدمه.والأن يمدحه يالأمي يافب، والعياذ يدمه، يصيده فيه فأئثأ عنه دم، 

بهء ينتقى حئيا ثورا الكرامايتؤ ق بملي يعال الله كان إذا أقول! اي والهم 
ةو_،ل يمدفه مع؛ويا نورا افه يعطى فكدللئه الصحابكن، قدين حيف، كإ الأسان، 

^^١ئلوبنا ق يمدفل، وأف هؤلاء، من وإياكم ينلنا أف ، ٧٥١أل نالمزمن، العبد 
وهداعينيه، بين اشبموص وكأف افه، ثريعة ق س5ثم أف به الإنسان ستطيع وهدى، 

اشح؛لوحربه التفن أوليائه مذ ءئعلتا أل ثحال اطه فثنأل، العبد، عل الله نعمة من 
الصا-لص.وعياله 

قؤتمحقمحج—

عتنارهط عشزه ه افه رئوJ، بمث، ت مال، جقبمن ئريرْ ش وعذ " ١٥٠٩
ثايواإدا حتى فائطلموا نمحهبمنق الأئصاري نذ؛ابن، عاصم علمتها وأمر تريه، 

^^قالم::أوئان،ئثوام
لخزواوأصخاثه، عابم بمم أحز هل؛ا مامتصواآثارهم، رام، رجل مئة مذ بمربج، 

زالئاىالنثد م ؛ JiAiقأغطوا انزلوا محالوا: القن؛، بمم مآحاط توضع، إل 
محامحم،أثاأنا،هلإلءلمح

ءاءء،ثزَلإي؛لأة^^١ اللهلمأنيءئالإك،ه، ص: 
١^٤^١لي آحئ. وزجل الدثثة بذ وئيد حثيب، منهم وادئا3،، المعهد عل مر 

وافالعير أوي، هدا اكالث،ت الرجل مال، بما. هزبطوهم قسئهم، أوثار أءإلئوا مئهم 



ئاضاسسزاضءللأمسدامسيقهمح 

يصحههم،أو فش وعالخوه، محجروه المتل، يريد أنوم، ؟^؛١۶ ي إف أصحبئم لا 
فاتت؛غبدر؛ بندوهنؤ ياغوهماطنقؤ حى ا)دثته، وئيدبن وائطتموابحسن،، همتلوْ، 

الحارثهوقو حبيب دكان حسا، مناف، عبد بن ومل بن عامر بن بتوالحارث 
فانثثانمن;ضس^^١^^^^، 

آتاه،حص عافثه وهي لها بص لينج دأءارئه، جأ ينتحي موتى الحارمثف 
أيتيهأن أنحن؛ن مماوث حسب• ^^١ يرعه ممرهمث، سد.ْ، والونى مخيم عق محلنه 

 Uوافِ فاث ذلالث،أ محو ت، حم U وجدتهلخد فواف ني،، من ي! \وو'\ نأت
وثاتتؤيمرة، من يثأكه وما بالحديد لوس وإُه يد>ْ ق بمب، من قطقا يأكل يوما 

لهمقال الحل، ل ليمتلوْ الحرم من به حرجوا قاثأ افثحسا• ررقه لررئ إثه مول،ت 
وافلثلأأنصواأني:ثةونأءنفينئي، 

ود١ل:خب!-^١. ولأتتق لأيا، واقتلهم ^١، أخصهم اللهم لزذث،: جرغ ي ما 
َْاء آ ِ أّ. ء. ٩ ؛ثَ َ .. مم ؛آ»  ءللإني،كانشِثمحءيى،وافيطأظصا 

جلدئرعأذصال عق يبارك- ذاسمهاهئذيأ و يدلك 
الص~بمنىث وأحم الصلأْ• ا صم محل منلم لنكل ثن هو حسب وكان 

ثابتهبن عاصم إن، مريثن من ئاس وبنف ، ٤^٠٣أصتبوا يذم أصحابه 
منثعظ،ائه؛إ، زجلأمن نو و'قارا ينزفث، منه لأيء ثمنأنحدثواأنه ح؛ن 

ثسا.مطثوامنه يئدرواأن هلم رثيهم، من هحئته ١^ من الظاله مثو لعاصم ١^ 
نواة

•( ٣٩٨٩رنم)يدرا، شهل• من قفل باب الغازى، كتاب اJخاريت (أحرجه ١ إ 



٢٠٧؟هأا-واب،مسمامرياءرس4ا 

»اءتإهموهوله! الثاحو> ررالدنر*ا؛ الثحاب. ااوالظله<،! مونيع، ارالهدأْ<،! يوله! 
القس،وهي الياء بمر ث جغ ص هاَل! م ص وهئجها، ابء بمر .سا،< 

معناه!هال فخ وقى صم،، مئهم واحل لكل مشنه حصصا اثتلهم ومعناه! 
القديد.مى واحد بمد واحدا المتل ل مممئمحو< 

الكتامح،،هدا من موايعها ق نمت، صحيحه ىرْ أحادث الباب ول 
٠،جرج حديثر ومنها ٠، والثاحرر الرائب يأق ؟١١، الي'ي العلام حديث منها 

الديالرجل وحديث ، ٠٢الصحزْ علتهم أطمته الدين العار أصحاين، وحديث، 
ايابل والدلائل دلك. وعيث ، هلازرا؛ حديمه انق يقووت السحاب صوكال نجع 
الئوفيق.ويافه مشهورة، يرة 

لش•؛يقول عمرلأ.بمتئ ماتيمت هال،! عثر;ة؛هبممح، ابن دم، " ١٥١٠
بممحء:مح.رواةابماريْا.

حدثمن ٣(،  ٠٠٥رنم)الأخدود، أصحاب، نمة أأب والرثاتق، الزهد كتاب ت لم مأحرجه )١( 
الرومي.بمن.صهيب 

وملم:٢(،  ٤٨٢)رقم •ثله، فاسن حائطا هدم إذا باب والغم،، ا،لذإالم مماب البخاري؛ أحرجه )٢( 
من(، ٢٥٥٠)رقم وغرها، بالصلاة المملؤع عل الوالدين ير تقديم باب والصلة، ادر كتاب 

رْ.بمئ.هريرة أي حديث، 
(،٢٢٧٢)رقم أجرم، الأجبر فرك أجثرا استأجر من باب الإجارة، كتاب الخاري• أحرجه  ٢٣١

عمرابن حديث، من (، ٢٧٤٣)رنم الثلاثة، الغار اصحاب نمة باب الرقاق، كتاب ت لم وم
.ئمحا.

حديث،من (، ٢٩٨٤)رقم المساكين، ز الصدفة باب والرقائق، الزهد كتاب ت ملم أحرجه ( ٤١
هريرة.بمن.اي 

(.٣٨٦٦)رقم نمحنهبمن، الخaلاب بن عمر إسلام باب الأمار، مناقب، كتاب الخارىت أحرجه ( ٥١
(.٦٦٦)U/ تعال الد رخمه الشارح شيخنا لفضيلة البخاري صحيح عل التعليق وانفلرت 



سدا،وس،ء،كلام ض اساسق لياض ش  ٣٠٨

الثثلمح
ومنهاأحادث، عدة الأولياء كرامات باءسا ق )؛نء' الولنث ماى 

اوناهإوصخبه، الأنماري ثابت، بن عاصم قصة ل ذ:قنئ ميرْ ش حدئ 
أحفاهمحث العدو، عل ا-يوايجى بثو يعني عينا عثزْ وهم تريه ه الني 

قإليهم فحرجوا هذيل من حماعة تهم ثم م،كه نرب وصلوا نلثل ٤^١^٤^٠^^٢، 
طثوانم 7ءم، أحاطوا حر آثاوهم فاتبموا الرص، تحدوف يعني رام زجل نحومائة 

عاصلمفأما متالوهلم، لا أو عهدا وأعطوهلم بامان ينزلوا أل الهدليول" ~أي منهم 
ومنعئقئجل، افن حاف قد الكافز لأل عهده؛ عل أي كافر ذمة عل أرو لا واطب ذقالت 
بنعمر إل نيقفغه الأفعيي موسى أبو كثب، لثا ولهذا اطب؛ هماي حاف اطه حال 

أذعمر من وطين، الحامية ق حيدا يصزانيا رحلا عنده أف ر?ءمحفي،نئ، اقطاد_، ا-
فكقن،الخسادإ، ق جثي رحل لأيه الماو؛ ييت، عل اشرال هذا يوظمه أن له يأدف 

خا:نولأمحءلفهو كافر لأزكل ^شلأممحخاناشَورسملهُ؛ 
قمثلة يوحد قل،ا الرجل هذا قال؛ ثانيه مرْ أبوموصى إليه خكثنه المال، بيت، 

الثحيم،الرحمن الأب م رربوؤهقنئ.' ا-قطامحج بن عم إليه فكئنر وا-إقندة، الحايج 
والئلأم®القئراي، ماتج ا-ئار_إت بن عمر المومضن امثر من 

ثتعطلمايث، إذا هل ماتؤ، انه قدر يعني الثص<رابي،، ارمامث، واحدة، خملة 
;ْتهبمن.موتى \لي طئع شي المال، بيتخ ل عندنا المحاثبة 

اللأغبمم الكمار؛ عهد عل أذثئزل أبى }؛.ظ ثاست، بن عاص—؛؛ أف أبإ•' 
الصبمؤاثهؤلأء رموا الهدلثن هؤلاء إف ثم أمم، غر فهو كاقر كل يوممّوف، 
٤(. ٤٨)T/الشرب والأداب (، ٦٤٣/YAالفتاوى)محرع )١(اننلر: 



٢٠٩أهأ-إابمائتاموي1»زض 

وينظرينزل وقالوا* ثلاثة، وبقى آحرين، يسه وقتلوا عاصما فمثلوا بالقل، العثزة 
الثاث:1يدثيلم، وزطوا مم ^٠١ ثم الهدلأوو ف\-وولإ ^٠، أم 

يهبواثم فمتلوه، أبدا ةالأ معه فحاولوا أصحتكم، أف يمكن لا العير، أول هدا 
وكانمأكه أهل من اناس ظ^بمنئ حثتا فافرى فباعوهما، مآ5ه إل وصاحبه رختس_ا 

أسواعندهم أبثوْ ثم يهتالو0، أف زضة هد0 أف ورأوا بدر، ق لهم رمحا قتل قد 
فدرغيدْ، معلوله أسرا وكان اليت<، ق كان الأيام من يوم ول يداْ، معلوله 

انالأمكعادة ورحمه له رى فكامه ن.محن، حبفت، إل البنت أهل من صبي 
منفهذه ولإعز للصغار ثرى أيك، مسك من رأيت، ^١ ولهذا لهم، ؛ iyjالصغار 
حابستن الأهمغ قال ولهدا عغقل؛ النص يرحمهم ١^١٠^٠ لأف لك؛ الثب رحمؤ علامة 

ر)أؤأةلأ،قال:^^نقال;إنفيمةساصئصا، 
الثحماء«رآُ.عباده من افه يرحم ررإتما ٠، ملبكاار من الرحمه افه يؤغ أو 

أهلمن انتعار فد وكان دخدْ، عل ووصعه الصبي أحد هكمحقمحق حبيب 
يدرجالصبي دهنته لثا عانته، به عللن أي به، ينتحي موتى( موتى)يعني البنت 

الوسمعه وحتنب، حتنب،، مخي وهوعل له مطثثه لثا عنه، غافله وأمة )يلننه( 
صواقلد معه الوز ١^^، بمج،:دخ ماذا مح،، رئ هده أو فقت، 

ازتاعث)ينعت(أما أحز لثا جليل، صحايأ ظ^محقأم؛ن، لكنه به، مممرد وهو 
حيتح،من جمزا أمرا رأيت، ما واممه مالتإت لأدبحه، كنت، ما وافه ةالت الأم، 

حدثمن (، ٥٩٩٨رقم)ومعامته، وميله الولد رحة باب الأدب، كتاب اJخاريت ر١(أخرحه 
عاسة؛محهع؛ا.

كتابت وملم (، ١٢٨٤رقم)•يعيب...٠، الّء، قلل باب ايائز، كتاب البخارتم،• أحرجه  ٢٢١
يتيهبممحا.زيد ين أصامت حدين، من (، ٩٢٣رقم)الست،، عل البكاء باب الخنائز، 







سدالوطؤا؛لأم *j امايض رياس قمح  ٢١٢

أشياءأيصا وذكر الباب، هذا ق ذكر ما منها الولث يكز ممره والكرامات( 
الكتاب.هذا ق مقزهه 

التصل.يقوالحإعة الثق أهل عقيدة من ثيميه ابن الإسلام ميح قال 
والكاشفات،،العلوم انولع مذ أيدتئم عل نبم١ةئوةئاق اش نحري وما الأولياء، بكرامايتط 
هذهصدر وق الأمة، هذه قتل موجود؛ الكرامات، وiالت والتاقراته؛ والقدرة 

الئبمانص بثذ )الفنقال كتابه ق ^ا ممزا شيئا وذكز القيامة، ثزم إل الألإ 
وصءالئش(•

محموعاكاوى)مأ0ا









صساوامسظأشهظ ٢١٦

عظاط1ئ}ن؛؛^٤١ كان أوإذا عليان ذا كنت إذا التمة، عدم إل بالعالم القه هدْ 
ناجأنت، هل أنت،، ماؤتالث، ق امحفلن عترك، عل مثه أذ نبل مسلث، عل محب 

ومماث،١^ يإذاكأاث،ى، ألأل مالإ؟ أنت هل لماوئ؟ اس 
الأمور.ولاة 

امحكر•عن وأش بالمنروف آمر أف اريد أنا يقول• ثد 
الأمرزص فلس أبوا؟ا، من يوش الثوت ولكن محيت، ما حننا 

الة5ز،يزيد ئ ٥^١ لأن أمورك؛ ولأة معاي٠ت، 5تشز أو التكر عن والم٠ يالمنروف، 
بم،،عل اطوة هدا قالوا: نئو، هدا العالإ: ئال، فإذا بأخي، الناز َيئئ لا 

أمث،U أنت، لا، بمولوو: منه، :شغ أذ وأراد ثنو، هدا الأج: نال ؤإذا 
ذلك،.أئب ما أو عترك، تنلح حص منلث، 

الأمر،-االا الهتؤنى بعص أف والعجن، ا،لن<لوير؛(، عل كييٌ صرر ^٠١ فتحدُث، 
هؤلاءبحسناتؤ ياتوو لا أمم العجن، والأمراء، العلياء من الأمور ولاة بثب أي 

^١^١أرمى ئتأبما ؤ افنيقول؛ لأف بالقنط؛ بموموا حر بجابوثم، الذين 
اعدلوأتد.لوأ ألا عل ئزي سةان يجرقًظتر ولأ ألمتّط ئيدك .لدم ميينت>

[.A:_Ui]ه للتموئ هوأئتث 

دغل.لوا،ألا عل ءدولإ1شكلم لا أي: يجرشظمه ثعال: محوله 
قليلاإلا الدهر مى يوما أفواههم أوق محالسهم ي تجد ثكاد لا اJلثج أيما والعجن، 

الغسال،كدبإ. ١^^١ الغش، اموا كن.ا، اموا الناس أبما يا للثاس• يقولوف أثيم 
والغيبةأيما، موجود وال،كدبا والحاملأتج، والثراء البيع ل الأسواق، ل موجود 

وبحذروتإم،العامة إصلاح عل عصتهم يصلمون أمم تجد يكاد لا موجوده، 





سيئااوس،ه،ض؛لأم اسس{، يياض فؤح  ٣١٨

أحنعلتؤ ما يقص أذ مل حسنائه لين دإ0 حسناته، مى وهدا حثئاته، مى مدا 
النارءرمطرخِو م علته مطرحئ من 

فأزنليعتابه، محص عن ممع اثه الثلف بنص عى صمننا اثنا حر 
ثن؛-jL أئثؤع حثنات مدش أنت له: وقال غدية• اغتابه الذي إل اعيب الذي 

الزائلة.الدئيا ل  ١٢-خق الهديه هذْ أهديك وأنا القيامة 
ثتجشواوأف الغيبه، سجنوا أن ولكم لنمي فثصيحتى إحوار(ت يا الهم 

ؤإذاوغثرهم، والثلاض، والأمراء العناء من الأموو ولاة مساوئ ل الخوصن 
مباشرةاملوا موجود؛، والطري مفتوح، فالباب، والإصلاح الخمن يريدول يتم 

إذاثم بأمسكم، دتمالوا أف سثطيعوا لم إذا احرى بمنواُت، أوايصلوا بانفسكم، 
ذلك،.وراء ما عنكم الواحي،ممط أديتم 

الأمورمن ينلح للأمراء— أو —للمحل هذْ غيئلث، هل أحي يا اعلم ثم 
مفللمه، ١٢-رثؤع ولا شدة، إلا الأمن ثنيي ولا الوافر ي إفساد هي يل أبدا شيئا؟ 

فيهتا يوهثنا وأف يكزهه، مما ألسنتنا وعئثظ ؤنيي أل اطه أل نفاصد. تبما يصلح ولا 
والصلاح.الخثر 

ؤ؛وٍمحققجم

أخيهل>لم تأ»كل آن أحديكتر أنحب بنتأ ستمحإ بمتب ثعال؛افه قال 
٠^١وةالئعالت [.  ١٢ه قحم واب ك ةئأأ0 تأمإ  ٠٣٥٣تث؛ 
]الإما»;1'ا[.ه مثمثُ عنه آوكشكا0 َؤو ثألتر ألثنع ءلحإ0 يهء تق قس 

هريرةأبير حدث من ٢(،  ١٥٨ ) رنم الظلم، نحريم باب و١لآداب، والصلة الر كتاب مسلمت (أحرجه ١ ) 





٣٢٠  j*،سدال>بماء،۶١٥محرياساس'''ء

مىأف يعد عِفتقل اش بمموى فأمر ه نجم مإب أكن إة أثأ ؤواد\ ثعال؛ قولة 
واعلمعَةتجل، افه يمموا لم الناس ينتابوف الذين أف إل إشارْ وهذا الغيبة، عن 
لكيمتص افةثعال فإف عورية ويتبمث وثثزية أحيك عيب عل نشك إذا اك 
عورْررسثتع فال• ه اللمي لأل أوتجا؛ كنت حيا عنردك٠ وبجح يمصحك مذ 

ا.زحله<ار جوف ولول، مصحة عورته افه ومذثتح عورية، اش ئتح أحيه 
الابجافلوأراد كا ه لا:از فإنة والبيان لشح كانث \د[ ١^ أن !لا 

اعاملهل تقول؟ ما يةول،ت تنشرك إليلئ، وجاء الناس، مذ شحصا يعامل أف 
ماتث؛ث أذ عليك نجب الحال هذْ ففي العاملة، نيئ هذا أف ثعلم وأنت، محلائا؟ 

ُق.بمهاينس بث فاؤلمه أف ذللث، ودليل التحح، بادسا من العسس، مذ فيه ثعلم 
جهم،وأبو ثنياف، أي بن ومعاويه ريي، بن أسامه ت المحابة مذ حطبها 

لهافقال وهلأن، ويلان فلأن حطيى له; تقول، ه، اليى ئنشر فجاءلم، 
قصعلوكمعاوو4 وأما عاتقه، عن عصام يمع قلا أبوجهم راأما 

بابمن لكذ ؟نهاي با الرجل؛ن هذين فدكر ٠ ريدأرُ بذ أمامه ائكحي له، مال، لأ 
وهذا.هذا وقرى؛؛ن والفضيحة، العسبإ من؛اباثثر لا النصيحة 

ثنلموأنتر فلأن؟ عند العلم أءللسا ءالت تنتشرك ان إئلوحاء وكيلك 
مثلعنده. العلم ثطلسا لا له! تقول أف عليلثإ حرج فلا منحرب، ذومنهج فلأيا أف 
يورأل وعض( ثيء، مئهجه ل أو ثيء، فكرة j، أو ثيء، عقيدته ؤ، قكوف أف 

له،أو عليكه وحن، لا؟ أم عندْ العلم أتطلن، سشئك حاء الذي هذا عل 

حديثس ، ٠٢٢ رقم)٢٣ المؤمن، مقلم ل حاء ما باب والصلة، الر نحاب الترمذي: أحرجه )١( 

(■١  ٤٨رنم)٠ لها، نفقة لا ثلائا المطلقة باب العللاق، سان'؛َناب )٢(أحرجه 





؛L،)^l)j•_؛لأما،،يإو ;U_اسثاهض همح  ٣٢٢

بزأيهالقرآن هالِفي رإس الحديث• ل جاء ولهذا ثنلمه؛ لا ما اض عل قك فقد عليه 
يعلملا وهو اممب كتائب من آيه يمئر أف لأحد محل ولا ا، النارور من مفتدْ قانجوأ 

إلأيه مثزث إذا فإنك حْلإ الأم لأف واشض؛ باطن بمتنها ؤإنا نناثا، 
ولهداعظيم؛ حطر وهدا وكدا كدا أراد امحه اممه عل شهدت فقد المعابي من معتى 
الثزعية،للأخكام باشة طأ به له ليس فيإ التنؤع من اشحزر الإنسان عل نجب 

فقالبالثزك، 'ملم بلا عليه الثول ثعال اممه ؤأيأ وقئ أند، هي لكن غترها وكذللئ، 
وأنبموآدمو وآثى والالإ بملن ^١ يت؛ا ظهز ث1 ألمتحش يلإ -ثزز ءؤشلثاجدثعلأت 

]١^^٣٣[.ه تآ عزأثي مزإمح.،ثثكناوآنلإؤ\' ؤ كزؤأإش، 
ُِْ'٠ّ ء  تخصعن ينقل بان للادميتن بالننبة لكبه؛٢ ليس ممزتما وكاولكإذا 

علينتمي فلا وكذا كذا قال إنه لك; قيل لو حش بملة، لم وهر وكاJا كاJا قال انة 
اشحررنجب فإلا الأمور، ل الناس ب؛ن الخوص كثز ^١ س،ا لا سمن، حض هذآ 

الكلمةكل،اتس فإنجم والقال والقل الخوصن إذاكومهم الناس لأف أكثز؛ 
ليسما غيم عن أو ، CPثقل أنه الإلساذ سنع ولهذا القل؛ ل يتحرزول ولا 

والمادهوى، لهم ؟كول والقال والقيل الخوصن مع الناس لأل إطلاعا؛ بصحيح 
ينلمول.لا ما فيةولول يافه، 

يب،مّترش ويتليما آلإد-ث ■مكا خقت ثعال؛ اممب قول وهي، الثالثهت ذكرالأيه ثم 
مامحي® ^٠٢؛،؟، آلي ءي، إي؛ئلل،آهبماي أود؛©؟ •تفي، بن تي آثث زص متئ 
الثالثه،الأيه هذه إلا بمق لم ^١٥ ١^٧، ؛[. nU]ه نجت يجع يوي ^؛٠ مي؛ مي، شظ 

(،٢٩٥١رقم)برأيه، القرآن يفر اليتم، ؤ، حاء ما باب القرآن، شر محاب الأJمذتم،: أحرجه ( ١] 
خ.بمثئ.عباس ابن حدينا من 





٢٢٤

منبالكلمة يتكلم ئد والرجل فيه، مخر لا وأنت أحيايا منك بمدر محا العجاب 
ياطب.والعياذ خريفا وكذا كدا النار و -يا بالا،:زي لها لاثني افب نخط 

وهوأصحابه أحد عليه ذحل أيه )يمفس حيل بن أحمد الإمام عن ؤيدكر 
حشيكب الللئ، إو ت يموو التابح؛ر( من ئلأيا إف ت له فقال من؛^_، يئن مربمن، 

ينثغيولهدا عليه؛ يكتب أل مجن حويا ا؛ الأن؛زر رِمهاثذعن فأنثك الربمن، أص 
ىنثؤشالهِررثن ئال: % الض لأف اشطاغ؛ U الكلام من ملل أذ للإ؛ان 

لأيةإما الإُ، فيه كلاما أي حترر(( رريئمل ا أولبمئثإ،<ر حإتا مليئل الأحر واليوم 
إذالأثك والمحك؛ اء ا-إقلي؛ن الألفة من إليه يمفي ئ خثر لأيه ؤإما بياته، حثر 

إذالكن معك<، ا-لإالوس الثامن ينتحب لم فيه ثكلم ولم مثلا محلنا حمزت 
لداحل حثر، فهذا إليهم وقودي أل أجل من ائاح الكلام ل اللملستا 

الغيبه،تكئث،: اض الأئوال حملة من أف والهئ بمئت(( آؤ ررهألئز.^١ ه: قوله 
حنانكمن يأمحد القيامة يوم فإثه أحدا اعتث إذا لأيك عليك؛ مح5تب أف فاحدر 

ؤإلأأخدء، مي حنانك مجن بش فإذ الومت،، ذلك ق عندك يكون ما أعل هي التي 
الثار.ق طرح ثم عليك وطرح اعثثهم الذين نيات من 

ئؤإياكم يوممنا وأف يعضه، مما ؤإياكم عنؤيتا أف اممه ثنأل 
وٍمحةيقمخ —

الصابرينوعدة الخوزي)ص:ا"؛ه(، لأبن أحد الإمام وماثب الأوبء)ا،/'؛خا(، حلة (انظر: )١ 
لأ؛ناشم)ص:ا؟آآ(.

وسالم:(، ٦٤٧٥رنم)ه، الم، وثدل اللسان حفظ باب الرقاق، كتاب البخاري: أحرحه )٢( 
حاويث،من (، ٤٧)رنم الصمت،، ولزوم والضيم، الحار إكرام عل الحنر باب الإي،ان، كتاب 

رْءمحنبمن•هرض؛ أب؛، 
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ثىءٌ،لا الثلامه لأة ألاوهآ؛ فالأمحل لا، أو حة كلامه و هل :فك 
lsu\j  ،فها^١ لورأى ة ^؟5^، أذص الخال ائضت إذا إلا >لإ
اأ2نالحهمتض لم إذا وأثا التكر، هذا عن ؤيئهى ؤيتصح وكلم أف نجب لا_^-^،، 

أنلءله.لأوذك أوةكقافلأ:ظا؛ 
ح؛اّاالأحرهلثئل والوم لأف يؤبى كال ررس الرنول ؟ول أف اعلم ثم 

^١؛الكلام لم:فن إذا أذ:نخش الإنان عل نجن أنئ عل دل لضئث،« أز 
مح:مولالإوإلأكك،م؟للايازباف لألالئنوو.مط 

ا"محننعانت

والتهليلوالكفر والتنسح المران كقراءة الكلام، ذاتر ق حيت الأول؛ 
حيث.هازا ذلالث،، ائب وما العلم وثنليم 

كإمصلحة، إل عتر لكن مباح الكلام أف يمض إليه، مخي ئ حيث الثاو؛ 
أيصافهدا بمجلسك ونرورهم الإحوان وابساط الهدسا ثألف إل نجر كان لو 

وكرهوه،الناس مله لأحر؛ المجلس أول من ماكثا لومى اف الأنلأف الخير؛ من 
كلأتاوكان عليهم، الثزوز دض ط لكنإذاها _، ظ هذا وقالوا: 

الختر.من فإثة مباحا 

راؤيلالوعيد؛ فيه وزد فد فإثة وهوكدب، الناس يصحلث، يكلأم ظا من وأما 
الماس،بعص معلن وهدا ٠، كءر ينل له نيل الموم به لشحكؤ قكدب محدث لليي 

(،٤٩٩٠)رقم الكذب، ي التشديد ق باب الأدب، كتاب وأبوداود; )ه/٧(، أحمد أحرجه )١( 
حدثمن (، ٢٣١٥رنم)الناس، ما يضحلث، يكالمة تكالم ممن باب الزهد، أبواب والترمذي• 

;ْ.ةثن.حيدة ين معاؤية 



٢٢٧،هآ-باو،سم(يوالآمسلص 

فهداالناس يصحك أف أجل من ولكن كذب بكلام ؟كلم رامحث(، ؤيسئوبا 
وأمائو:إم، عل الثرور يدخل أذ أجل من ماح بكلام أذوكلم والأيل علط، 

حرام.فهو الكذب الكلام 
المنلمأي ئيوت س اللمي أف كهتئ الأئعري موسى أيى حديث يكر ثم 

أي:ردْ« س من انمون نلم ض قال: خبث؟ انمن أي يمي فث؟ 
ررويد0ااذلك، أفنه ما أو نب أو يميمة أو بنية بلسايؤ لا المسلويرا عل لابمدي 

إلاالناس إل يأ,ق لا أذاْ، كس ند بل أبماوهم، ولابجرب أموالهم يأحد لا يعك، 
ؤيدك،لساناك س ان الإئينثم أف عل حئ هذا وق المنلم، هو هذا هوخثر، با 

ص:دكلأمضأنووضكذللش بخير، إلا اف 
^٥١نأل ٠ولإابي، هذا فإئ مخ، 

ئنقالثائلمقانحث،مح.
ؤوًءةقجأبم■

ijuمال يقمن *من اف. رئرل قال قال؛ تنق، نن نهل وعن - ١ ٥  ١٣
عاو؛هأاا.متقن الحنة® له أصمن رجلتؤ وما؛_ لغيي 

لتك5ثمالنتذ ءرإو مول،: اي. نح لآ.ةنئ: ئرثرْ ش دعذ " ١٠١٤
٠•عليير مممى والثري-،® اآشر3، بثن يا أبمد النار إل بما يزل، فيها ما.ينأ بالكلمه 

>):عهئثأدامحثأملأ.وْمنى:
(.٦٤٧٤رغم)اللسان، حققي باب، الرقاق، كتاب الخاري: أحرجه ر١( 

والرقائق،الزهد كتاب وملم: (، ٦٤٧٧رقم)اللسان، حفظ. باب كتابالرقاق، اJخارىت )٢(أحرجه 
٢(. ٩٨٨)رقم النار، ل  ١٣يبموي يالكلمت التكلم باب 



سيدالوطمهدم •_ اسسز( قيح)ياض  ٢٢٨

صلم.اصمحرمحانافررإف ْاها-وئق،ءنامحت.ئو: 
شحطمن بالكلمة ليتكلم العد ؤإل درحات، بما اف يرس بالا لها ينقي ما يمال 

اشحاريُبررواة جهنمُ و بما بموي بالا لها لايلقي مال اف 
السبح

الأعضاءمن يكون ما أعغلم من واثه اللسان حطر بيان ل ثلاثة أحاديث هذه 
ب؛نوما لغثؤ ب؛ن ما ل يفثى ااس هقالت اللمي أة الأدي الحدبير ض حهلورْ، 

هوالثنج،، juوالذي هوالئاو، اللحى يئن الخنةااالذي له أصمى رجلتؤ 
المووعن لساثه حفظ وحفظ لساثه حفظ مى يعني ١^١؛، أو للرجل مواء 

الزنامن وحففل ذلك، وضر والغس والنميمة والغيبة الكذيت، من \,ئ>زآ.< 
ا-اثتة،هو جزاءه أف يعني ا"اثة، له  ٧٢٠٩۵البي.؛فإل ذلك، ووسائل والأواب 

ؤإنإجدا، حقليرْ الهمج، كرلة الأسان فزلة وحففلث، لساثك حففلث، إذا 
.سه،الألوالأان١^، يزف 
هأنلأآمنوأ آمئتأإق وإدا ؤ باق والحياد ؤيثنآكه الثامن، أعراصي ق ^٠٢ 

لالسن;ام.

تثوىس س وَرا _، أ'ًرامرا ق بمُ^م أف عنده ميء جب فثجدْ 
كياترمن والكذب العانه، افن سأل الكذب هو عنده ميء أحس فتجد العذب،، 
ررونل.تال: اونوو فإف المن؛ حا لمحك بالكلمة كدب إذا بيا لا الدنوب 

لت«رآ؛.ونو م له ؤنو المو؛، يه لشحك، هكدب، حدث كن 

٦(. ٤٧٨)رقم اللمان، حفظ باب الرقاق، كتاب البخاريت (أحرجه ١ ١ 
٤(، ٩٩)٠ رقم الكذب، ق ق باب الأدب، كتاب داويت وأبو ٧(، )ه/ أخمد )٢(أحرجه 
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وعزفهايواها قد فهو ؤإلأ يلعت، ما به ثإي أتيا يظن لا أيه بمعى بالا، لها يلقي ولا 
اشُله-اادرحاءت،فياة.هابَل،صلأ:ءألخ>س،:زلإ 

بالالها يلقي لا اممب نحط من بالكلمة ؟كلم وجل ذلك من العكس وعل 
كنثركثثرا، يي وهدا بلخث،، ما ثالأ أذ ظن ولا بيا ذكلمأ لأية النار؛ ق بما ءي 

هذاذللث،، أثب وما العاصي يلان عن ينأل تجده باض والعياد لناس اس 
كلمههد0 ياممب، والعتاد له، افه يثفئ ما وافه بمتدي، ما وافه وهذا هذا، ارك اركه، 

حطثرْ.

يئفئلا وافه الخادت الرجل هذا فتقول عاص، برجل يمر عابد رجل كان 
لفلان؛اطه يعفر لا وافه اطه؛ عل وثأل واسعا تحجر بافب والعياذ ائظر، لفلان، اطه 

لهوكأف ريه، عل يعنله ويمن نفسه، يرى بعملؤ، معجب هذا العابد الرجل لأف 
الذيذا ظ:»_ الأسُ الأهُلفلأن، مفث لا وافه فقال: ^j^، افه عل اق 

حشلك فهوليس عي، طه لمذ؟ والثلطائ اللف، لئلأن« أص لا أن عؤ :ظل 
أذلهإلا منانغ فيه ينازعه لا طب والثلهلال واللف، لملأن. اطه يعفئ محا واطه تقول؛ 

لئلأنعثزت قد قإل لئلأن، أعفر لأ أو عئ يثأل الذي ذا *_ قال• عئهتجل• اطه 
انمافيه.اطه سأل عمله، يوط نتا صارمت، واحده كلمه ا عملالثإ<ار وأحطت، 

مثلا:قال إذا اللسان- زلل س -أي أيضا ذللث، وس اللسان، نله اخدز إذا: 
أذيمكن ما هذا له: قال محنا، اطه جزاك ينصحه لعلك، يصل لا جازنا إف فلأن يا 

بمتدي؟أف يمكن لا للق، فال من باطه، أعود قايس، هذا طاغ، هذا أبدا، بمتد>ي 

تعال،اش رحة من الإنسان تقنط عن الهي ياب والآدابا، والصلة الر كتاب، ت لم مأحرحه )١( 
ج.ءنئ.اش عّال بن حندب، حدمث، من (، ٢٦٢١رمم)
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نحطمن الكلمة لتتكيم الرجJ ؤإو يلثاْ، يوم إل رصوائه افهله>؛ا ؟كتب يالثئ 
مالكرواْ يكاه،ا. يوم إل نح3له تتا له افه يكتب بتعئ ما ثتلإ أو يظن 'كاف ما اف 
صحيح،،.حنن ررحديث وثالت ، والرمذي لوطأ، ال 

حدقيافه رئول يا يلت؛ مال؛ يؤهبمنه اش عثد بن ثمياذ وعى " ١٠١٧
^^«ممئ::طنئوواله،ىمفىكاف

حننارحديث< وقال! ، البيذي وواه هدارا. ٠٠ماوت م مسه، يلسان قآحد عئ؟ 
.١١صحح 

الكلامرالأممثوا ئو:ةاوزملالهِه;
الناسأبعد وان دنؤو0للمفا ثعال اممب ذكر متر الكلام ئزة قال افه؛ ذكر بغز 
.^^٠٣٠نواة اكابياا. الثني افِ من 

ثرالله وقام ارس اطه.I ومول قال، رمحهبمنئهال،ت هريره ر "وض ١٥١٩
 Uزثؤ ، ض U ارخديئومال: ، ٠٠البيذيرنواة . ٠٠الحق ذخل رم

.١١حنن 

النجاة؟ ١٠اف، رمول يا هلت،: !،: ١٥رْتءممفي،ئئ عامر ين عقيه وعن " ١٥٢

_o/y)رقم)٥( الكلام، ل التحفظ س به ثزص ما باب الكلام، محاب ماس )ا(أحرحه 
كفباب الفتن، كتاب ماجة: وابن (، ١٢٣ رفم)ه الكلام، قلة ل باب الزمحد، أبواب وال،رمدىت 

رفم)ا،ا-؟م(.الفتة، ازي اللم
٤(،٢ رقم)'١ اللسان، حفغل ز جاء ما باب الزهد، أبواب والر٠دىت (، ٤١٣أحد)م )٢(أحرجه 
 ^. :،^-L اللسان كف باب محاب j ،(.٣٩٧٢رنم)الفتة

(.٢٤١١رقم)منه، باب الزهد، أبواب ال،رذىت )آ(أحرجه 
٢(.٤ ٠ رقم)٩ اللسان، حففل ق جاء ما باب الزهله، أبواب ال،رماويت (أحرجه )٤ 





سدالرس،مض؛لأم اساسق ضح  ٣٢٤

مل ٠٢ياز ثزح4 وهد صحيح، حنن احدينا ت وقال ٠، رواْ 
هدا.

المحح
اللسانمن اشحديئ فيها كلها )؟نء الؤلمv ماهها التي الأحايين، هده 

بالالها يلقي لا افب نخط من بالكلمة سكلم ربإ الإئاذ وأف وآفاته، وشزوؤه 
فيهاوكلها يلقاْ، يوم إل نخله عاليه حا اممه يكتن، بالثنؤ ما تلغ أف يظى ولا 

٥^؛!ولهذا وآفاته؛ اللسان مى التحذيئ 

؛لأءمممحامإنالاد،لأشووبل وث

يدعوواد0، يدعوعل يشعر، لا وهو بثر نسه يدعوعل الثاس من كشر 
باباذللث، يصادف، فزبإ يشم لا حيث، من يريبه وعل صديقه، عل يدعو ماله، عل 

ذثئوخاسضُ.
بملاكك أحم ءألأ له1 قال اللمي. أل هقؤقمحن جبل بن قُاؤ حدين، وق 

أيبلسانه، فأخي اض^، ننول يا ;ل ئ: كله، هذا بمك بإ أي: ئها« ذلك، 
ؤإثاافه، رسول يا فقلثج: هدا،< علتلثؤ راكم( وهال: نفسه بلسان الئى. أحد 

راثكلئلث،أمائفإفةال: به، ^1؛ هشدؤاح_د؛،١3يعني: لمواحدوليإسكلمبه؟ 
وحوههمالنارعل ؤ الناس ؟تمثج رروهل الأمر، تعظم مصيبيا كلمه وهذه معاد<ا يا 

إلأجمايأّ؟ا«.
(،٢٦١٦رiم)الصلاة، حرمت ق -حاء ما باب الإيإن، ئاب (، ٢٣١)ه/أحمد أحرجه )١( 

(.٣٩٧٣رثم)الفتة، ق اللمان كف باب الض، مماب ماجه: وابن 
صار.(توتا ٢٢٣/٣)٢(ذضالخJض)



،،ub-T  ٣٣٥اسرالآمسلاسذ ضيم

عئمظأل اللسازت حض ومن لسالك، واحمظ امحائد، هذه أحي يا فاحدر 
عنيعدة  Jyوم والغنة الرورواشيمة والخزوؤ°ج الكدُب، س لساثك الإئاف 

عقمظأن اف نأل منه، يتنره أن عليه نجب فائه الخذاب، عاليه ؤيوجب عميل افب 
قديئ.ثيء كل عل إثة أمرنا؛ هوعضه الذي ديننا وعليكم علينا 

الغ؛أه؟١١ما ررآذرول ءاث،ت افه:< رثول، أف هؤهقنئ•' هريرْ أي وص " ١٥٢٣
^ط^بجة٠٠ضمكإنثانفيآخي

همدبمنه®.مامول فيه يكى لم ؤإل ممداعتسه، مول ما يه ®إذ"كال هال،ت ماأقول؟ 
أصرا(ُُْأ َ ٠مسمم رواه 

الأغرثوم حطسه ز هاو اطه. رئوو أف ةهةثئت ؟كرة ش وض - ١ ٠ ٢ ٤ 
علبجمحرام وأغناصثiم، دماءثم، ®إذ مني'' حجة ل يمز 

^:شثلمهدا،ألأممح«محشرم.
سمن خنبم، ،^؛،.: ٧٥هاض زه، عاممه زعن - ١  ٥٢٥

بياءإومزجت، كلمه ملت ®لمد ممال،ت هصي0َ، ينتي الرواة• بمص ؤال وثدا• كدا 
لؤإن  LlJ|هت م أحث ارنا صال؛ اى، ه دخمحت البمريا«ماك 

صحح<،.حس ®حديث، وهال؛ ؛، أنوداودوالرمديرزواه وكدا،،. كدا 
٢(. ٥٨٩رقم)الضة، ريم باب والأداب، واكلة الر كتاب ت ملم (أحرجه )١ 
رنم)٧٦(،صا>عا، من آوعى ماغ •رب ه؛ اض، قول باب الملم، كتاب الخاري• أحرجه ( ٢١

١(. ٦٧٩رنم)والأعراض، والأموال، .ءاء الالتحريم تغليظ باب القمامة، كتابه ت وملم 
وأبوداويترقم)'ا*ْآ،م*ه'آ(، باب، والويع، والرتائق القيامة صفة أبواب الرمن-ى• أحرجه ( ٣١

(.٤٨٧٥رقم)الغيبة، ق باب الأدب،، كتاب، 



سسنيهلآمساسمجأأمحوغ ٣٣٦

 Iثننهاربحها كدة أورمحه؛ ت؛اطنمه ؤثم محالطة حلطته ررمزجته(، ومعنى•
نوإلاإذ ه آلرئ ٠^٠ ومايطى ؤ تعال؛ افه محاو الخية، الرواجرعن أبلغ مذ وهذا 

جمي؛ئهلاتجإ:م-أ[.

بقومت 'د'رتبير راوعيج افي.ت رموو هاو ت هاو نمحهبمئ آنس وعى - ١ ٥ ٢ ٦ 
جتييليا هولا؛ مذ ت لملئ وصدورهم وجوههم محمئوو حامى مذ أحئمار لهم 
أنوداودزوا0 أماصهلما<ا. ز ومئوو الناس، لحوم يأئوو الديذ هولا•؛ مال• 

علالنلم ارّكل مال• ه اف رسول أف هريره ر وعذ - ١  ٥٢٧
١٢٠٣رواه ؤعنصه«. وماله دمه حزام: ائنلم 

الثثخ
والأمرالغيبة همريم باب ل الولف سقاها الض الأحايين، بقية هذه 

بإاحاك ذكرك وأما المحة، بياف منها متمددة أشياء عل وائتم1ئ اللسان، بحمظ 
النمحي،جهالئصوذ كان ^١ إلا ذلك(، غتر أو أوأهله أوثدنه حنقه أو دينه ق تكزة، 

ليسأثه الإنسان هذا من ثنرفح وأنت، إنسان معاملة ق شحص انتشارك لو كإ 
فيهما له سن أف وثريد ذللث،، أفته ما أو كداب( حدلغ مثلا وأية ^، l»ctjjأهلا 
انتشارمحت،حس قيس بنت هاطمه حدين، ق هدا ذلل وبينا هيه، باس هلا س—،، عس 

فقالريي، واسامه؛0 وأبوجهم، ئمياف، ش نن نعاؤيه حيوها: فينذ ه الير 
لشاء،صزاب هزجل آبوجهم وأما له مال، لا ثرب هرجل معاؤيه ُرأما امحي 

١(.; ٤٨٧٨رقم)انمة، باب الأدب، محاب داود: وأم (، ٤٢٢ أحمد)م أحرجه )١( 
ودمه،واحتقاره وحيله السلم ؛للم تحريم باب والأداب، والملة الر كتاب ت لم مأحرجه )٢( 

رفم)؛1هآ(.







٣٣٩صسصطبم،ايالإتلارءلء،هدا؛ها ةمي|اساعاصتيامني باب - ٢٠٥

لصءلةامحا،محتجزأزم:مت ل
أمكنهالمجيزإذ ذلك فازى 

خقًمحوقلآه

ؤوأئ؛نوهاوثعال! لالزضص:ْْ[، ه تثمئنإأكرأمصؤإعنت نإدا ؤ مال؛ محاو 
َكو^ ١٣١^ؤألتر أيتمع وة سالت وماو لالؤمتون:م؛ا، آلم عي، نم 

ؤآءاثثابموصوف ١^ رأيت ؤ^١ ثعال؛ ومحاو ]الإمراء:اُم[، ه •تحوثُ عنه أوييىكا0 
آلنء^سرىبمد يقعد فلا النْلثن يلبسيئك ياتا غمهء حرب، ؤ، محؤصوأ جئ عمم إأ'مأما 

لالأنمام:حأ[.ه ^٢^ ١ح 
أجي،ردعذيرض ُرس مال- ه البن عن همحن رالدزداء وعن - ١  ٠٢٨

حثن«.ررحديث وقال! ، ٠١البيذي رواة المامة«. يوم النار وجهه ض اف رد 
المئهووالنيثمدمالطؤيل حديثه ل خ.هث مالك، بن عساذ وعى " ١٥٢٩

محمحينذتم؟«صنبج:وباك،الئجاءهال: 
ئاو:مد ألازاة ذبم، ممن »الأ ي هاو زئوله، ولأ ١^ ةثاءقلأتحي ذيك 

افُإلا إلا لا ماو: ثن الثار عل >مم مد افَ ؤإن افب! زية بدلك، يريد افُ إلا إله لا 
اف«.ةممئهر^ا.:ض1بم،بج 

السلم،عرض عن الذب ق حاء ما باب والصالة، البر كتاب واارمذىت (، ٤٥•أحمد)آ*/ أحرجه )١( 
رنم)ايا(.

احيالمكتاب لم؛ وم(، ٤٢٥رقم)السوت، ق احي المباب الصلاة، كتاب اJخاري; أحرجه )٢( 
رقم)٣٣(.بعذر، الخ،اعة عن التحالف، ق الرحمة باب الصلاة، ومواضع 



صئسهبوغاأوطتي سيد تلام ض اساسن ييإض قيح  ٢٤٠

قوىمن اتاءنمائ وJناJ٠صمها، وحم اكهور، عل يكنرالع؛ن ءاوعئاوا؛ 
ادتج«ثيرنا.^٠ ١١وصم الخاء يإنكان الداو بصم وءالدحئم® موحدء. ثم 

الترح

الغية»؛ابنحريمسإع : ^١٥النووي الحافظ ١^^!، تال 
ومفاسدهامضاوها وبيان التية محريم ق الواوية اشوص يكز لثأ 
ثئإذا الإس1وا أف يعني الغنية، ّحأ وهومحريم الباب 7أذا ذللنج أعمب وآثامها، 
ونحاولهذا عن ينهاْ بل ذللئ،، إل ينثؤع أف عليه نحرم فإثه آحر ينتاب سحننا 

زْءؤلآبمن،الدزداء أي حدب ق كإ عظيم، أجئ فيه هذا فإف آحر، حديث إل يقله أ0 
عنبموم أف عاليه وجب غيثه عل يبمى أف إلا الناص، يئتاب، الذي هذا أصر فإف 
نٌّعنم إدا آن ألكنف ل علبمقم ثزو ومد ؤ ت يقول سبماةلؤداك افه لأف )،؛ ١٥١

ؤثثهذهإدا عيدكآإء حدثي ي، بموصوا حئ معهثّ معدوأ يمح!" بإتا وبمغيرأ ثبما وئر اؤ 
بمنللنن فهوئثارك انترم، إل انكع إذا اف الأنأف عل ذلك فدل ]اس-أ)ا. 

يقوم.أف فالواجب المحرم هذا 

كلامواللمثوهوكل الثعؤ، عن الإعراض بيان ل متعددة آيات ذكر ثم 
همزمحأهطتامأهالنز مثيأ ؤ)و\اآ الرحمن• عباد وصف ل ثعال افه قال وتد فيه، فائادْ لا 

إليهيتمعوف لا لأمم منه؛ ثيء يلحقهم لا منه س\هخو؛ يعني [. ٧٢]١^٠قان! 
وثكلممالدحثم، بن مالك قضك ق مالك بن عئاف حديف ذكر ثم يقروثه، ولا 

قدوقال: ذك عن ^ماة الئئ وأف M الثئ عند >صه ق اوجل 
لأإلةإلأاشُولمدفزبماله«.قال: 



٣٤١والإتل1رءدٍاهداها ساع|سيامضتميم باب - ٢٥٥

هله، نمه لا فإنئ كيلك لم:قن إذا الإناف أف عل دو وهذا 
يتأدوفمنلمول أقارب له هد)؛ أذ إلا يئتابه، أف لك الغيبة، ق محرما ليس 

كانت،إذا إلا ٣ ه لا شق فقد الفاسق أثا له. غيبه فلأ وإلأ ثي فلا يدلك 
التحيحة.باب من هدا لأف بفسقه؛ يدكر أن بأس فلا فسقه، بيال ثقثفى المصلحة 

وظ3•
خوٍةقج

وقدوبتؤ ث j الشل حدث j محوعتئ ثالك نن وعذ'كنب - ١  ٠٥٣
قنن»u بثيوك: القوم j جابمو زهؤ M البث ئاو قال: ؤ ياُب مح، نبج، 

jوالئظث خبمه؛رداة اشِ، زئول :ا نلثة: ض من نجز ئقاو ثالك؟« ئن كني 
علمنناما افه رثول، يا واف ما؛لت،، بثس قكقؤبمئن: جبل ين، معاد ل قمال، عطمه. 

مم،زثوُلافِه.محش^.
بنفسه.إعجابه إل وهوإشارة جانتاه، ارعطماه(،: 

الثمحح
بنكنتا عن مله فيإ النمة ٌّّاع عثريم باب ف ف قُه النووي الخافثن قال 

عدر،بلا توك عزوْ عن قنلمعوا الذين من كنب وكان ثويه، قصة ل وظققنن مالك 
بنوكنن، أمه، بن وهلأل ١^^، بن مرارة مر: ثلاثه وهم و. الني وصدموا 

هحاءه تبوك مى ه البي رجع ^ عدر، بلا اف. رمول عن ئموا مالك، 
كتابت وملم (، ٤٤١)٨ رنم ؛،، JLiL<بن يب حدث باب الغازي، كتاب اJخارىت أخرجه )١( 

(.٢٧٦رقم)٩ وصاحسه، ماللئ، بن كب توبة حدث باب التوبة، 



سيدالرسي؛{،كلام اسأاهءا*ق ثمياض مح  ٣٤٢

السئفكاف ذلك، عل وعيلثوف ئنتطح، لا إمحتا وافه ؤيقولول: يعتدروو العدروو 
فمدوصاحباْ ماللئ، بن كنب أما اطب، إل سرائرهم ويكل اعتذارهم بل مبه 

وااس.ثطموا 

\سحولآا:هالأمرفاممحهس،ينئم 
فبمئمق تيمحثبمثة كعب كان حش الثلأم، أحد عليه يرد ولا ليلم منهم الرجل 

أربعينتمام وبعد لا؟ أم الثلأم بزي قمتيه أحرك أذري فلا يقول؛ ه البي عل 
أفإلا أهلنهن إل النساء فدمت عنهم، ينمصلن أف روجامحم و. البث أمر ينما 

كنيأثا إليها، محاجان لأم محدهما، ززياهما محت اوبيع ين وئرارة هلالا 
منفيهاآيه ثعال افه أرل العظتمة العجيبة القصة وهده أهلها، إل امراته فدهيت، 

مملفأي نات، ح عشن الواحد الحرن، عل ثلاها من وساب سل اممب، كتاب، 
لهمكان المنلموف تلاه إذا حياته ق ان إنتاريخ يكوف أف المصل، هذا يساوي 

متاهغ^١ ثئ مقوأ اقأزكث% آلثثثت ؤوخلأ ثعال؛ اطه قال نات، ح عسر حرف بأكل 
إلأ'إثوأي من ملجتأ لا أن ^^١ أضّهار هقهنِ ؤبمامت ثثثئ، أ'لآرضتا عنيم 

انا.تاكوبة:ااا ه آلرإبآقيLز هو أس إ0 عثؤ-رِلذتوؤأ ثرياب 
الناس؛مى رحل فقال كمّ-، عن همثأل حالنا، امحى. كان بوك يل 

ثالث،لا اويل هذا قاله الذي الكلام هذا عك، ي وافلز شثلئيداة اممه زئول يا 
إيهوقال! عنه، ذائع من له ومحق اطه أف إلا يكرم، با كعبا يكز واته المحة، من ايه 

اتيق..يمءنههنحتا،مم،
أذأحدا ياي، نن نجغ إذا ان الإئعل الواحث أة ذلك،: من فبمتفاد 

اسكّتط،يقول؛ بأف قادرا كان إذا بالقوة إما إنكاته، ق ينعى وأف غيقه، يكم، 



٢٠٥  -uU  ٣٤٢تألما يالإوع1رء،ى سوأاآبرديا ست سع \هقك\»و»)ا سطع همييا

الكاف؛ويرك يقوم فائه معل لم فإل الورم، بالنصيحة ؤإثا اممه، حف افه، اس 
فانهوالئلاح، او م الحابموف فته محلى:ناب و ظن إذا الإJال لأف 

قمييكاَلهم كان ؤإلأ يغادر أف فعليه ينشئ لم فإف يدائ، أف أولا عليه نجب 
الإؤم.والأالنفق.



س ٣٤٤

الغيةمى ساح ما باب — ٢ ٠ ٦ 

بما،إلا إي l_ لابمكن شزعذ ضحح غزض لِمحاج الخف أن  ٣١
أنةاك٠:يئن وهو 

ومرهما؛نوالماصى الئلطان إل يتظلم أو قجور]وت0بي اثللم، الأوو: 
يكدا.؛ ١١٨٥ظلثم، فيقوو: ظاله، من إثصابه عل أومحدز0 ولاته، له 

إلاثواك،،ئووكن:رجوص ش
ثمصودهؤيكون ونحودلك،، عته فاوحرْ كذا، ينمل فلأن الككرت إناثه عل قدرئه 

دإنللم:شنذبم،كان^، ٥١إزالة إل ١^٢، 
أوملاقأوروجي، أذأحي، ش ظلمض فيموو الأنتمتاء، اكاJث،: 

وثحوالفلنم؟ ودمع حش، ونحصيل مئه، الخلاص ل طريقي وما دلك،؟ له مهل يكدا 
زجل،ؤ ئهول، ما يقوون أذ والأففل الأحوط ولكن للحاجة، جاتز فهذا دللث،، 

دبغثنفن، م ض الثزصن بؤ نتصل مإة كذا؟ مْ ض أوروج،'كاذ أونخص، 
ثعال.ثاءافه هتيإن حدين، ق فال؛نء؛راجائزكإنندوه دلكؤ، 

دجوة؛ض ددبم، ونصحهم، الشن من اسيرث( ثنديث ١^١^ 

انمهم،،بإحماع جائر وذللن، والشهود، الرواة من المجروص جزخ منها: 
للحاجة.واجي، ثل 







٢٤٧ا-ه؟-باسئي،اح>ااصة 

يردايؤ؛تو شوص للئاءءرا؛ محراب الخهم أبد رُدأما بميم• ووايؤ ول 
الأنمار.ي ساة: وقيل; عاض« المحاعن >رلأبمع 

نمرق افي. رنول خ حرجثا مال؛ تقهقن أزمم نن ئيد وض " ١  ٤٥٣
.؛ ٧٥١زثوو عند من عل لاسةموا أي؛ نن اف عبد ^lJ شد0، فيه الناس أصاب 

هته مئها الأعز لبمرجن  ٧١!ل نجتاكن وقال: قفوا، يص 

ئاتالاله أئرو حس شده قالوه مسى؛٤١ ق قوقع ه، ^ ١١وثوو كدب فقااوات 
^١يجفزم ي. دعاهم نم ]الازمن:ا[، نمحثآ'حنقرنه ^١ ت تميمي 

ثؤوشهلم.ققهرى.
المحح

وذكرالغيبة، من قوز ما بيان ق بابا يكز ^٥١^٥ النووي ا،لولم، أف مدم 
رجل،عليه انتادذ اللمي. أل نيعيتها عائثة حديث، غينها؛ أحادث، لدللث، 
انن»بس لفظ: وق الشتة؟« أحو بمل له، ءايدنوا فقال: بثة تدحل يعني 

ننغيبة جواز عل هدا فدل والزستؤ، اد المأهل من الرجل هدا وكان النبجهءا 
مأنبمزامحمائحولأبج؛وا

يأحدوكلامه، ببيانه الثامن نحر قد لكثه وييب اد فيا شحصا راست، فإذا فيه، 
حتزلأ الرجل هذا أف بع( أف عليلثا نجب، فإثئ جتر، ^، أيه يئظرف منه الئاس 

(.١٤٨٠رثم)لها، لانفقة ثلائا الطلتة باب الخلاق، ئاب سالم: أ-مجه  ٢١)
وسالم:(، ٤٩٠٣رقم)أجسامهم، سصارث، ؤإذارأيتهم باب القرآل، مم كتاب الخاري: أحرجه ٢ ر٢ 

(.٢٧٧٢رقم)اياشنوأحكامهم، محقات محاب 



|،،يداأرسدتيعق؛لأم اسايض ياس ا قؤح  ٢٤٨

ئصيحاللسان طلتق ان إئمن كم به، الناس يثر ألا لأجل ثرا؛ علته ٌمح وأذ فيه 
ظلواحي ١٧خي لا ولكة لقزلؤ، شغ وإن;م حثه، إذا المان 

حاله.بيان 

أظىررما ت قال ه البئ أل أبما• تقهبميآ عانته حديث س يكز أبما كولك 
وآماثرا، عليها فأش النامحذ بن وكانا سسااا دسنا مى تترفان وملائا هلأثا أو 

كانؤإذ ثل، و شيئا اضِ دين بن لا;زى ايافن لأف شيئا؛ الدين لأبمرظنس 
ولكنهئنلم اثه ظهر منافي فهو باممب، والعتاد بملبه يزف لا لكن بأدنه، يترف 
وابمدثجة نم وما دأل؛ومح-آلآ؛تي إش ءاثئا يمول من ؤوير<آلناأ؛دا ثعال؛ اش قال كافر، 

]اوهمة:د-؟[.ه أصيلمJما إلا بمتقوق وما  ١٠٣٠١وال؛بما؛أق؛ _ثثدءول 

افهرسول جاءت أما ل نه،هعنةا مس بث فاطمه حدث أيقا وذكر 
وأبواُبجم،ئميال، أبي( بن معاؤيه الئحال س ثلاثه حطبها أئة وأحيمهه 

يؤهبمئلكنه لهاا مان، لا هصنالوك مناوئه، ررأما ه؛ الحم، لها فقال ثئد، بن وأسامة 
>اأماقال؛ شر، الوقت، ذللث، ق لكنه اانلمان، حلفاء من حليفه صار حش بض 

يزثعلا >اأوه وواية؛ ول للنساء،١ آبوالخهموأما له، مال، لا قصنلوك مناوئه 
يفي7س،الئا؛ مع الجئرة محم، أثه يعني واحد، بمش وهما عامه<ا عن التصّا 
دءفتوترنث>محامد'ذيرمحن> ُؤوأني يوله• ل اش بيه بج، بجوومرهاإلاللا والرأْ 

ماحالمت،اذرلألئ، ، S^Jأثاأن ]س:؛•؛[. ه آ'هاجنهمرس ؤ نأهجزوئن 
[.١ لالماء:ا، ه أدتزوي ^٤١؛؛.^؛^ ثعال؛ لموله محل؛ ولا علط، فهدا محالفة أذئى 
هدممعها فاستعمل Jوا■حبلئ، قيامها وعدم عليك وتريتها نشورها حمت، إذا لكن 

اوءت



٢٤٩ا'هأا-وابئد؛اح|ساصة 

فإنتفسيئة، محوز لا الزوج ص أف لها بئ باش، حرمها عقلها، أولا: 
اشللوب.فهدا انمانت 

سم،لأئاضها،أثاص؛فلأبمزئ،
أحاهيهجر أف لأحد محل لا لأيه ايام؛ ثلاثه الكلام ق تهجرها أف رحصه لك لكن 
يتدأبالئلأم.الذي ولمول هذا، ؤيعرصى هذا مبمرص يلمميان ثلامث،، موكا 

ضلإح، عي محز;ا لم ^،^^_، هذا بها محي لم إذا الثالئ: ١^٧ 
فقط.التأديب به نحصل صربا بل ثدييا، ليمن 

إفت وقيل واحد، بمش وهما عاتقه(( عن العصا يصع لا ارانة لمظ؛ ول 
الثفرصاب لأو الأنفار، كثذ أنه عامه(( ص المحا يضغ لا ))أنه قوله: مش 

وصزابيعني واحد، الش أف والفثاهئ المحا. ومحتاج يامربالإبل الوثب للث، ذل 
ينفهايمثل الئوايات لأف واحد؛ بمش عاتقه® عن المحا يصع وألا للنساء® 

بهورأت به فاعتظت ثكحتة حارثه، بن زيد بن امامه انكجي مال،؛ ثم بنصا، 
خثرا•

مرنةفدوُث، شخص ق حاة:تذك إذا الأنماف أف عل دليل هذا ففي 
منومري؛؛ن المضيحة، ياُبج من وليس النصيحة بامب، من هذا لأف بأس؛ فلا 

ياشيحة،يككلم إسان و؛ين عوراتهلم ؤثكشم، ماوءهم ليفلهر الثاس ينتاب 
واهامحفق.

له البي كاف ^؛^^٥؛ الأرمم بن ريي حديث فهو الرابع• الحديث أثا 
وقالواIالن١فقول ؤتقئ؛ شدة، الناس فأصاب، والمن١فقول الزمنول معه وكان نمر 
ينطوهملا يعني؛ لالتاسول،:ي[• ثمصإه آئوحق رثولؤ بمد من عق نقموا ^لأ 





٢٥١-دابم،ساحساصة ٢٠٦

قال:بل لهم، -كزة لا وهم عزة، لهم اياشن أف عل دليل ذللثج ل لصان هوالأعز 
•لابمثمب،ه رصاآكنيركت< و4ثويترك محليبمش، قؤآلمرْ 

الأموة إل _؛e، محلأ:محأئالإواف:ئلكلأم 
باديلا حذ الأم وج ايدإل كلام بئل وكدللث، اتحاده، ينبغي ما فيه يقخد حى 

أوعليه وجب اد ففيه تحصل أذ الكلام من تحشى الأنساذ كان ؤإذا مائه، إو 
أفأجس يقال• ولا يستشري، أف قبل الماد عل بمفي حص الأمر ول إل يبلعه 

تحشىكلام سكثلم كان إذا مسه عل جش فهوالذي معل فإذ فيه، معل الأمر ول 
يثعلئلا التثست،؛ من بد لا لكن الأمر، وئ إل الكلام رفع فالواحنمج المساد، منه 
حرج•ق ان الأن

الز->نىئزو محه هيو ما أنأ بن ^ ٥١عبد أنكز و اوئول هد عي 
وحتيوجد لا ه الرنول بوفاة الوحمح، امهناع وبعد لكن بنأريم، نيد بتنديق 

وست،والماد الثؤ إل يودي كلاما الناس بعض من سمحت، فإذا أومند، يؤيد 
وافُايدق.بمزثالأم،زلأنييالأؤوافاذ، 

للسمنان أي امرأه هند هالتؤ هالت،: رْ.بمها، عايشه وعن ~ ١  ٥٣٥
يهوبته إلاناآحديث، وونمي مابجي بملض دين ثجخ محائخاذرجل إة 

ا.عل؛هر مممى باتموف،اا• ووثدك ماثكفيلتؤ ااحدي مال،: لاتنثم؟ 

(،٥٣٦٤)رقم -احد، أن غللمراة الرحل يممق لم إ،نا باب، الفقات،، محاب الخاري: أحرجه )١( 
(.١٧١رقم)٤ عند، قضية باب، الأتضية، ى1به لم: وم



سيئالرطصهدم ٠>، اساسق هس قيح  ٢٥٢

الثثج
يتظل؛؛أذ فله ذلك عليه وثع وش غوؤ، لا حرام فهذا نجب بإ البحل وأما 

لها!فقال افه رسول عند ثظلثت هند فهده له، الحي يأخد أن يقدر شخمى إل 
تقفيهاما علمه يثر ماله من ثأحد أل لها فأذل بالمنروف® وولدك يكفيك ما ررحذى 
مسائل:عل هدا فدل ذلك، عل ثنيي لا بمي باثروف، ولكن ولدها، ويكفي 

منعند ذلك يكوف أن بثزط لكن منه، للممللم الإيمان غيبة جواز منها• 
ظئدةءناثللم.فلا وأثا لصاحبه، الحق أخد يكنه 

وا1اموف،وونمْ~ ~زوجته أهله عل يتقى أل الإنسان عل نجب اله ومنها• 
كانتإذا ما ذلك ومن ينفى، أل الروج عل نجب قإيه عيه، الروجة لوكانت حى 

ثأحدةفيإ له حو لا فإئة التلريس ئ ممكنتها الروج عل ئرط وقد يدوس، الروجه 
انهالعمد عند عليه رط قد دام ما لها أةلآالثاJب ولا أكثز ولا نصما لا راس مجن 

وليسالتدريس من يمتعها أذ الحن له فليس بدلك،، فريي الئديثس من لابجثها 
هولها.ثنئا، راتبها- من ~أي مكافأيا من يآخد أف الحي له 

يدرمي،لا قال يزوغ لكا ثم الئدريس، ض أف؛^٤^١ عليه يسرط لم إذا أما 
التاو.ريسمن أمت5نك يقول: أف له مثلا بمي يشاءان، ما عل يصطلحا أذ لهإ فهنا 

ذلك،أفته وما أوريعه أرياعه أوثلاثة أوثلثاه الراتب نصف ل يكوف أف بثرط 
يمنعهاأذ الحي له فليس وهبل تدرس أف عليه مٌإ" إذا وأما عليه، يممقاف ما عل 

ثسا٠راتيها من يأحد أف الخن له وليس 
شوامتغ فحص عل الممقه له لش نجور أيه أيصا: الحديث هدا فوائي• ؤمن 

يعلم،لم أم علم مواء النفقة، يمدر ماله من يأحد أف النفقة، بال>ل ئ النفقة عليه 



٣٥٣ا'هآأ-واسئساح>،اصت 

ويمحييمحيها ما ووجها جيب من ثأحد أل مثلا فللمرأة يأدف، لم أم اذف وشواء 
أولادها،ؤيمحي يمحيها ما صندوقه أو منكه من يأحد أيصا وكيلك أولادها، 

لمهر.أم عك؛ نواة 

ثيءأحد عل وأنكروميزت وجحد ان إنعل حى ل لكن إذا ت قاتل ئال فإف 
مابؤ؟من حمي، بمدار آحد أف بحور فهل ج من 

ونثهاالمس لإئقاذ المقه أف الممقة وبثن هدا بتن والمنى قور، لا الجواب؛ 
فإثهالدين بخلاف ممه، لها الزوحه وأف ئلأن زوجه هدم أف يترف كلنا ظاهر، 

سدلانحن ائتمنك من إل الأماثه ®أد الس.؛ مال وهد عليه، يطلع لا حفذ أمر 
خانك،((رُ

)الظمر(،بمسألة النلكاء عند ؤيلإعنها الشالة، هده ق الراجح هوالمول، فهدا 
أثةالممصيل والخراب: لا؟ أم مه يأحذ هل عليه حق له من بإل ظمز من يعني 

فإنةواجن،، دين ئقابل ق كان إذا وأثا فلا:انن، الراحة المقه ممابل ل لكن إذا 
•الموهن واطه حادك،را• من نحن ®لا س؛ الرثول مزل يجورينموم لا 

وفميدم، محت، من حقه يآ-محال الرجل ق باب البيؤع، كتاب داودت وأبو ٤(، ١ ٤ )ّآ/ أحد أحرجه 
رههبم!ن.عريرة أب حديث من (، ١٢٦٤)رقم باب، اليؤع، كتاب والرمن*يت (، ٣٥٣٤)



الرسانصسيد •_؛لأم اساسق رياس قؤح  ٣٥٤

٧لا 
 zc^3 َيتح

—قتل ^^ققلأ 

ىشدين ٩ مال: وماو لالقاام:ا١[، يمِه همازنم ؤ مال: اق هاو 
لق;حاا.عنده ينب لديب ^؛٠ 

ؤامء.الحثت لايدحل ١٠افيه: رئول هال هال؛ فمقيهئن حديمه وض "" ١  ٥٣٦
ti \٠مابين هأْدراا

ررإمإهثاو: بنيين م ه اف زئوو أة عثاس ابن وعن ~ ١  ٥٣٧
وأماJالن٠يمة، يمنى ه؛كانى أحدمما أما ير•' إيه بل يدإ ل بٌئبان وما ليعدثان، 

اشنحاري.ووايات إحدى لقظ ومحيا • ؛ مممى • بوإه؛ا س لابمي مكاذ الأحر 
^«أيهموسمظ:يومح

محا•

الحح
الغية،محورمن ما اا٠--، ل مفيدا ذكربابا تِءهآئن الثووي الحافظ ا،لؤلم، أف ثنى 

١^^؛،ذلك ومن عليها، الكلام نتق أدله لها ذكر مسائل، سئ ذلك من ويكر 
بدلاولفظهت ٦(، ٠  ٥٦)رقم النميمة، من يكره ما باب الأدب، كتاب البخارىت أحرجه )١( 

(.١٠٥رنم)التميمة، همريم غلغل يان باب الإبجان، كتاب لم؛ رمارنٍامء، من 
(،١٣٧٨)رنم والبول، النية من اشر عذاب باب الحائز، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

(.٢٩٢رقم)الول، نجاسة عل الدليل باب الًلهارة، محاب 





الوس،؛قفلح)؛اشاساهضضئلأمسيد  ٣٥٦

والنبأوالخأرالعفة؟،١ ما أنسفم ررألأ ائتاههم الكلام ؤينطوا أعهامهم ينشر حش 
ثعال!قولة ومنه والتنزيق، القلع مى والعصه واحد، معناهما العرث للغة اق 

سنضهيومنول وأجزاء، قطعا يعني [. ٩١]الحجر:ه عبخآ ل ١٠آلثنجملوأ 
أوالنميمه، هي محال: لهم، ائثزقه للأمة العقه هي فإ ينفه، ؤثكمزوو 

محاير otدهم، محنهم، الإناد أم من بض ف بمسمم النامب كلام اف الإئيم 
أحدهماأو وأحم ث؛رثإإ، ق يعدبان رجلي عن ه للبي كنس وقد الدنوُب، 

بقلثغومحا تكون يمن بافب والعياذ الثاس بعص أف وذللث، بالثميمة، بمنى كان 
ييقول•لملأن يأن، الثاس، عند ما يثرين بغض، 3، بتجهم الثاس كلام الكلام، 

صادقاكان إذ وحى كاذبا، ؟كون وقد صائما ؟كون قد وكدا، كدا فثلث، قال ملأن 
مالالر"ص، هدا مثل  ٤٧٩أل؛ثعال افه نش ومد الدنوص،، كيائر ومن حرام، فإل 

.[ ١ -١ ١ • ،: LUI]ثموه محازئثت وأ مهي ■^^٠ ولأنيغَ؛و ؤ ثعال؛ 
ملمن ت يعي منك، يمه الحديث، إليلث، ثم من العلم؛ أص بعفن وقال 

ولأ;لممث،إوه.فاخدزةولأتجه، أنم،، فإنه;قلكلألأ، ةسفل؛، 
اليةكونممماتيه،ض،:أقيالأسابي، وو 

أذ:اقفى فإنه عقله، الخاط_ج من نأى إذا مف ولا الخاٍو،، ١^ فها 
والحفظ،والامتيعابؤ هوالمهم الخءلااسا من الئصوذ لأو سهه؛ الذي ؛الأسلومح، 

ذللث،.ق الفيدة بالأمانمتؤ ان الإنفيأي 
مثللهيحه، الإنمان ق الإنمان كلام ظل الشخْش كان إذا مائل: هال فان 

يمضىهذا والشحصن ؤيلازمة، أنرارْ إليه بمضي بشخص، مئرورا شخصا يرى أف 
أذهكئافيه؟له فهل ومحدعه، أمرائه إليه بمضي الذي أسرارمحاحبه 





صإأقثءكيؤغالرسي؛ق سيد ؛لأم *j اسرأض ش  ٣٥٨

تن^وثلأم الحديث مل عن النهي باب - ٢٥٨
وثحوهاممدة كحوف حاجة إثه ئيع ٢ الأمورإدا ولاة إل 

وًٍقمحلآ؛وبم

الأحاديئاوارسا وو وألإثمِوآقنيه  iyjLo^ سال:  ٠٥١ماو 
مله.

أحديلئى رُلا اف.I رثول هاو هاو؛ ظ^>ءثن منعود انن وعن ١  ٥٣٩
رئاءالصدر"• سليم وأئا إلئفم أجرغ أف أجب فإل ثسا، أحي• عى أصحابي( من 

ممحئُمحي'"■

إلالثاّي( وكلام الحديث مل عن النهي باب ثعال افه رخمه الولفن يكر 
إلالناس يقل ألا به)(تإقئث أراد اله يعني ذلك، إل الحاجة 5دغ لم إذا الأمور ولاة 

^^غالحانإلذلك؛لألملامحلأمإلولأةالناس، كلام ادلأة 
ملالذي الثحص عل العذوال إما يوجب مصالحه— هناك يئن لم —إذا الأمور 

؟كرهوثيمالناس، وأن لها، عقيقه لا أشياء سصوروف الأمور ولأم أف ؤإما الكلام، عنه 
الثاسعيث الأمور ؤلأة إل لا؛Lj أن، ضي فلهJا ذلك، ك وم! وة1ثلإز 

أوالنيئالحاجه دعت فإو ذلك، إل أواآصيط الحاجه ذعت إذا إلا الناس وكلام 
اقدة.من خزها الأمور؛ زلأة إل الناس كلام ذلك إل 
رقمالجلس،، من، الحديث رغ ل باب الأدب، كتاب داولت وأبو (، ٣٩٦)؛/أحد أحرجه )١( 

(.٣٨٩٦رقم)اض.، أزواج فضل ب1ب ايام،، محاب والتر.ذتم،: (، ٠٤٨٦ > 



T،A  - ،٣٥٩حاجت إس تدع الأا>ر1ذام إ)ء،ُءأت اسثد؟لأءالناس هذنتل النهي و1و

ويقول•المجالس ق الأموو ولاة ق اظئأ الثاس من أحد كان إذا فمثلأت 
الأمور؛^ !ل ١^٠؛ _! ثقن ألا \لأثن ٢)؛ ؤطير، ^١، ويهم فهم 

وموواشحص، هذا عل العدواو وهي إليها، أثزت التي المنية محصل لئلا 
يثغيالذي بالأمر يأيوف ولا الناس يكزهوذ يكزهونم، الناس أو الأمور ولاة 

المنيمين,مصايح س ُه ياتوا أف 
لدلمعالأمور- نلأة إل الئاس كلام مل -إل ذك إل الخاحه س إذا أثا 

ليكلم رجلا رأينا فإذا إليهم، نقله مجن بد لا فإثه مصلحة حصول أو ية نق
الناس،بين ويتنزها ذك، أسنة وما والمسوق، العاصي س فيهم با الأمور ولاة 
لقآاشحصن؛ لهذا النصعحة من هذا لأف بيذا؛ الأمور ولاة تعام أف بد لا فإثه 

ألاأيما الأمور لولأة النصيحة ومن الأمور، ولاة عل وهجومه طعيانه ل بمالي 
ثاءبا ويكلم يمسي افسد ثرك وأما الأمور، ولاة عي، فلو-أم 3، الناس ينمل 

العظيمه.المدة فيه بل الصلمحة، حلاف، فهذا زجر ولا له ريع ير غس 
يقلأو يثغي لا أية البامح، هذا 3، يكز ^٥١٥ النووي الحافظ أف فالحاصل: 

اءتص>ت،فإن ذك، الضلحه متض لم ما وحدينهي الناس كلام الأمور ولاة إل 
بعدالأمور ولاة إل يقل أف بحب فإيه والطغيان والفساد الشن كح ذك الصلمحه 
مرصالئئواكساد،وإلأظوترك١^، 

*ممده ه^،ا ق ساوون كإ 

وثاوزأ ثعال: فقوله الأيه: أما وحديث،، بآية لهذا المؤلم، انتدل، ثم 
كلامالأسان يممل أف والعدوان الإئم عل التعاون ومن ]الألدْت'ا[• آلإثمِدآلتنمحثنه 

هذافإن ذلك،، متقي مصالحة الأموربدون ولاة إل المعئن الشحص أوكلام الثامن 



سدا،رس،؛نهدم  jtlاسا،هض هس ضح 

ثزعي.نين، بلا الشخص عل الأمور ولاة مى عدوان أثزنا— —كإ به نحصل قد 
أجديهلغف! رألأ قال• ه البي إل كهيتئ• منعود ابن فمول الحديث،؛ وأما 

حكمةمن و٠ذا الصنراا نلم وأنا إلبجم آحؤج أذ أحث، ( Jbثسا، أحد عن 
م؛ي ق بمغ لا لم الأاس؛ يدم ألحد;ممل!ليه لا قء\صلأمأنت ١^^ 

يكونما مموا ولهلءا ^-^•^؛ ١١وهونلتم إليهم يرج أل فيجب فيه، ١،^^؛ هذا عل 
إيهمحو إذا ثم نيم، وزجل كريم وجو أيه ؤيرى بمدرْ لشخص بثا ائ الأن

ائضت،إذا أولا؛ قلنا ك،ا لكن سعصه، وصار منه ومن كرهه الثجل هدا عن ثيء 
١^٠،ونحئز والفساد ١^ لأ;بجو م نثكل؛، أن د ^ أزئثكت؛ اذس 

واشُايءق.
وًئمحت؛لآدأبم



٣٦١ذي ذم باب - ٢٥٩

^"؟^٠وي ؟ه'ا-بابذم 
الخوٍةقم لا 

إذوهو آقي من تثقون وث* آش مى مقحمون ؤ ثعال: اطه هاو 
١[.]_:A• ه 4يح[ ثتئون بما قنمحُ ألوو ئ ثا شزن 

الناشررثبدوو اف رئوو ئاو ت قاو ئهبمئ هزيزه ش وص - ١ ٥ ٤ ٠ 
لخيارالناس ونجدون همهوا، إدا الإسلام ل محارهم الخاهث ق محارهم معادن؛ 

هؤلاءيأق الدي الوجه؛ن، يا الئاس ثر ينجدون ^كراهته، له أندهم الشأن هدا 
زهؤلأءيخه((.ققمرا؛.زض، 

؛عمن نن افث بمدوصد - قالوا ثانا أن ئيد؛ نن محمد وص - ١ ٠ ٤ ١ 
هاو؛من حزجنا إدا ثكئم ما خلأء1، ٣ هتموو ئلطاسا عق ثدحز إيا 

. ٠٢البماريرنواة اف.. رنوي عيد عل ماها هدا نظ ئا 
المحح

الذيهو الز-جهإن: دو الوجهما،ا، ذي دم ررباب ثعال؛ اه رخمه اiؤلما قال 
ءامناءامنوأقالوا وموأأك؛ث ^١ ؤ الناقمون ك،ايمعل بوجه، وثولاع هؤلاءبوجه يأق 

،٣٤ ٩٣رقم)ثنئقو...ه، أزس^ قيحا تعال؛ اف قول باب التانب، كاب اوخأريت أحرجه )١( 
٢(. ٥٢٦رقم)انس، خيار باب الصحابة، فضائل كتاب وسلم: (، ٣٤٩٤

رنمقال...، حرج ؤإذا الالْلان ثناء من يكرم ما باب الأحكام، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 
(٧١٧٨.)



الوساا؛تيسيد تلام ض اسسق يياض ش  ٣٦٢

كثيرق يوجد وهدا [. ١ ٤ ]المرة؛ ه مسمزءون هق إلما ء\او\ *ش،0فبولم إق قوا ؤإدا 
عليك،ويثنى يتمثى إليك ش تجده النحاق، مى وهومنته افب والعياد الناس من 

ويكزومتنك ودمك عمزك ورائلث، من لكن إذا ولكنك الثناء، ذللثج يعلوق وربا 
الوجهم،يا الناس مر ءايدول الحم،.! قال كا بافب والمحال فهذا فيك، ليس ما فيك 

و.الس لأف الدنوب؛ كبائر س وهذا آ■ بوجه٠٠ر وهؤلاء بوجه، هؤلاء يأق الذي 
يقوللا صرثئا، يكوف أف الأسان عل والواجب الئاس، ثر بأيه فاعله وصف 

كزثثأثا الخي، إل ثمح ذللثج منى لكن ؤإن صه محي خوا لكن فإذ مل ل U إلا 
مؤمنعائد اثه يظهئ بعبادته فيابملن لكن مواء بوجه، وهؤلاء بوجه هولا؟ يأي، 
ويثنيله ناصح ائه يظهر اشممى ْع بمعامكه يثعلق أوفيا بالعكس، وهو ثش 

محوز.لا فهذا عمزة، محه غاب، إذا ثم ؤيندحه عاليه 
تثخزنزلا أش مثخزن ؤ ١^; الأيه الإلف تمذكز 

همحمثا مملون بثا ولكنآقث آلملء ثن ررْتئ لأ شتوف،تا إذ معهم وهو أقي مى 
ثهدثوذللناس، يدوثه لا ما انمسهم ق ثمحفوذ قوم ل ثرلن، الأية هذه ١[. ]التساءته' 

لما أظهروا اللتل j واجتمعوا الوحدة 3، صاروا فإذا ثلوتبمم، j ليس با الناس 
ءَة؛ج3،•الله فيقول ثبل، من الثاس عن أخثوْ لكنوا الذي ياش~ "والعياذ نقومهم 

يننمى لأ ما _A،؛، إذ معهم وهو آثو ثق ولأ ١^١؛؟، يى تنعمون تؤ 
ه.محيهثا معاون بثا وك١نأق؛■ ألثول 

حياءالناس؛ أمام يمنلها ولا حفاء النصيه ينمل س أيصا ذلل؛، ومثل 

٤،٣  ٩٣)رقم ..ه، قJنثقؤ. إئا الناس ءؤتلإ1ا تعالت اظه قول باب المناقب، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
(.٢٥٢٦)رنم الناس، حير باب الصحابة، فضائل كتاب ومسلم؛ ٣(،  ٤٩٤



٢٦٣-واد،نمذيااوجهتي ٢٥٩

ليدحل وهذا يافب، والعيال عئجل ولا منه ينثمي فلا اممه وأما وحجلا، منهم 
.^١^١

يعل،بإ الناس محدُث، أف له محور لا فائه وثابر وثدم المعمبميه عمل من وأما 
لتلإذا هوالذي والمجاهر ٠، المجاهرينُُ إلا مناو أش *آكل الص فإل 

وهوكياطنه، ظ\؛وت0 صرمحا، يعول أذ الإنسان عل ذالواجّ_ا -بما، حدث الغصيه 
خلافعل لكت، ؤإذ وانثنئ، اوعاليه إذكانعلخ؛روهأنل صرمحا كان إذا 

^^^لاهتحالأذبجل:واهامحا
ندير-م؛ كل عل إيه ؤيزصى؛ محب ما إل يوقنا وأف ظواهرثا، من 

الزهدكتاب ت وملم ٦(، ٠  ٦٩)رنم فه، عل الومن سر باب الأدب، كتاب اليخارى! أحرجه ( ١ 
(.٢٩٩٠)رقم نفه، سر الإنسان هتالث، عن الهي باب والرقائق، 



سامسظإسيظت ٣٦٤

ؤ_ييىؤآلصتوألئوادَةو آلثنع يهءعلرإة أق ماثس مما ؤ،؛٠ افٌ هال 
]ق:ار>[.ه عنت إلالردرم، مي ين شط ي وهالJعالت لالإصاء:ا"اآ. 4 متم،" عنه كان 

التح
الإسانقئمت هوأف الكدم، الكدم،اا، نحريم ،لأاب يعال؛ اش رخمه ا،لولمؤ قال 

كاذب،وهو كدا، ملأن قال أو كاذب، وهو كدا، حصل فتقول؛ الوايع، بخلاف 
الواؤع.بخلاف، هوالأحبار فالكدب ذللث،، أسه وما 

ثعال!اممه لمول الكدم،؛ أيولع أعظم وهذا ورنله، اممب عل الكذب الأول؛ 
لا؛بيتم،أق إن علإُ تم ألثاس نتحّل ؤكدبا أثي عث، أنرئ مني( أطلا يجثثا' 

لأماللام >محلألنا;، [واللامj،قول؛ آوءآلظسه]١^٤٤١
فنمى»اث< ؤةلمثه7 ه! موسى ق ثعال كقول فهي الثنلل، لأم ولست، المائة 

جعلثعال اممه ولكن لهذا، الممطوْ ما وهم لاكص;ه[ ه محجا عدؤإ لهر لهٍظن 
يضلبائراته محإيه كذثا، افه عل اثرى من وهكذا وحزثا، عدوا لهم كان أذ المانه 

الغسبمحي('
افهنوعان!عف والاثراء 

وهويكذب.كذا، اممه قال يقول،؛ أف الأول! النؤع 





سسني؛لأمسسمصإآسبج ٣٦٦

والإيإنوالتقى والصلاح الخم أهل من ايه فيه الإنسان يظهر كدب الأول؛ 
اللهاقهو فهذا واش~ "والعياذ والطعيان الكمر أهل هومن ل كذلك، ليس وهو 

دإمحمح-ألآ:مإش ءا»ئا ُؤوييىآلنا!؟،شمحل اف؛فيهم• قال الذين هم أصحابه الأفتر، 
وهمالكذُس، عل و٤ئلمول لسنتهم بأ يقولول ولكنهم ]اوقرْ:خا. ئم وما 

الكدمسر،أهل التامحى— "أعنى إثئم ممره، والثق القرآن ق ذللت، وشواهد ينلموف، 
نورةق ثعال اممه يول إل وائظز كاذبوف، وهم الإيان دعوى ل الثاس عل ؟ثذبوف 

(لثتنفمونجآءق بادا ثعال؛ فقال كدتئم ببيان الثورة هذْ صدر حيث النافةول 
رثشهد(مؤكدات، بثلاثة الحمله؟ هذه أكدوا ]النانتون:ا[. ه أف ننول إئك ئثمد لوا ١٥

ثللمإثكؤو\ش* ثعال؛ اش فقال ؛، ٧٥١رثول محثدا أف يئهدول أمم و)اللأم( و)إل( 
٥^١ه أف وتؤد إدق، بنتبئ مويهم• ق ثؤبمحكك4• أل٠ننم١ن لثتيإة وأممه صترلأ) 

رامما؛~فاعله"والعياذ لأن الناس؛ عل الكذب انواع أشد وهو الكذب، أولع من أيقا 
نافق.

الحاريالحدث الناس، بين الحدث ق هوالكذب الكيس! من الثالئ والمع 
حاءيقله، وهولم كذا فلأن قال يقلمه، وهولم كذا لفلان قلتإ يقول؛ الئاس، ؛؛ن 

اليثرفال كا الثماق علامات ومن محرم، أبما وهذا وهكذا، يايتج، لم وهو محلان 
كدب«راا.إذالحدث ثلاث: اثافق »آثه ه: 

مفوقح ؤ ثعال؛ محوله منها العذُسج، محريم عل الأدله ١^^!، ماى ثم 
لالإ«ماء:آ"م[.ه م1ثولأ عنه ؤيثاكا0 خمل وأوvرإم١د ألثم ءأرإ0 يهء لك ثس ^١ 

بابالإبجان، كاب لم: وم)٣٣(، رقم ايافق، علامة باب الإبجان، كاب المتاري: أخرجه )١( 
نمحئئبمنن.مريرة أي منحديث، (، ٥٩رقم)المنافق، خصالر 



•uU-T'l ٢٦٧اممذب تميم

أولئاككل وم والمز الثنغ أي:لأثخئضكبمبخإل ممف( )لا 
عيابه أخطث ط اك ب ٣ به نمل م ساياما ننزولأ، محه كان 

يكلأمثهلم إذا اف الأنأف يعرف وباذا وأعفثم، أشد هدا يكون بخلافه، وأ"لإت 
ممدة.قرإل لم ما الأصل ق ماح هذا فكلامه علكا، ته أحاط فد يكوذ أف قاما 

وصريح.واصح كدب فهزا بخلافه، الأمن أو يعلم يمفوما أف الئافت 
أيصافهدا بخلافه، الأمن أف يعلم ولا علمإ، ته نمل لم بمفوما أف والثالئ؛ 

تحالم ق ال الإنيكلم أذ فثئهى ءذ>4 يهء ثك لإس ما مش ؤلأ ؤ عنه منهي 
فأل:مألالأم؛خلأن،ما:ها؛ه.

^^ب:أذ:يموملأ:شة.
أئتلأ:أ-ز؛ه.ى،أثاإذاظابجا:مفهزا 

]ق:\ّا[.عنده ريب لدئب إلا مي بن وثأشل الأحزى الأيه وذكر 
لينبإلا مو ين شل وما ئ)من( عمومها وئزكد الم، بياق ل دكرْ ه ل مق 
تقولما ؤيكتب يراقب حاصز يعني عتيد، رقيب عنداك مولثقوله أي عنده■ ينب 
عندهتنئ لاJنب إلا مي ين شل تا مت. ُماالإءاإ، أين ءيب بملال)^؛اتي وإل 

لق:لأا-خا

مزهمسمع ت يعني لالزحرف:*\>[. ثؤ؛ه وخمينهر 'يمنم معغ لا أثا ءم-جوة  ۶١ؤ
محكئ1،منك قئرج كلمة كل الأمرإ أعفثم ما ثكتير<ه تديم وئجواهم 

حمقه،ؤ، ءثاره> ألزءثه إذ-تي ييتقل ؤ ثحالت قال ك،ا القيامة يوم ذلك ثلمي وسوف 
حسياهعنك آتنم ذنعسش بخإ ١^'/و؟ سثورإ لكتباشته يحم لهء ؤغيج 



صإآئذشوث1ؤسدالرس،تي تلام اس؛|ه؛زاض )؛اش قؤح  ٣٦٨

فك.عل حءسا جعلك مذ أصمك لقد وافه \ذثةب1 بعص قال 

^١عيده. رنئ قوي إلا مي من شط وما افنيقول• أن والحاصل• 
مواةكانلكأوعيكأومذمالحاضزصلكضء،ثلضل، الخ1أى 

قيلتزصه، من ئن مريقا أحمد الإمام كان ولثا عليك، ولا لك ليس •^، ٨١١
منوهويثن الرص أمحث ازيض، أص اقك؟كبص إل يقول• طاووتا إف له؛ 

وصارالأتين، عن — أحمد الإمام ~أعني فأمنك عليه، محتب الرص ندة 
عليهر١ا٠محب أن من ي بموولأئ؛ 

الأمور،دد>ر وينرمول وجوارحهم ألستهم تئمظوف الذين المومموف هؤلأ:ء 
فامحللاقبالعمؤ، ؤإياكم يعاملتا أذ افه أل ننحن أما الأنتن، عن حثي أمسلئ، 
محملالأجر واليوم باّ؛ يؤ5ن ارمذ'كاف الرسول:٠ قال وقد كثثر، عند'نا اللسان 

محبهما إل يوقنا وأف أمسا، عل ؤإياكم يعيثا أف افن نسأل ٠ أولمئت،١٠ر حيرا 
والننل.المزل من 

جمقمقم

الصاوي>رإو اطه.I رثول يال، داو،ت ذظهقتئ منعود انن دعن " ١٥٤٢

اشعند محثن، حس لبمدى الثجل ؤإو الحق، إل تأي>ى الإ وإ0 الإ، إل ^، ٠٨١٠
الرجل obالنأر، إل بمدي المجود ؤإف المجور، إل بمي'ي الكذ"ب، ؤإف صدما• 

١(.١ ٥ / راعويه)١ بن ؤإسحاق أحمد الإمام ماثل )١( 
وملم؛(، ٦٤٧٥رنم)ه، الهي ومل، اللسان، حققي باب، الرقاق، كتاب، البخاري؛ أحرجه )٢( 

حديث،من (، ٤٧رقم)الصمت،، ولزوم والضيف، الحار إكرام عل الحث، بابإ الإي،ان، كتابإ 
هريرْ}ي 



•uU-Y'l  تميمw_l ٣٦٩

شعشافِظابم«محهرأ؛.
الثثخ

منعودبن افب عبد حديث منها الأحاديغ، تلك ثعال اش رخمه الولف يكر 
من. امح، حير الحديث هدا ففي ؤالكدبا، ررإياثم قال؛ الثى. أة لققققمحن 
قالكدب يعر وهدا واجتنبوه، عنه ابتعدوا يعني وال^كدربا٠ ءرإياكم فقال! الكديت، 

العزعل صررا يتممذ لم إذا الكدب، إة مذ؛نال! يول يمح ولا ثيء، كل 
اشوصالثول، هدا فيها ليس النصوص لأف باطل؛ قول هدا فإن به، بأس فلا 

مطلما.١^^، تحئ؛ 
لالرجل كدب إذا يعني المجور، إل تندي الكذب أف الثثول. بى ثم 

الخروجوهو باممه، والحياد الفجور، إل به يمل حس الأم فيه يزال، لا فإثه لحديثه 
ؤُ\أاشُتعال: قال النار، إل هدتم، والئيوث والعصيائ، واقإد الطاعة، عن 

وثنت ه ٣ ويخع بجف تا ذوق وثأ o بجم لنج، ألمجار كثب 
•[ ١١لالطفف؛ن:م\- بملإ؛دذِيوبم آص 

افبعند محب لخثى الكدن، و:شمى محدُب، اوجل يزاُل ر)ولأ قال: ثم 
اشَلاوممماسمه^ظل،

وصف،عليه وصدى ثيء، كل ق صارمحديب، الإنسال اعتاده إذا الاثام— ماز ومن 
اذاَلغةمح،ءنداشكدا'ا.

رنمآق...ه، أقتوأ •!^؛ ١٠أل؛أى تآغتا ؤ اش نول، باب الأدب،، كتاب، الخارىت أحرجه ]١( 
وفضله،المدق وحن الكازبج قيح ياب، والآدابإ، والصالة البر كتابه ت لم وم(، ٦٠٩٤)

(.٢٦٠٧رقم)



صؤأدثئهوث1يالرسلتي سد اس}|،تي*زئلأم ش ٣٧٠

ءَه؛ُ...«. ؛؛..َ؛'سُ» .. . ي ..؛؛ . ء . ْء  محدثتمإذا اس« »عالبملم فقال: ه البز عليه فحث اص وأنا 
ثعال:اطه وقال الحنة٠١ إل ثيدى الثر واو الثر إل ثبدى الصدى ر>محاو فاصدقوا، 

دثبمْهُ ٢؟ ؤأكثب ماعمحث ّدثاإآومآأديبك عفث ش ١محبجإر _1>؛كنب ؤَةلأ 
الثر،إل هدام عل وعودلساثه الإسان صدى فإذا ٢[. ]الهلففين:خا-١ ه ألهنجف 

لآالاوبج:طقرتجىاتق
كإالنبوة، منزله يل التي هى عالية، منزلة والصديمة صديما« ارنه يكثب،عئد حص 
آفنقنتى عثيم أثم أمم ألإن مع هآوكاثه ؤآفيثود آق، ثؤع ءؤوس Jعال: الأو4 قال 

لاكاء:هآ"؛ا.ه رنيقا ؤبمثن وآكدء؛؟أ ؤألمدلإ وألئن>ات؛ل 

اأعاملأ>تؤق فالكدب، إليه، يودي ما بحتست، جرمه الكدص،ثقاض، أف واعلم 
وأحذ.هوشرائه يعه ق صاوالرجل؟si،ب، فإذا الإحاو، جرد 3، الكديت، من أسد 

قاليعه بركه تحق فإثه والشراء البح ق كدب، إذا لأيه أسد؛ هدا صار وعهلائه 
ؤإذ'كدبابجتههل محال بروك وينا هإذصدها ينقرها لم بالخيارما اراليبمان و.-' البق 

وخمحقغقئيجا((نا.
المتعي أوزيادة اشن 3، زيادة من والشراء البيع 3، الكدب عل رثمن، وما 

علبني وما باطل، والكذب اتكدنم،، عل ميز لأية باش؛ والحياد سحت، فإثة 
ها،ْمثلا: الإئان يقول الئلعة، وصم، ق ب الكي. وكاوللأ، باطل، فهو الماطل 
المالأكل من أيصا هل.ا وهوكاذب،، النغوبة الصفامحت، من وكزا كدا فيها الئالُه 

الصوبتج—مكم جهاز ~نحث، الثياراُت، بائعي بعفن يفعله ما ذللث، ؤمن ؛الباطل، 

•وملم (، ٢٠)٩٧ رقم ونصحا، يكنا ولم البيعان بيرّا إذا باب البتؤع، كتاب البخاري* خرجه أ١ 
ة.بمنث•حرام بن حكتم جدين، مجن (، ١  ٥٣٢) رنم واليان، الح ل الصدق باب اليؤع، كتاب 



٢٧١'ا'آ-بادالآمي|ااسس 

ويكتئة،ائغلوم المنة؛( العيب فتها أف وهوينلم للبيع نياريه الإُال مرص حيث 
العتبيطهر ولا العتوب، زبثع فيها إف للبيع عرصها عند للمثزي بموو ثم 

عيبفيها أف؟كوف عيس لكنك ينتم لا كاف إذا أما قور، ولا حرام فهدا الخميض، 
الوفق.وافه مشبوْ، عنسا كل مى اوراءْ يشرط أذ باس فلا عليه يطئ لم 

-حٍةقلآبم-

>اأنعهاو: س الض أو ؤهبمه: العاص عنروينر اطه همد وعن - ١ ٥  ٤٣
مذحصله فيه منهذ'كاثن حفله فيه كاثت ومذ حالقا، منافئا ثاو فيه ثذ مذ 

حاصمؤإدا عدز، عاهد وإدا كدب، حدث ؤإدا حاو، اوممى إدا يدعها: حر نفاق 
ى؛م«ةققءهم.

بالعهدا،.الوفاء ررباُب ق شمم هميرْ أي حديث بيانه؛غ وقدنبق، 
ااثّثى

بنافه عبد عن الكدد_ج غنريم باُب 3، ملئ فيا ^١^٥ النووي الحافظ هال 
حالقا،منافئا ثاو فيه مذ"كن ررأزع هال: السذه أو لآ.بممحا: العاص عمروبن 

يدعه١اا.حر النفاق، مذ حقله فيه كاثئ منهن حقله فيه كاست، ومذ 
أتىلأثة حالتا؛ منافما كان -ين اJذم، من \لي _« ثن مذ ارأرح هولة: 

التماؤ،هنا باشاق، والراد باطه— —والعياذ ا1نافقول -يا يتصف، التي الأعال بجمع 
وهوالذيباطه، والعياذ كز نفاى الأغماد نفاق، لأن الأغماد؛ نفاق، وليس النثئ 

بابالإيان، محاب وسلم: (، )٤٣رقم النفاق، علامة باب الإي،ان، كتاب الخاري; أحرجه :١( 
(.٥٨رنم)المنافق، حمال 
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يومتولفإنم الصمات -بدم يتصموذ الذين هؤلاء أما ^، ٠٤١١ونتطن الإسلام يظهر 
منثيء وفيها الصمات هذه تنتعملوو ولكنهم حقيما إيائا الأخر ياممب 

القاق.

فمثلاخانة، ثيء عل الإل)؛ اممة إذا خان« اوممن »إذا قال: الأؤل: اضه 
أوغيرمتاعا، أو أوقي ماعه أو ذراهلم احمفلها، حدها له: وقيل وديعه اعطل إذا 

عايا،أوي-باتي:ظلضها
له•وفتل بري حديث عن، اومئ إذا كيلك فيها، الأمانه لايودي أية الهم ؤياحدها، 

باف--والعياد الناس وبعص يلاق، ل قال محلأف، ل قال محت، يهب أحدا، محت لا 
العومكثراع أو؛>، الأمور ولاة من أحد ائشث إذا والشهرة، الظهور بمحب تتل 

الئخل قال كذا، الوزيئ ل ىل كدا، الأج ل قال بمدث: ذثن، 
الأماJةخيانة س وهدا والشرفاء، التك؛راء نحاديه بمن بأيه الناس عند بمجمل كذا، 

باض.والعياذ 

عليتيم؛ عل ؤليا الإنسان ؟كون الولايات، ق الأمانات أيصا: ذلك ومن 
لنفيه،يستقرصه ورثإ ماله نبيل بالواح.؛،، يقوم فلا ونأديه وحضاثته ماله 
صأيصا هذا أختن، هي باش منبه ولا لا، أم فيابمد الوفاة هلبمتط؛غ دري ولا 

وأولاده،أهله j، الربية يواجمت، يقوم لا اف الإنأف أيصا ذللث، ومن الأمانة، خيانة 
ومدهاثارا قثتإؤ وأ  ١٢٠١٠ؤكآ؛باأفيث جلوؤ"ت فمال عنيهم ^ ٥١اسننه وقد 

يومعنهم لتسألك إلا عليهم سلهلادا لك، افه عبمل ولم لاكحريم:٦[. ه ؤألجارء آزس 
ثىمرأم يذم ؤ يعان(؛ افه قال صله، وسنهم بينك ؟كذ لم اثك سمى حى القيامة 

ثنيوه oU.ثبر\خوا ويه.3^ وصث، ويع. يأتي، لغو. 



٢٧٢.ا-أ-إابذميماصب 

والخإعا0ا-اءئعه -م يصل للثاس إماما ان الإئيكوف أن الأمانة حنانة ومن 
مئزوعةغين إطاله حم يطيل ومره سأحز، ومره مدم مرْ تجده بالواجِت،، يقوم فلا 

الأمانة.خيانة من هدا وراءْ، بنن تيثم لا ومرْ صلاته، ل لايطتئن ومرْ 
وقالمعاملات، وق الأمانات، ق الأحوال• حميع ق تكون الأمانة فخيانة 

الأحلأفي،وفيممحة•
بالحديثالناس حديث، اشحصإذا هدا ثدن،<ا حث.ث ^١ ١١الئانيه: الخصله 

وهداوهوكاذب، كدا، محصل أولم كدا، لحصل أو ملاق، قال يقول؛ عليهم كدب، 
الناس،عل ؟5دب شحده الأمر، حذا س الناس ومن التماؤ(، لأماتا عص 

الناسعل ءت اش! ئبماو أئزغ، قال: وئطوا فإذا ل؛ثئطهي عليهم ينزغ 
PغءلهمهJيإ

العئقال وقل الحاصرين، يشجك أل لأجل بالكديب سل من الناس محمن 
فتقوقد ؛، له،<رويل م له، ويل الموم، يه لثصحلث، ثكد.ن، خدمحث، ئ ررويل ه؛ 

النفاع،عل الكذ.ب ثم افب.، زئول وعل اض عل الكدب، الكدك، أمم( أف 
أوهلءالحلال، هوا فلأن قال قال! بأل الشنع، ق ان إنعلميهم كدب( إذا العلإء فان 

١^٤لأف الشنع؛ عل كاذبا هدا صار عليه وهو؟كدب واجب، ُذا أو جرام، 
عليهمان الإئكدب( فإذا االناس، يبيئوثه الدين وهم المع يتثلوف الدين هم 

علكدن( ِش قانت;_^، كاذب وهو كدا، وقال كذا قال العالإ ئلأك إئ قالوا: 
نثولاهِ..

(،٤٩٩٠)رمم الكذب(، ق التنديد ق باب( الأدب(، كتاب( داود: وأبو )ه/٧(، أحمد أحرجه ر١( 
حديث(من (، ٢٣ ١٥)رنم الناس، حا يقحلن( بكلمة تكلم ممن باب( الزهد، أبواب، ت والترمذي 

خ؛ءغئبمن.حيدة بن معاؤية 
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اشأعادنا النفاق، حمال من حصله فيه فإل فكدب حديث، من أف والمه؛ا 
رإىةلمسذلك.

ثيءأي عل عهدا فحصا أعتر إذا يعني عيرا؛ عاهد راؤإدا الئالثةت الخصلة 
هعوالمعاهدة الكماو، ْع المعاقدة يثمل وهدا العهد، ومص به عدر الأفياء مى 

الكمارعاهدنا إذا الكمار ْع فالعاهدة بدللمثج، يعدر ثم الأسماء، بعض ق المنلم 
عاهدهمحثن ئريش •ع الني. محعل كا معت؟، مدْ وبينهم بيننا الحزب تزك عل 

الشرىر٠هؤلاء عاهدنا فإذا تنوامت،، عثر لمدة القتال يزك عل الحديؤة لح صل 
حالأيت،!ثلاُث، معهم فلتا 

ك،اقالبقاوسهم، العهدالذي فحيتئدبملل العهد، يقفواأف الأول؛ الحال 
أيمهقحلوا دتًظم 1، ثيمننوا هم عني يمز ئ أتثثنم دآكوا وأن ؤ تعال؛ اممه 

لمريس معلن، ك،ا ]اكوة:آا[. نمثهم دهن أتمن لا إمهلم آلبمظم 
ومصتإلا سثان تمض لم فإما الحديية، ق ه افه رمول وئ بينها الذي العهد 

و:اتير حلفاء عل حالفاءهلم أعاثوا حسن، العهد؛ ئزيش 
علستقيم أف علمينا محت، فحينئد العهد، عل ينتقيموا أف الئانيه: الحال 

ةسمسموأدؤ ؤثاأسثكموأ تا3قوق\قأ اطه لمول المدة؛ »شسهل محمى-وأف العهد، 
لاكوة;م\[.نحت أس ثإ!ن 

لنايظهز ولم فعلا ينقضوه لم يحني العهد، ينقضوا أل أذثحثى الثالثة! الحال 
صراحه:لهم ونقول العهد، إليهم ثنيي فهنا العهد، يقضوا أف فنخشى تامه، استقاْه 

حقاكم ين نحامتت وإما ؤ ثعال؛ افب محول ذللت، ذليل وبيكم، سنا عهد لا إثة 
]الأمال:خْ[.اصف4 نحت لا أق ء ص ثآند 
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معل،أولا كدا معل أف عل شختا ثعاس ب1لا المنلم؛ئ ب؛رر التي العهود أما 
—وجزالعلماء واحتلم، وحونا، به، الوفاء فيجب ذللث، أوماأمب برْ محتم أف عل 
لا؟أو صزورة بلا قنلمة أف محوو فهل موعدا شخنا وعيث، إذا فيما دعال~ اف 

فهلذللث،، أثب أوما أوعناء غداء عل دعاك -^؛، jJغدا، ّمآتيلثح موو: أذ مثو 
لإوزأذمحبم،اأنعد؟

^iJ؛،١^٠٠^ ولكن ثأيم، لا الموعد أحلمت، إذا إنلثخ مول؛ من العلما:؛ من 
وعدتة،لأيلث، به وق أذ نجن، موءدا أحاك وعدمت، فإذا ثرعق، لعير إلا ثأيم، 

واحدكل منافثا؟ تكون أذ وصى فهل النفاق، ءلأماُت، من الوعد ؤ ؤإحلأف

شخاحتيار وهو بالوعد، الوفاء وجوب الثقت عليه دلت، الذي فالصواب 
^^^ثسامحصإذاكاد،للثههمأولمنم

فهناعدو، ل محن لم إذا ثعال اض ثاء إف آتيلثؤ I لماحبلت، هلتؤ بأذ صرخا منءدا 
أيماوكدللث، صرثئا، موعدا تحله لم لأئلثخ حل؛ ل أنت، بأس، فلا عذر لك كان إذا 
وثمللبوحرجت، مثارة إل بماج الوقي تمام محول أل مثل لعير، أحلمت، إذا 

به.تعدر نلث، بلا عذر هذا قاف موعد؛ ق إليه الوصول س سمآكن ولم السيارة 
وممنإذا العافيه، افه سأل يجر٠٠ حاصم رروإدا فهي؛ الرابمه الخصلمه أما 
ثمتم إل يثيم ا-محومة ل والمجور نجر، غمم وبع، سه حصومه 

U؟.كان أذيجثدئ الأزل: 

له•لثس ما يدعي أف واكاو(ت 
الكمى)ه/ه0ه(.)ا(ال،تاوى 
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علدعوى الطالب خأثام ريال، بألم، لشخص مطلوب إنان الأول؛ مثال 
القاصييقول فهنا عليه يشهد ولم منه ؤق ند والطالب ا،لطلوب، دم المطلومت،، 

موففهنا ثيء، عندي له ليس أية اأطلوب فحلم، ومأذمتك،، احلم، للمطلوفت 
الخصومة.ق فجور هدا ثيء، عليه ليس الطلوب، عليه المدعى هدا أف القاصي محي 

أطالن،ّ القاصي عند مول 1ذ له، ليس U يعل فأف الئاو: القنب أئا 
رور،يثة ؤياى بينة عندي الطالث،ت فيقول، المطلوب، فسكر ريال بائة الرجل هذا 

لهذاحكم فإذا ياليه القاصي يئئم فسوف ريال، مئه يلان عل له بأف يشهدوف 
نجن،ولهدا باممه؛ والعياد فمجر، خاصم خز يعتم هدا فإف الرور، بية الدعي 
المجورمن هذا كل لأف أوالمخادعة؛ أوالالتواء الكذيت، مى اقومات ق اشمر 

لخصومة.ال 

واوياء؛والئزك والشلث، التماق من وداإوت5م قلوبنا يطهر أف ثعال افه ثنأل 

مبخلم محئم >رةن  JU^ الئ عن ، ١٠ماس انن أ؛ها-وض 
لهدهم قوم حدث إل انتئغ ومن بمعل، ولذ ثعثرثم بتذ بمقل أو ئمن يرْ، 

يممحأذ وئفن، صورٍور0 ومذ المامة، يوم الآدالثv أذنيه ز صن، كارهوو، 
البمءاريرُرواة • بمافح٠٠وليس الروخ فيها 

رغمفيها، يفح أن القيامة يوم كلف صورة صور من باب الياس، كتاب الخاركا• أحرجه ( ١ ) 
رقمولاصورة، كيي، سافيه الملأتكة لاتدحل باب والزينة، الياس كتاب ومسلم؛ (، ٥٩٦٣)



•uij-n  تميم u_٢٧٧

وااالآنك«لكذب، وقز وكذا، كذا ونأى شه j م إنه ماو أي »رظم«: 
اثذاب.وكزالثصاص الك1ف،ت ونحفيم، الرز وصم بالئ 

التج
عباسابن عن ملة فنا الكدب محريم بامب، ق دِءهآثن ١^^، الحاؤظ قال 

وليسنصوم أذينقدت؛ن هن يزه لم بحلم ئم س ٠٠ I،juه اي أل 
فإثهلكذب، وهو وكذا كذا ايام ق وأت مال،ت الرؤيا، ل كدب من بمي بتاؤب" 

حاوJمهإ لو■حاول( الإئساو أف واiنلوم ثعيَثم(، ينفدب؛ن أف مكلفن القيامة يوم 
ثنقدأف بد لا ويمالات يعدب، يزال، لا ولكنة لاينتطح، فإثة ثعثرص ين ينقد أف 

الدنود_،،^؟١؛^ س ال الإنير0  ٢٠١بحلم التحلم أف عل يدل وعيد وهذا بسها، 
أ0لأجل وكذا؛ كذا البارحه رأيت ؤيقول• يتحديث، الثفهاء، بعض س بمع وهذا 

وقال(الّي. رأيت بمول• أف ذلل-ج من، وأشد عليه، حرام وهذا الناس يفحلتخ 
أثاس^.، أثئوأثد،هُيبضزئول< وماكَذلالث،، ليكذاوكذا 

منامه3، يرام ما أل ينلم أف للإنسان يتبغي ولكن به، باس لا فهذا راْ بحلم تحلم 
أنام؛ثلاثة إل ج؟ ينه

هوثلا فهذا به، ؤمتح الإنسان به ويتجثز ح؛را يكون نسم الأول،ت القنم 
ش-fI وحاو>ث، حننه رويا رأى فإذا حثادممروف له اف الإنلأف بجب؛ من إلا به 
إحوةٌنل كا راْ، الدي الخر هذا و؛؛ز( بينه بجول كيدا، له يكيد ربا فإثه يجّب، لا 

ءثركة-الث رآتت إي، ت لأبيه هاله ينقوب بن يونفت فإف ' ^١٣يوثقن 
عمر،أحد ٠—ولاء رأيت، يعني [. ٤ ت ]يوسف ه تجدمف ؤ، وتجز ؤإلثمز ؤألقص 

صفيمماوله:>نالد5لأص



ا1رسااتيسد ئلأم عن اس1؛|ض )و\ش قيح  ٣٧٨

ليومض:ه[.ئجته عدو للإذ1ني آفطن لك'كداإ0 مكنوإ لنويش عق رءياق 
لأئفسهميودوف ما لك يودوف الدين وأصدقائك أحيايك من ليس اثا إنقئثر فلا 

امرينا من بارى 

صدمالا أبدا أحدا -|1 قير فلا ونحوف، تزعج مر، رويا الناف• القسم 
ثزمن باض أعود ونل• ثلائا يسارك عن فائفل منامك من منش ؤإذا عدوا، ولا 

الأحر،الإسا عل فنم النوم تواصل أذ تريد كنث، ؤإد رأيت، ما ثز ؤمن الشيطان 
ينمليكره مجا رأى فمن ثمر، لا فإما ثكره، ما فيه رأيث الذي اُإقئبؤ عل لا يخك، 

يل:ما 

السيهلانثز من باض أعوذ ؤيقول! ٠^١^، ثلايث، يساره عن ينفل انشمظ إن 
عيرفلا قام ؤإذا الثاف، امح—ا عل ينام اوم يواصل أف أراد ؤإف رأيت، ما مر ومن 

ائب.بإذن لايمزه فإنه هذا متل فإذا يضرم، لا ذللئه لأف أحدا؛ حا 
مذاو. الني حدثهم فلثا وملمهم ءرص4م الرؤيا أوو°ذ الصحابه وكان 

المعن بل:نئئ الناس من وكلإ وانزاخوا، إليه أزشدئب ما فظوا الخدين، 
عاثط.وهدا له، وئتثوها الناس عل يمصها أذ نحاوله ثم يكرهها الرؤيا يرى لفيه، 

الأذؤية،أحس هو بل الأذؤية أحسن من دواء فلديلئج كك-زهها رؤيا نأيت، إذا 
افهزثوو إياة عثثلئ، 

افالأنيرى مدم، ولا رأس لها ليس أحلام، أصغامحث، رويا اكالث،: القسم 
حديثخوقد ما، متم ولا أحدا ما تحديثه لا وهذه عرية، أمّياء ؤيرى متناقضة أمياء 
ملإين• رحلأ أف النام ل رأيت، ؛، ٧٥١رسوله يا ءال،ث حال>يئا اش. رسول رحل 

اءلأ^•*—،اليي,:٠ له فقال له• لاحها وراءه فدهأحإ الرأسشاردا، هذمف رأبي، 



٣٧٩<آآ-واسهمي«ااسب 

ماؤيثزد رأسك يمع اكتطان من وهدا . منامك؛؛ ق ئالث، الئتطان ئتلئب الماس 
•أحدا حا نحدث ولا  ١٢متم لا الأشياء هده فمثل أصل، له ليس هدا تلاحمه، وأنت، 

الواردالمنروف الوصف عل . اوئوو وأي فإذا . اوئوو رأى مذ أما 
قدوايه الثائي، لهدا حر عل ^•j، فهذا حسنة هيئة عل ورام النوية، السثرة ؤ، 

~مثلأ~رأى فإذا ثمثة، فإثحامم1، ذلك( حلاف، عل راْ ؤإذ حثنه، أنوة به ثأثى 
أوراْوتركة، اوصزف1، هي. أوالثثوJ( عنه قرض الثئول ولكذ الؤسوز، نحدث اثه 

مليحايمتاذلك، أفته أوما أوإزارْ أوردائه يابه من مثلا بمي، حتمه، غم هيثة عل 
الرٌّول؛اتبيع ل ممصر فإثه مسه، 

الآنك،ثنمأذنه ل م، ص: له ذي' ذ\ 'ؤ»ثنشمغ اكانة: ١^ أثا 
يصسث،فإيه يستغ ألتا لإ5زهول وهم أناس إل يتثمع الذي الائما)I( بمي، القيامة® 

القيامة.ين؛ الأنلئ، ذنيه اق 

اأدا1ُ،واوصاص ;افِ، والياذ المدابف اوصاص هو الاثك، الماة: قال 
لمومسني لأثه أذنيه؛ ن، بمست، مؤْ، ويت؛ذ ينع الدئيا jار س أعظم جهمم بنار 

لعرأو صحح لعزصن سسْع أن ؟كرهوف كانوا وسواء ينع، أن وهم؟كرهول 
حطئليسٌفيه الكلام كان ولو غيرْ يننعه أذ ياكرْ الثاسر بعص لأن عرض؛ 

نئ،،لكذلأوذأئأطاسه.
اممرأى إذا مثلا يدم العافيه—، اممه الناس—سأل، بعض فيه نير وهذا 

يئنا،كايه ا1صحم، يظائ يبدا ثم متهم، قريبا ونحلس اأ3نحم، يأحد يتكثموو 
حديثمن (، ٢٢)٨٦ رقم التام، ق به الشيطان هر لا باب؛ الرؤيا، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ر 

ة.بمنمح.اش عبد بن جابر 



سيدكلام اساسق،ن رداس قؤح  ٣٨٠

القامةين؛ الانك أذث ق يصب الرجو هذا ذلك، ؟كزهول وهم إلهم وهوبمثثع 
ياممب.والعياذ العذاب هذا فنعيب 

افثقثاء إذ فيه الكلام وهو\ذشبلأم؛أفي الحديث من الثاق الشطئ وأما 
من?متاؤآ•

ممحقمحم

بريأذ الؤرى اُأهميى ه' الئي يال قال؛ ظقبممحأ، عمر ابن دعن - ١ ٥ ٤ ٥ 
يرْ•لم محا رؤت، بمول،ت ومعناْت آ• امجولأ رواه • رياا؛ لم ما عينيه الرجز 

أذيكثر ه؛، اف رئول، 'كاذ قال،ث قغثقبمن جندي-، بن ثمره وعذ - ١ ٥ ٤ ٦ 
مص.أذ اممه ثاء من علته محمص رويا؟اا مذ ممحم أحد رأى ررهل لآصحاإهث يمول 
ا؛طكئ،ؤإي انطلق، ل: ءالأ ؤإي ^ثان،  ٤٥١ص »إنه عداة: ذاث، كآ عال ؤإنه 

هويثدييإدا بصخرة، علته قائم آخر نإدا ثنى، رجو عل محنا و1ئا مئمحا، 
محلايزجالخ■؛ءرقأحدة هيئع الحجرهاهنا، محسدهده زأنه، هيثلع لرأيي، بالصخرة 

الأولا«.١^٥ ينز مآ مثو همنزبه مودعيه، نم كان، كط رأئه حستجح ألته 
هامحاماطلئنا، انشق، انطلق مالأل: ثاهذان؟ افه! نبمان لها: >ردئث، عال: 

أحدهويأق ؤإذا حديد، مذ بكلويت، علته مائم آحز ؤإذا لمثاْ، منتلق رجل عن، 
إليتحوو م مماْ، إل وعتنه مماه، إل ومنحزْ مماه، إل قه شن. قثشزشؤ وجهه نص 

حسالجايّبج بذدبل-ج قايمغ الأيل، بالحانب ينل ما مئل محننزبه الأحر، الحاسب، 
•الأول" المرة هتلِفي ما مثل ييمتز عليه بمود م كاذ، كا اُبمايم، دبل-، يصح 

٧(.٠  ٤٣رنم)قحلمه، منكنأب باب، كتابالتمم، الخارؤ،• )١(أخرجه 



٣٨١•ا'أ-دا)و،ةامي«ااسب 

مم،محانشق، انشق ةال:محالأفي: \ب\م.؟ اردنئ،;سن ئَل:
فهفإذا فه ياطلعنا وأصوامت،، لعط، فه ررقإدا داوأ أئك ءآحسب التنور(ا مثل عل 

اللهبديك آتاهم فإذا منهم، أنمل مذ لهب بأيهم هم محادا عراه، ثناء رجاو 
بي عل محا ئاطمحا، انشن. انشمح، قالال: هؤلأء؟ ثا محلت: ^١. 

النهرثط عل محادا ينبح، نابح رجل النهر j محادا الدم، مثل ررأحمر ال كه 
اثديذJلئV يأق م ينح، ثا ينح الثاح دلك ؤإذا كثيرة، حجارة عنده م مد رجل 

إثه،برّئ يم محثئح، دسشيى ^^١، قثلقئه قام، ل محمثر الحجارة، عندْ قد 
اممقاممؤ.قالأفي:د1ة،صتجزا،فلأ،يم:ىسان؟ 

فإذاشهاأزآة،أزثآتيثاأنث،ناء هانقئنا،محاعلنض 
انشزاممق.ئالأل: u_ ئنت،محا: محا:سخنيا. 

ظهريبتن وإدا الربيع، ثور ؤئ، مذ محها منثثي روصة عل قاثتنا يانقمنا، 
بمطدلأو،اص،وإِذا>للإمِسمح

اممق.اممق قالأفي:  Ujهدا؟ u ملت: قط، زايي ولدان 
أخنذاولأ منها، أعفلم قط دوخه أز لم عظيمؤ دوخغ إل محأسنا محائقمنا، 

ثمحنا؟جفئة، زين ذمت، شن ميؤ ثديك إل فقا فازنمنا يقا، ١^ قالال: 
أنت،ما كالحتن ثعلرمذحلقهم فتلماتارجاو لناقدلحلناها، محمج قانممتخنا، المدينة 

نإذاالم، ذللث، ق ققئوا اذموا م: قالا راء! أث U كامح مم نشي راءإ 
رجنوام شه• محومحثوا محدموا الثاض، ق المغص ماءْ كا0 عتري معرص هوثم 

صورة"•أحنن j، محصاروا عي، الثوء دلك دمن، قد إلينا 



اا>سلءتاسد *زكلام انماسق يباش ش  ٢٨٢

هصئفإذا صعدا، بصري فتها منزلك، وهداك عدن، جثة هد؛ ررقالأير: مازن 
افُمك،ا،فراوظذممنيوك؟قلأجمحا:ارك هدا م: ذوالثثاتةاس، 

هلأ،وأنث،داط.هالأفي:أثاالآن 
إنا ٧١ق: قالا رأث،؟ الدى ^!١ فا تجا؟ الثلة تند زأث قاف ثك: ملت، 

:اخدالثجJ ش بالحجر، زأنه بملغ عاي محث، ١^؛؛، الأزل أث١ 
امحثؤية.الصلاة عن ؤينام المرآو 

زهمنتساة، إل ونمة مماة، قدمن؛ق ثثزشز عش أشت، الدي ;^، ١١وأثا 
١^.ولغ الكد:4 وكدن، اائيو:ندومن؛ش ه ساة، إل 

\لممجأوضقإثم اش، وأثا 
الئ:ا.فاةآكل الحجارة، ؤيلخم ام، ل أبت، الذي ظ وأنا 
٠فاة -^^١، زبمص محا النار عند شي النآة ١^ \لمثإذ وأثا 

حازذجهم•
حوله،الذ؛ن الولداذ وأما إبراهم، فإثه الروصة، 3، الذي الضل الرجز وأما 

بعضهثال، الفطنة® عل راؤلد او؛رئابىت رواية ول الفطرة®. عل مات، مولود لكل 
اقركن.'روأولاد افرئول فقال، وأولاداكرين؟ اف. يارثول المبي؛وا• 

عملاحلطوا قوم قائم مح، منهم وثظر لحض، مئهم نطر كاثوا الذين الموم واما 
اشمحاري.زواه عنهم®. ثباوراف وآحرتسا، صالحا 



٣٨٣

يكنهم ^٢٠، أوض إل أساف رجلتن اللتلث ؛ارأت له؛ روايؤ ول 
٧^١،محه يتومحد وابغ؛ وأنملك صثى أغلاه التور، بثل مب إل ٠رداثهuئث١ وةالت 

رجاووفيها فيها، رجعوا خمدت؛ قإدا يمرجوا، أذ كادوا حم ارمنوا ارمتت فإذا 
ونطغل قائم رجل فه ٠٠يشك ولم من؛٠٢٠ تم أسناغل حم ٠٠وفيها؛ عراه،؛• محساء 
قاداالنهر، ل الذي اوجل ئأقل حجارْ، يديه وبثذ وجل، النهر شط وعل النهر 
ليحثخجاء ئإ ئجنل كاو، حين، قرده فه، ل بحجر اوجل رش بجخ أذ أراد 

هيجغكإكاو«.بحجر، فه ل ض جعل 

فيهارجاومنها، أحتس أرقط دارالم همأدحلأف الئجرْ، )٧ ررئصعداوفيها؛ 
.واسابا، شيؤخ 

خشعئك هشز بامم:ة نحدئ ٥^١^٠، ثدية قق زو ^^، ١٠٠وفيها؛ 
الماةة((ٍثوم و\وذإل ما بؤ قينغ الآإايى، سغ 

باثلي،عنه ك١م ١^، افُ فة قزجل زأنه يممح زأتثه ررالدى وفيها؛ 
عامةذائ يحك اكي الأول والدار الماثة، يوم إل بؤ قمنل بالنهار، فه ينمل ولم 

رأسك،قارح ميكائيل، وهدا جتيل، وأنا الشهداء، الدارمدار هده وأما الؤمنتن، 
أدحرمنزل،دغاف ملت،؛ متزللخ،، داك قالأ؛ الئحاُ-،، مثل فاداقوق رأبى، قرقنت، 

^هكنيض.نواةابماريرا/
ؤيئمه.يشدحه أي؛ التجمؤ، والعتن ادك بالثاء ئو رأنهء رريئيع قوله؛ 

ائنددة،اللام وصم الكاف بفتح وررالكلون،،< يتدحمج. أي؛ اريتدهده،؛ قوله؛ 
(.١٣٨٦رغم)المسح، صلاة بعد ارؤيا نمتر باب التمر، كتاب الخادكا• أحرجه ( ١١







>،لإإبم'قوعؤسيداارسا؛؛{، ري1ساسسزامن؛لأم شيح  ٣٨٦

ايطعتالصورة أة هنالك ما غاية يصور، لم اثه ثرى فيإ اثه ثالث، لا فهذا 
حلمهاالش الصورة هي هذْ بمي عغتْل، اممب حلق ص بالورقؤ الذي فكان بالورقة، 

فاتجا١^، ءوبآلة ثم بيده كانا لوكب ١^)؛، أف ذللثه عل والدليل اشُ، 
وءئئزة،بلماو:الألة ٧ الذي هوممابه هذا إو ماو: لا الفورة شنت إذا 

مثاله.فهذا _، حطة الذي الأوو يابه هذا 

كانإذا الفوتوغرامه، الفوز هذه الإ؛ائ ءث لماذا الم: نمى ولكن 
لسلاحا ال الأناسرى لؤ ك،ا الوسائل، محريم باتحج من فهوحرام ءرم يعرض 

لثزضولكي ماح، أصله ل هذا أف بمي ذلك، أفبه ما أو لقإر، بيصا أو فتنة 
الوم-ي باب س قور لا فم 

البطاقةأو الثيارة زخصة لأنتخراج كمموير ناخا الغزص كان إذا أثا 
والناسالمنألة، س ق ثراة هوالذي هذا به، تأس لا فهذا ذللث، أسه وما الشحصئة 

الاسمانعل نجب، ولكن ٌيم، كل ق منترة وصارت عظيمه تلوى الأن يأا ابتلوا 
نضيقفلا عئريمه، يأمتج لم ما وب؛ن ورسوله اطه حرمه ما بتن ؤيثيز وبمى ف، ثم أل 

اطه.محارم ل ربميب ولا اض ياي عل 
إذاأما الرؤحءر فيها ينفح أف ®كلم س• لمويؤ ردح؛ له المطور كان إذا هذا 

والحالوالنجوم والثمر والشمى الأئجار كتصوير له، روح لا الطور كان 
روح•فيه ليس لأيه به؛ بأس لا فهذا والأمار، 

لأنهدصؤير٥، محوز لا فإثه والريع كالشجرة ناميا كان ما ^١؛: ٠١١١بعض وقال 
روح،له كان ما فيشبه نام وهذا ثع؛ر0<، كحلموا أو حة ارئلحلموا الحويث،ث ق حاء 
الإنسانيضثمه ما أما يه، بأس لا آثه والصحيح العاJإء، خمهور قول حلاف، هذا لكن 



٢٨٧*آأآ-واواهمي|اامتب 

الأمامالأل ارت نم وما كالقصوروالثيارات يجوزثصويره، اله شك فلا 
متعاودْت

والعصورالثيارات مثل ثصوير؛، من بأس لا فهذا يدْ الأساف بمنعه ما ~ ١ 
ذلك.ائته وما والأبوامت،، 
والنجوموالممر كالشس ينمو، ء؛؛جلولتس الله حلق من هو وما ٢" 

اتحاق.محل وهذا به، لأ:أز أيصا فهذا والأماو، والأمار واباو 
وماوالزنع ينموكالشجر ولكنه زوح له وليس اممه حلق ثى لكن وما ٣" 

التاُهم،ومنهم العلياء بعص وذهب يه، باس لا اثة عل العلياء فجمهور أفبهة، 
به.بأس لا ائة والصحيح حرام، اية إل ح؛ر بن يجاهد اكهور 
اكوريذ،الئي.لس لأل محرز؛ أذ قور لا فهذا روع فيه ما وأثا - ٤ 

أوياا1ون.يآكوف؛الرئم أف ينز يري، ولا 
لأوإطلاها، \ظةزو ق داحل أثة لاثنى فهذا الصور التقاط مناله وأما ~ ٥ 
يلتقطفهل الج اقو3، ولكنتش افنويث، به يكوف فنل منه نجثل لم ائلممط 

ا،لوفق.وافه النألة، هذه ق الممصيل محل هو هذا لا، أو محرم لثى؛ الفور هذه 
مسم
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اهدبنحوزس ما ي1ن —باب ٢٦١
ًقو-~ه و

قدبشروط الأحواو بتض ق محيجور محرما، أصله ثاو ؤإل الثيب، أو اعتم 
محوومحنه:مماص:)١^(، أزضحهاو 

تحهبمكذ لم يإذ فه، الكذب عترم الكدُب بم همة يئكق محقود ضود 
الكدبكان تاخا ١^ ذلك تجيز كان \و' ثأ \ي حاز بالكدص، إلا 

واهالكذب كان زا.ذا ان كس 

إئثانوئئل ماله وأحمى أوأحدماله يريدقتله، ظالم مى مسلم احممى قإذا 
وجبأحدها، وأرادظجؤ وديته، عننْ وكدالوكاف بإحثاتها. الكذب وحب عنه، 

بمصيبمانتهأف ١^^: ومنى يوري• أف هأ*ائه ل والأحوط بإحقاتها• الكب"ب 
وباشهظاهراللئظ، كاركاذبال ؤإو إلإه، هوكاذبابالننت مقصوداصحيحاثس 

زبحرام محلتس العدم-،، همارْ وأطتو رك وأو الحاطن،، بمهئه ما إل 
هداالخال.

أتيانمحهبمها، ثلئوم أم بحدبث، الخال هن«ا ي ااكدُ-، لخواز اانلياء وانتدل 
حآأّاقسيي الناس، ب؛ن بمئ الأ-ي الكد>اب لثن ١١بموإ،ت افي.، رسول، سممث، 

أؤتئولخيا«.؛ققشرار.
بمول،ثيء j يرحص أنتنه ولم ئقوم؛ أم ئالت، روايؤ؛ j منلم زاد 

(،٢٦٩٢)رنم الناس، بين ملح الذي الكاذب ليس باب الصلح، كتاب اابخ١ريت أحرجه )١( 
٢(. ٦٠٥)رقم منه، الباح وبيان الكذب تحريم باب والأداب، والصلة الر كتاب ومسالمت 
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\خم'\غ<ماوجل وحديث الناص، ( JUوالإصلاح الخنب، ت ثني؛ ثلاث، إلاؤ، الناس 
روجها•الزأة يحدث 

المحح
عل،كالكذيت، الاونود_، كبائر من، هويره ما منه وأو محرم الكذب أو لنا مسؤ، 

1نالحؤكان إذا أحيائا غور الكذب أف البايت، هذا ق الولم، وذكر ه ورسوله افه 
لديرذلك مثال وءللم، مصرة ذهع فيه كان إذا الكذب محب ند واته عفليمة، كبيرة 

محتفىمعصوما، شحصا بمتن، أف يريد ءلالم شحص يكول أف والظلم■ المحرة 
الذيالظالم هذا مأللئ، مكاثه، يعلم وأست، الظالم، عن، العصوم الشحص هذا 
وأنت،هذا، ق محلأو لسر، لا، فقولت هذا؟ ق يلاق هل، ملاق؟ أين، حو بغير محتله ريي 

إئقادفإف الهلكة، من، النصوم لإماذ هوواجب، بل، به، دأّر، لا فهذا محيه، اله يدوى 
فهوواجب•به إلا الواجب محم لا وما واجب، الهلي من المنصوم 

يإفكانمحيهكذ«با ليم، صحيحا مش يعنيثئوي يوري الأمحمحلأف ولكن 
ليستقول: هذا؟ 3، ملاق الظالإ: هذا قال إذا مثلا فتقول كذب،، أنه القظ ظاهث 

 )j ،وجلجاءه ^١^ أخمد الإمام يدكرأف كا فيه، ليس معم ثي؛ وئشتوإل هدا
مبمعوما هاهنا، ئلأن ليك، أخمد: الإمام فقال محلان؟ اين التلاميذ: أحد« عن، يسأل 
فإذارؤية، هاذْ يد'ي، 3، ينع وما يي*ي ل ليس يحني يدْ، ويلؤس هاهنا؟ محلان 

تقول:هاهنا؟ ثلان هل، ونال: حؤ،، بغر الشحمحل، هذا بمتل؛ أل يريد الذي جاءك 
وأنتبثي؛ عليلث، ألح أوإئسان يي'ي، ل ليس يحني الأحرى وثلبس لا، 

فيها،؛^،۶،ليس ؤيدك ثيء بييي ما واممب فتقول• الالا، بمجد لأيه تعطيه؛ أف نزيد لا 
ولاغثرْ•دراهم فتها لثس 









٣٩٣

الثمح
وتممه*•يقولك فيا الست عل الحئ *باب افُثعالت رخمه ١^^٠ قال 

هد/ِذح'ي\ي
يفا:فلو:ظإبملأطال

لدلكانثدل ثم لم:فن، أو كان با واض والقال امحل ^٥ الأنواء زض 
]الإسراء:ا"م[.ءلةِه لب، لك لإس ما مف وي ؤ يعال؛ اممه قال والأحاديث، بالأيايتج 

إلابايكلم ولا علم به للن، ليس ما لاقع ت يني، • ه مش ويُ ؤ • ينال يوله 
أولتصئث،ااراُالأجريلمز واليوم باش يمحهى كاف ُرس الليه• وقدقال ينلم، 
أيرقيب إلاعنده يمني تق:خا[. ه عين الأليدرم، مي ين ^تاشل دعالت وقال 

؟كلمأف من هم4ير وهذا عنه، بجب فلا حاصر ؤع؛يته يقول، ما يراقب مرائب 
أحاديث:يمس؛محذك،آبم،ثمذوفيذلك 

محدفهصا3 إذا اف الإنأل بمي، شخ«رى ثا بقل هئذ أذ كذبا •ائك،بالنء 
ولهداهوالواؤع؛ وهدا لاةدُسا، عزصه فإثهيكون وثأن، ■مرسن، من نجع ما فل 

لمفن،أيه بحئت، إذا نم وكدا، كدا صار يقولول: الناس بنص إليلث، بجي،ء 
أفٌىة وأعظم يقل، لم وجدثه بحنث، فإذا وكدا، كدا ملاق قال ؤيهول،: إللث، أويأق 
بزايه،القرآن ؤ، فتقول، الله عل ؟كذب بأل وثربمؤ، اهه بمفم ؟^^، فنا هذا يكوف 

كابوملم: (، ٦٤٧٥ر»م)،^،^، ١١ونوله اللسان حففل باب الرةا3،، كاب الخارير: احرجه )١( 
هريرةأي حدث من (، ٤٧رنم)الصمت،، ولزوم والضم، الحار إكرام عل الحث باب الإبجان، 

ن.تن.
بنعمر حديث، من رنم)٥(، يسمع، ما بكل الحديث، عن الهي باب القيمة، ت لم مأخرجه ، ٢١

الأهلابخ؛ئنبمن.
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كذا،M الئئ قال يقول،؛ ه الئئ عل يكذب، أو اضُ، أراد ما شر اهمآف يئم 
كذا3لأن قال ولكن يكدبة وهولم كذب اله يرى حديثا أويقل وهوكاذب، 

ذلككإثير؛أ الكانين أحد يكون فائه كدب، اثه وهومنى ه، افب رسول عن وكدا 
يكونأما  ٠٧١حديث ق ك،ا ينط، لم بإ ان الإئإذاثثبع إمأ ويرداد س، البي 

كذاوأ■ءطاJ( كذا أ'ءهلاز( روجي إل فقول،ت روجها، ْع احرى زوجه بمي صرْ لها 
كإفهذا زوجها، عل ومسيها صرما )وثغيظ( ثراغم أف ثريد لكن كاذبه، وهي 

ثذي.أي ثلأ.سمحنُب« •اكءئادربمل m■■ امحق نال 
ينقلفيمن يةسش وأف يقول، فيإ يتثبش أف ان الإئعل نجب أيه والحاصل؛ 

ثامىبآآؤ أقق؛١^١إن ^^١^١ افهثعال؛ قال كا مة أوعبث هومه هل الخأر، إليه 
مسإولا لالخجرات؛آ[• ه منن قي عقن ما عق ممهمأ بم4نلهم مما ُميإ ئ ئبيوا دإ 
ولاست بلا والقال القيل من ؤيكثروذ بمحبطوف الماس وصار الأهواء كثزت إذا 

ا،لوفق,واف ا1ه1ت5ة. ق الأسان لأيي حض وحونا، أند الشت يكون فائه بينة، 
ٍةمسبم-و— 



٢٩٥

أ=^الأدر نهاية نحربم غلظ ييان باب - ٢  ٦٣
الخوٍهكج لا 

مسه ؤ ودالئ٠تالت لالخج:*م[، ه آلزورٍ إيمتك .' ١١٣^محاو 
عيدهيؤإلاثويتنئ بن تكط وقالثمال؛ لالإمرا»:أّا[، يمءعلئ4ّ لك ماثس 

الؤنأكرك< تنال: وهال ]اشم:؛>[، ؤ\بنعه ه ؤأأ تنال؛ وهال سا[، 
لامقان:أ؟[.يئ؛ثوك<امحه 

بأكمأنككم ارألأ افي.؛ رنول هال هال؛ لأ.ةئئ تكرْ ش وص "" ١٥٥٠
محا:;ل:ازضَلالهاداو:ررالإزاك

زاوثمبمضقا:لإهع

الثثج
أذالرور نهاية الرور®• شهادؤ نحريم غلظ بيان ُرباب االولض قال 

بؤفاقه،أو بخلافه الأمن أف يعلم لا بإ ينهي أو بخلاقه، الأمر أف يعلم با ينهي 
الواؤع.غتر صمة عل وكنه وفاقه عل الأمن أف يع1لم بإ ينهي أو 

يطلببائه لملأن يشهد أف مثل بخلافه الأم أف يعلم بإ فهد قاف علمة، الن-ى 

كتابت وسلم (، ٢٦٥٤)رقم الزور، شهادة ل قيل ما باب الشهادات، كتاب أحرجه ، ١ ر 
)٧٨(،رنم وأكثرها، الكبائر بيان باب الإيان، 



ساضسصإأخيوثاز ٢٩٦

ؤمثلزور، شهادة داهوب~ ~وااعياذ هدا فال كاذب، أثه وهوينلم وكدا بكيا فلأثا 
يعصيمعثة ما ؤمثن، عني، اله وهوبملم الركاْ يستحى صر ١^ لملاق ينهي أف 

امحهيعلم وهو وكدا كدا أزادها عدد عائأه له ئلأثا يأل يشهد الدولة أمام الناس 
نائأيه الزور ثهادة شهد الذي المنكي هذا ؤيظى كثترْ هذا عل والأمثله كاذب، 
لنمسهظالثا أما لأخيه، وظالم لنمبه ظالم ايه والواؤع به، بار وايه لأحيه 

فلأنتسلأخيه وأثاكزنةظاوا محآبموآتيرةسكاتجالأمب، 
صأخاك »ام ه الض قال وقد بالباطل، اذاَل، اخد ويتلة ظة لا ما 

من)رممنئه قال; الفثاللم؟ كيم،ئتصز ائفللوم، هذا افث، رسول يا قالوات أومظلوما،،. 
أنميظزف باش— —والعياد بالرور يئ-هدول الذين فهولأ؟  ٠٠دصرْاار هدللث، الثللم 

ؤإحواثم•أمسهم يصروف وهم إحواكم يممنوف 
تفقال ينبى لم وبعضها قريبا نبي بعضها بآيات لآءثذآدد4 الولف انتثهد ثم 

هآلي زك ويثنيإ ذ خبتك ^آمحنثوأ مالىت اممب يول 
معذللئ، ثعال اش جعل وقد الروو، نهادْ الرور محول ل يدحل ما وأول، ٣؛؛• ٠ ]١-^؛ 

الزور.شهادة عفلم عل هذا فدل الئزك، مع أي الأوثان س الثجس 
ؤإذاكان

عدمكان ؤإذا الزور، يقولوا لم إذا يمدحوا أف فأول الرور شهود بعدم مدحوا هولأع 
وصزر.مدح بالرور أوالمول، الرور نهادْ أف عل ذللث، دل مد.حا الرور شهادة 

ال،كتائر؟اابأمحّ أئبمكم ُرألأ مال،• البي ق.ءتنأف ؟كرْ أي حديث، يكر نم 
بنانس حديث من (، ٦٩٥٢)رغم لصاحه، الرحل ي»ان باب الإكراه، كتاب البخاري؛ )١(أحرجه 

نههبمتنماللث، 







٣٩٩،أما-واواسمامإسادساُي 

يقوونصار ل، س البي لأل يلذة؛ أل بجور لا فإله وهوحي لكفرا لولكن حى 
ىؤونمحمح؛،هم '^: ٥١تال ثلاثا،يجب، النن امحر اثننثلاثا، البجر 

[.ءسان:حأ١ نأل ؛لهب كقؤرآوؤوو>،ب أويزب 

وهداكافرا لكن إذا المنهخ الرجل فيلعن العإرْ ثأحذه من الثامن ؤمن 
الثاسأمد من لكن إئسان مى وكم تبمديه، أف افه فلعل يدري لا لأيك تبور؛ لا 

ومربا،لومشزا اللب عباد خيار من وصار الله هدام والإُنلأم للْنلمبرا عداوة 
الأمة،هدْ ق هؤهقنئ بكر أي يعد الثاق الرجل ههبمن الخظايس، بن عثر مثلان لهدا 
هؤؤيتنئلكنالوليد بن وحالي ؛؛، JL_Uعليه اف قمح الإنلأم أعداء ألد من لكن 

جهلأي بن ويكرمه وئامهم، عليهم و مذ محلة وهومن أحد ل النلخذ يقاتل 
فهلائلمالإنلأم أنداء د ل1من لكنوا الدين اضاية كبار من ثعإُئلم نمحؤبمق، 

بمدنهم؛يهمأو ^٠٢ أونوب سء أم ثو< لقن لمس ؤ ئالت ولهدا عكتجل؛ اطة 

لأئهثلعنئ؛ أو بأس فلا لكخزا مات أنه وعلمنا ا3كمر عل ١^٧ هات ^١ أما 
مىسمميد٥ الذي ما ولكن ازكمر. عل مايث، لأيه — باممه —والعياد هدايته س ميئوس 

الأماث،ظِمحاد.رالأظوا١^، -أننيل0-فيمو هدا مه؟رى:ذخل 
ماتأوالذي الكافر يلعن الذي الرجل لهدا نمول ونحن ٠، مدمواررُ ما إل أفصوا 

والابماذعنالطزذ ^^^ة.نهفياّ؛محمحاشذ 
حالدول.فيها هم الثار أصحاك، هوس ل الله، رحمة 

حديثمن (، ١  ٣٩٣رغم)الأموات، ب من ينهى ما باب ابتائز، كتاب الخاري• أ"؛محه  ٢١)
ئمحقهبمها.



سسني؛لأمسدامط؛زا

قاف ثاء إل وتّثأفي الثهمه1، ممس أف بجور لا ال؛هائم، أيمحا وكيلك 
ذلك.محكم يتئ ما الأحاديث 

حلم،س ٠٠قال؛ اللمي. أل نمحهبمئ ثاب بن ثني أيا حدث ١^^، يكر نم 
إذاذلك سنومحؤيهال«.مثال عل:سينطنيالإم 

خلافعل الأنئ وكان وكدا، كدا كان إذ أونفرؤ، هوبجودي الأفاق: غال 
هال.ا:مثال العافيه— اف، —ثنأل أو بجودي أيه بمي قال، ك،ا فإثه يمول، ما 

إنهوثآودي فقال: يصحح ليس وقلنا امس ثدم قد الناس س ثلاثا أذ لوأحتردا 
هالثنول ؛؛_ متعمدا، هوبجودي قال: والرجل بميم، لم أيه ذيرن< ثب؛، ما كان 

بملةا-لإم، أذ عل ياسل وهدا أوثصزاسا، يصيرثئوديا ايه أي عنثسه قال ك،ا ايه 
صادهاكان بأذ كاذب عي كان فإذ الدنوب، تجاتر من ثممئدا كاذثا الإنلأم غثي 
قالك،ا باش، فاخبم، حالفا كنث، إذا له: نقول لكثا \ص هدا لاممطه فإنه 

قالكان إذ وكدللث، أولضئث،<ارا'، باق هلبملس حاكا كاف رامن الثنول 
فإلاا•ءممد ما حلاف، عل الأمن أف وثتى كدللث،، الأمن أذ يقلن بأذ متممل« غي ذللثج 

اس.لأبمحلفيهدا

ألاك،امنممدا ئيء عل باق حلث اذإذا الأنأذ الخدين،: هذا وبمتفادس 
عليه.كمانه ولا عليه إم لا فإلا اعتقاده حلان، عل ألا نس ثم حلث 

واشمتأكد إي يقول: وهومتأكد، غدا ثيمدم فلأن قال،: لو ذللثه، مثال 
علحلم، لألأ عليه؛ كمارة فلا بميم لم نم ظب عل بناء ذللث، قال غدا، لبمدمى 

الأي،ان،كتاب و،سالمت (، ٢٦٧٩رنم)يتحلف، كيف باب الشهادات، كتاب البخارىت اخرجي )١( 
خن؛ئيءنن.الخطاب بن عمر حديث، (،س ١٦٤٦رنم)تعال، الد بغم الحالف عن الهي ؛ابا 



ض|رسإسانبسارعاا،٦٢- 

أذويتواش>ئمقها ش: ١^ الض.ويل أو وليلك ث، غابي، 
يأُت،لم الرجل هذا أل مع منه، أممر بست، أهل المديئه لأم، ينز ٌا بمي، ٠، منه أيمر 
١■^،.عل . ١^، محأوة ظب، غاسم< عر •ئم، لكن فيها، بمش ١^^، كز عر 

نمتةنتل مذ أو أي؛ الماتة* يوم به عدنح بثيء منه قتل ارومذ وتوله 
جهم.ق يه يعدي، فإثه بثيء نمنه ان الإئنتل إذا بمي جهم، ؤ، به عذبه بثي؛ 
فيها٤^١ حالاJا ظ نار ل الثأ هذا فإأة:أكل فاُت،، لبموث، نثأ أكز زيل 

ذللثؤبمثل يعيب، فإثة هلك، حر ه نففأنمط الثهم، إل أوصعد باق— —والحياد 
فإثهيعصاْ نفثه قتل أو -نيتؤ.! نار ق -ها يعدب، فإيه يسك؛ن نفته قتل أو هنم. جق 

يةئبحاو(جهم•
نفثهنل أو القي، محل مذ ^ا قاف الطعام، عن بمرب، مذ ذللث، ومن 

شروق،حبا الناس بمض فعل ذللث، وٌذ جهم، ق حا بمدب، فإثة بمنابز 
فيكوفوثطإمها الثدؤ س فئة إل يدهب ثم بطنه عل، يخرمها مناب)، الإساف يلبس 

-والعياذجهم 3، نفته به قتل با ؤيعدي، لنفسه قانلأ يعتمر هذا يمومت،، من هوأول 
قبول فيعال أمتهم نتلوا ولكنهم الفدائي،ث أمسهم عل يهللقوذ وهؤلاء بافب— 

والشهيد-وحل فغلا فعلوا لأقإثم بشهداء؛ ولبموا أمتهم، به قتلوا بإ جهنم نار 
،;J^jعِةت؟ل وافه عنه، نراْ ما بفعل لا به اطه أمْ ما بفعل افه إل يتوب، هوالذي 

ادتؤتتلتوأ ويقول! اءت؟تآ[ لاله ر>ي.ما يمم كان أقع إة أيفكم ممتلوأ ^ولأ 
]اوقرة:0ا'ا[.ه ئ،آشثن أقن 

الصيام،كتاب ومسالم؛ (، ١  ٩٣٦رقم)رممان، ق إذاجامع باب الصوم، كتاب البخاري؛ اخرجه ,١( 
هريرةش حل.دث، رُم)اااا(،من الصائم، عل ماررمقان ل الخ،لع نحرتم تغليظ باب 



اارسإتيسد ؟لأم اماسذb| tj_ قؤح 

لأمميعدبول؛ رجوألا ذلك معلول عنهم تنتع الذين هولا؛ ت نقول لكنتا 
بهيادف لم ما معلوا لأمم يشهداء؛ ولموا أجث، لهم ليس لكثهم ئأولوف حاهلوف 

ى.اس ش ما بل الله 

الردمْن الأعداء صم، مدحلول يغامروف الصحابة أليس ئائل• قال ؛إذ 
الروم؟وغي 

علأنيم صحح يمل، ليس هذا لا، لهمؤب؟ لتل هذا هل لكن بل، ملنات 
افهثاء من ممتلول الزوم صفوف يدحلول ولهذا النجاة؛ اخت،ال فيه لكن حطر 

المإمةوقحة ق ;نحههنئ مالك بن الراء يعله ما وكذلك ا-محس، إل يزجعوف ثم 
بمئواولم ئغلقا الماب زخدوا الكداص، ئنبمه نائط إل وطوا و فإبم 

منيلموْ أف ا-ائيس من فطاب ئجاعا، رنح.بمثق مالك بن الزاء وكان يحوله، من 
لهممتح أف أحل من ابدار وراء من فآلموْ الباب، لهم لمئتح الجدار ورا؛ 

وثجا،الباب ^٠٢ فح وفعلا حفنه، ق الكدامح—، منيلته عل يدخلوا حر الباب 
فإلأءالأتحارالدي:ظ يواز عل الزفاغ هذْ بنل أفيشيل فلاثنكن 

الجئال؟

صنعوالأنبمم صنعوا؛ بإ يؤاخذهم لا أف عَقجل افب من يرجو نقول،• ولكن 
واعلمجهنم، نار 3، به يعدب فإثه بثيء ه نفنل فثن نية، وحنن جهل عن ذللثج 

فدكزأبدا فيها محليا حاليا جهنم ل به يعدب ايه بثيء نفته قتل فيمن ورد قد ايه 
ظاقوذامحثد٦لأالأفاث؟

بالئفرة•له رثدعى علمه ؤبمل بجث بمثل بل بكافر، ليس لا، الجواب 
اممهرئول إل فمدم بتناقص، نفته قتل الا،ى الرجل ل اللمي. نعل كا 



و|بتمي|اس|سادساوعاا- ٢٦٤

ح>ئووبأمر عليه ذص1وا عأوته<ارا*، ررصلوا وقال: عاليه يصن لم لآكنه عليه، ليصلا 
ليكر فا المؤبد، ا-ادلوذ ينتحي لا وحينئذ بكافر، ليس امحه عل يدل وهذا .، 

شدةفالمراد البيه— عن ئوظه اللقغلة كانت ~إو( الثأييد ذكر من الحديث 
اص،وإلأفليسبكانج.اتيديدواشرسهدا 

أ0بمي آئم«رأآ، انن بملك لا فظ >رذلأمح ئولة^: وهي الثالثه: ابملمه 
بجالمحيى أذ هوء ض وفال: فلوء لا:ئللث،، محا ^ عله ليس اف الإئ

له.ملكا ليس ملأن مال، لأف النير؛ يننقد لخوولا ~ذهنا محلان 
يردولأ بحم ياق لا *إيه ومحال؛ البو عنه ش مكئوْ، النير أو ولثنللم 

٠،وكثترمذالقسيكوذعندْمريصأوبجحبمرغلأبذاص<اار 
شيئاأويشرأوينعل أولحج أويمحيق، يصوم أف مريصه اش ممى فيئدرإف مال له 

ثذر،مم1 أذبمحثص يريد العلياء ينال دهن، الثماء اخ محير إذا ثم الطاءاُت،، من 
ثيءعر ثسا ثعال فه ددزُت، إذا عفليم، حطر وهدا يدر، ما ويرك ييل وربجا 
ثعال؛محوله يقيده عظتم، حطر هذا فإل ثوف فلم تحص ثم للئؤ، افه يمققه 

هلثاآلتانلج١ز٠ من ولتكون لْتدس ين ^١ ١٠ل؛رل أثث نهد عس 

إليم 4 يماما ثأنمم ثنؤثوث. زهم دء دثلهء ين ءائنهر 
(.٩٧٨رقم)ه، نفالقاتل عل الصلاة ترك باب الخناتز، كتاب ت لم مأخرجه ( ١ر 

رقم:بمالك، لا نما الذر باب والأبجان، الذود أبواب والترذي: ٢(، ١ ٢ )Y/ أحد أخرجه )٢( 
(،٣٢٧٤)رنم الرحم، تفة ق ال؛مين باب والذور، الأبجان كتاب داود: وأبو (، ١٥٢٧)

محابزجه: وابن (، ٣٨١٢)رنم بملك، لا ف،ا الذر باب والذور، الأي،ان كتاب اتي: والن
٢(. ١١٤رنم)المعمية، ق الذر باب الكفارايت،، 

كتابالم: وع(، ٦٦* رقم)٨ القدر، إل انمي. الذر إلقاء باب القدر، كتاب البخاري: أخرجه )٣( 
ة؛غهبممح.عمر ابن حدسثج من (، ١  ٦٣٩رقم)شيئا، يرد لا وأنه الذر عن الهي باب الذر، 



سدالر'،لء،•زهدم اساسق ش

]اكووت:هي-يي[.يكذؤزك<ه ءءقامi ويما وعدوه ما لثلموآه متآ قكموثمح> 

شديد؛وعيد وهدا باش" —والعياذ الموت إل النفاى ق؛لالو-أم اف، ألهى يعني 
عنه،غى هول ما صه عل يوجب الإئساف لأف النير؛ عن ه الص مى وليلك 

اش؛فاسأل مالك يرد أو مريضك اش يشفئ أذ أردت ؤإذا منه، سعة ق هو وما 
إلاالطري سد لم يعني طريت، هناك ليس مال، عل رد اللهم مريقي، اسم، اللهم 

بالنير.

أيام؛النير إف لآءههمآق4ث العلم أهل قال حال؛ ثل وعل 
ؤجأو أويممدى يصوم أو يصل أو الإئسادا ينذز  jLالطاعة ثدئ الأول: 

'،دئثطنةااُالنه يطع أو ندز >امن :٠ الئل ل لم به؛ الوفاة محن ^١ أوينثمز 
معلق.عي أو ثزط عل معلما كان وسواء 

يكلملا أف اف الإئيندر أف مثل به، الوفاء قور لا فهدا الغصية ثدر اكاي; 
محوءيعني عداوْ وينه ينه صارت لكن ^٠؟^^ لا الذ.ين اأؤمن١ر( مى ومحلأيا ئلأثا 

أوأوقريبي أحي، يذرماأرور عل أوفب ئلأثا، يدرماأكلم عل فب ءقالا؛ ماهم، 
اللمي.٠لمول ١^•^؛ بيدا الوفاء محور ولا حرام، معصيه هده ذلك، أئنة ما 

كمارةئكؤ أف عليه نجب يمعل؟ ماذا ولكن ٠ يعصه٠٠ُ محلا اله يعمي أ0 يدر رُمن 
•المٍن 

بهيقصد الذي وهو والعقم-، اللجاج بنذر العل،أء عند يسمى ما الثالث؛ 
حديثمن (، ٦٦٩٦رنم)الطاعة، ق الذر أابا واكزور، الأي،ان كتاب، الخاري؛ احرجم )١( 

زهيا.
ال—ابق.التخرج انظر )٢( 



بض«(م|سانسدازداه،٦٢- 

أفثدر عئ لله يئووت أذ مثل افك_دوب، أو التصديق أو لثسثا ا-أو المنع الإئسال 
سغ،ماأرادامحصأرائض

١^٠^،'كمارة وب؛ن يولك لكن إل أوثركه قعلأ لكن إل فعلي بئن تلين فهدا اليمتن، 
ثلمثإن بالخيار الأف أنت نقول؛ الثنب، هذا البس لا يذر عئ فب يقول؛ أف مثالة 

عليك.كمارة ولا ئليئه لا شئت وإل اليمي وممركماره يلبمة 
فمطثذر عئ طه يقول؛ كأف محوي، ثيء ق ليس يعنى المطلق النير الثابع1 

٠•يمم٠٠ر 'مماره بمم لم إذا النير ءا'مماره البي.I لمول بمتن؛ ممارْ عليه *هذا 
يزدلا والقضاء ئدر بدون ش فالخير ينذر، أف للإنسان ينبغي لا ايه والحاصل؛ 

هصاءا<.ولا بحير يأق لا ررإيه ه؛ البي قال كا بالثدر، 
شهزينلأصوس مريقي اطه ثمى إف يدون سألولت الأن أناص من وكم 

نهرينيصوم أل لزنه مريصه اش ثنى فإل هذا عل حثلث، من نقول؛ مثاوع؛نا 
الإبلمن تنعا أديح أف مريخي اطه ثمى إل ثدزت يقول،ث الئاس وبعض مثابعي• 

ماؤيتصدق الإبل مى نبعا يدح أف لنمه مريقه اش ثقي إف داطب~ ~أءود 
عليهوجب غايته اطه ولورد شاءا يذح أف غايبه اطه رد إل يدر قينا• منها يأكل ولا 

١^،فارك الندور؟ لهذء الداعي ما شيئا• منها يأكل ولا ؤسصدي،:،ا ناه يدح أف 
المزدق.واطه ندزت، من؛؛،١ أف ءال1لئ، وجب طاعه إذالدرت ولكن 

^،١١^ لعنلئ، للمثومن؛ فلت، إذا يض المؤمنممثله، لس أف الرابعه؛ الحمله 
اممبزحمة عن وَاثعد طرد وس اللب، رحمي عن والإبعاد هوالطزذ اللس لأل قلته؛ 

(،١٠٢٨رقم)سم، لم إذا النير كفارة ق جاء ما باب الأي،ان، النل'ور كتاب الرمن-ىت أخرجه ( ١ر 
قممحفيتن.عامر بن عب حديث من 



حرماش رحمة عن التعد اأهلئوذ ذاك فإف الوئي1 الحياة عدم الذي كالمئول صار 
الدئيا.الحياة من اشول به عئرم والمثل الأجرة* حياه 

فإلموما مذم وأف لاتحل، وأنت تجاترالدنويب، من لغذالمؤمن أف واعلم 
رجعتلها أهلا يغذ لم ؤإذ انثحمها، فقد لها أهلا كان  jlاشون إل تدهب اللنة 

•الموفق وافر اش، زحمة عن المطرود هواللعول نمار باشء— —والعياذ قائلها إل 

ثلاعنوالا  ١١\ؤه' وو ث رهاو ت هاو غهبمثئ جئدص نن نمزة وعن - ١ ٠ ٠ ٤ 
ءاحديئوهالأت ٠، والرمذير أبوداود رواة باانار<ا. ولا بعصسه، ولا اف، بلنئه 

.صحيح١٠حنن 

المؤ؛نررلثس }.أ اف رشول مال مال؛ هتئيمحن منعود ابن وعن - ١ ٥ ٥ ٠ 
>اخديئ^شزلأمحزلأاسم،زلأصي«.نواةالىذيأ'،وهال: 

حنن«.

لعنإدا العتد ررإو ه: افي رنوو هاو هاو! رمح.محئ الدرداء أبي( وعن — ١ ٥  ٥٦
الأم،إل محط م ذوما، الئاء أبواب ثغلمن الثاء، إل ائظ ضعدت ثقا، 

الدىزخت نناعا تجد م هانا زإط ئأخد;٠قا نأ دوثآا، \ق\.ب\ قغلق 
ِرآ(إلهامحا(<.زواةمحوداودرى.لمن، 

والترمذي:٤(، ٩ ٠ رثم)٦ اللعن، عن الهي باب، الأدب، مماب وأبوداود: (، ١ ٥ أحد)ه/ أخرحه )١( 
١(. ٩٧٦رنم)اللعنت، ق حاء ما باب والصالة، الر محاب 

١(. ٩٧٧رنم)اللعة، ق جاء ما باب والصالة، الثر كتاب والترمذي: ٤(، ٠ ه / أحمد)١ أخرجه )٢( 
(.٤٩٠٥رقم)اللعن، ل باب الأدب، كتاب أبوداود: أخرجه )٣( 



 Uu-ا/داةاساذس ص ض*( ،٦٢

زثنضاش. رئوو ببجا داو<ت رْ؛هعنمحا، الخصين نن عئراو وض " ١٥٥٧
اشرثوو دلاث ينخ محلعثها، ئصحزت ثاقة، عل الأضار من وامرأْ أنمار0، 

مة«ئوصران:مأناظالآنهم
منلمرُزوا0 أحد. لها بمرض ما لناص ال 

جاريهثتي قال! نيقينئ الأنلص عسي بن ثقله تررْ أف وص ~ ١  ٥٥٨
صانن:الخثو بمم وئصايف لأم. بمرت إل الميم متاع بمس علبجا ثام عل 

نواةةنللمُم.)رَلأكانامحءبجامح ^١^^ ا)ئهلماكها. -م، 
وهليهلآمالإل.>رلك«قحالحاءافيلإثإنكاناللام: مله:

الماياد م يه، إفكاَل ولا همناة، بمثئكل قد الخد؛ث هدا أن واظا 
محطادثش>ومحس
تينمجالألأتية،إلأِسمحات

علالباهف مص بثها، بمس مئخ جائرة كاثئ ئها المحؤئات هد0 لأو بما؛ و. 
وافأغاJم.^١^، مآ 

الثمح
فمنهاالثمن، مى التحدير ق ؤئث\ذئث النووي الحافظ ماقها أحاديث، تللث، 

بمصبه،ولا افه، بلننه ثلاعنوا رالأ قال؛ الثئر أف جندئ، بن ممره حديث، 
اممه،لعنالثؤ لصاحبه: فيهول، اممه، بلعنة بمصا بمفخم يلض لا يعني بالنار؛؛• ولا 

(.٢٥٩٥ر»م)وءيّما، الدواب لعن عن النهي باب والاداب، والملة الر كتاب لم: مأخرجه )١( 
(.٢٥٩٦انموابوضرها،ر»م)لخن عن الهي باب والأداب، الروالصلة محاب لم: م)؟(أخرجه 



ا،را|،1تيسد •ز؛لأم اساسق ئاض ضح 

كلالناز، اض أيحلك فيقول؛ النار ولا عليك، افه عقب فيقول! بعصبه، ولا 
ههُقلثقال1نلأس.

بالطثان،الؤمن ررثس قال! الثى. أف رق.بمنئ عود من ابن حديثإ وكدللث، 
قمص الأمور هذْ أن عل يدل وهدا و\لمؤوخأاا ولا بالماحس، ولا اللمان، ولا 

يهلعنطعايا ؟كوف فلا الإيإن، وكإل، الإيان حقيقه عن ثنك وأما الإيإن، 
همله ليس الذي باللعان ولا وهبمت٦لم. أوبشكلهلم أوو\ز\يلأز وأما-ألم الناس 

كدا،تقول لماذا اض، لعئلث، كدا فل افه، لعنلث، معها! يقول كلمة كل اللعنة. إلا 
باللعانليس فالمؤمن ذلك، أفته أوما هذا، هاتوا اض لأولاد؛! أويقول 

يعتديالذي ولا؛الثذي أونحوذلك بصراخ كلامه ق يمحش الذي بالفاحثن ولا 
ولاع؛رذلل.فعله ولاق قوله ق فحسن عنلأه لن ممالم مؤمن فاإؤٌن "عل 

لآقتتنِس•
منشيئا أو شخصا لعن إذا العبد أف الدرداء أي حديث وكذلك، 

الأننحن\ل مبط ثم ئولما، أ;واب فئاو ك \لأن1 ءثعد0 !لأنياء، 
فإللتي الذي إل رجع ثم وشإلأ، يجننا ثدهب ثم دوما، الأرض أبواب فتنلي، 

فاتلها.إل رجعت ؤإلأ انتحمها، فقد لها أهلا كان 

قثتجول اللعنه فإو للعن أهلا ليس ْس لعن من عل ثديي وعيد وهذا 
الملعوقلم؟كن إذا قائلها إل الثهاية ل رثع والئ،ألنم واليمتن والأوصن الثماء 

أغلالها.

لهابعم عل كاس امزأة أو جقبمئ حصن بن عنرال حديثر يكز نم 
المح*ذللث، فتئ افه، لعنك، هالت،! ولعتها، ونأمت، وثعتت منها فصجن>ت، 



بمسمامسسئ،اُي،٦٢- 

قال!ئضزف، ثم التعيمَ- -يعتي وهزك وانيع الرحل من عليها ما يوحد أل فأمر 
أذئرك.أمز . السئ، لأة أحد؛ لها  jJfyujلا الناس ق رأيتها فلقد 

قال!ولهدا اللعن؛ ستحى لا داثه ثلعن أف المرأة هذه ثعزير باب بن وهدا 
ئنةوةلا<أذ ينبغي لا واiلعون لعنتها، الزأة هده لأف ملعوو٠ دابه نصاحتنا *لأ 

الداثههده لعثت، التي للثزأة مريرا هدا فيكون وتركها عنها ه الّإي ش فليلك 
الزهق.واش اللعن، سثحو لا وهي 



اارس1ء،سيد هدم *ق اسسق ياض ش٤١٠

VV

الشنعر العاصي أصحامسر لنن جواز باب - ٢٦٠
y —-وٍةمحلآبم

جرلأةو\ذ.' وقاو لهود:خا[، ه يفييجذ عل أش شنه ئعال؛ اف هاو 
[.11أصمااثه]الأماف:عد أثي لمه أن تمم ثودف 

ا،والنتوصأ4اار الواصئه اف *رلس ت ماو اف. رئول أف الصحح؛ ز وبث 
دأةلساكئلنأل^ةهاو:محاهموالإو«رم 

الثثح
واثهالني ذكر محريم يكز لثا ثعال اممه رحمه النووي الحافظ ا،لولث فال 

افهفلعل ثدري لا  tiJijSfحيا؛ دام ما كافرا ولوكان معيثا شحصا يلعن بحووأل لا 
أوبم؛إلكانكافناأء؛ا.ظفيمذإلالإنلأمإذكانصثا أذهدثة 

العمومنبيل عل العاصي أصحاب لعن جواز ف دِمةآثقبابا ذلك بعد ذكز 
فولمنها وأحاديث بايات اسدل ثم تمنه، شخصا عنص لا ذللئه كان إذا 

أن>اغئلم ثرين ؤثأدا0 يعال! وقوله ه]مد:ها[. أظي؛ن عق أش شنه ^ألأ افه؛*١^ 
الفثاينالعن اللهم تقول• أن فيجوز هذا لعل ؛•ا■ لالأءرافت٤ ه ألْلنيثث هد أم قث 
هقممقبمي،عاسة حديث من (، ٥  ٤٩٣ ) رنم الشعر، وصل باب اللباس' كتاب الخاري• أحرجه  ٢١١

حديثس ، ٢٢٢١٢١رقم ، ٠٠٠والسترصالة الواصلة فعل تحريم ثاب والزينة' اللباس ك٠ن١ب وملم٠ 
ُةءؤثقبمءاابكر أ؛ئ ينت، ء أمما 

أحاورا/مهم،.رأآأحرجه 
أحدر؛/اا«ما.رم،أحر-بم 



٤١١السم ضو اسسي اساب جوازسق باب - ٢٦٥

بشوكذلك ظالم، كل فيئمل معثنا، واحدا ثحصا وليس العموم، 'نبيل عل 
ض.ل وهذا \لو\بيل4 لنن .أنت ^ ١١عن 

أوكأثهطؤيل وكأيه >نقئهوا يرى حس بثعرآحر الشعر مل التي الواصلتت 
•ممتسر يعنى* ^١^١^، 

طوث،شصلهذا.
لكذواكزصاله، الزاصله . اوئوو لسان عل طئوتان انرأتان فهاتان 

محووأففلا واسها ثم يصل مى أويطلب معينه امأ0 مل معينه امرأ0 لورأيث 
العثنه.هذه يلعن 

مع؛نإئسان لوقتل لكي عموما، ابق ق ايه نهييا قتل من لكل سهد وكذا 
قامحه أوسهد بعينه شهيد الرجل هذا يقل• فلا افب ٌنبل ل جهاد ل لمنركة ال 

آحئ.فأن نه العمر لعي وكذلك، آحر، فأن لها ايي ل الشهادْ لأف اجؤ؛ 
الأرض،منار عم من ايتب لعن متهات لذللث،، أمثله دِ?تهأثق ا،لؤلم، وصزن، 

علملعوو فهذا أرصه، إل جارْ أرمحن من فتى أذحل إذا وذلك حدودها؛ يمني 
بأذالقيامة يوم يكلمه سوفن باممه" ~والعياد ملعوثا كونه وهو*ع السل. لمان 
شترااقثطغ »من قال، أرص؛ر،، نع من عتمه عل جارْ أرمحن من اذحل ما علمل 

ونعودالعافيه، افآ سأل أرصيرت(اارال نح من القيامة يوم طويه ظمحا الأزمحبر يذ 
والعار.الخزي iاطب٠ى 

روم)\0ا٢(،الأرض، س شثا ظالم من إثم باب والخصب، الظالم محاب الخارمحر: <أخرجه 
حديثمن (، ١٦١٠)رنم وعترها، لأرصن ا وعصب الظلم نجريم باب الساتاة، كتاب ومسلم• 

قكقنثهءنيد بن معيد 



سيدالوسين؛لأم  jsاساسق هس همح  ٤١٢

لعنكت لأمه أو لوالده، قال إذا والديه، لعن من ه البئر لعن أيهبما وكدللث، 
والإحسانالثو حمهإ الوالدين لأل افب؛ لننؤ منتحق فإمحه اممه لعنه عليك أو افه 

افُس»لمر اليئره:  JUالكه، اضق -وانماذباشِ- لثنها فإذا ١^، ؤلن 
والديه•لعن مذ العن المحم تقول؛ فيجووأل ٠ دالديه'اُ لعن 

١^٠.لأن اكذكلمحئر؛ اهأ وكيلك،اكؤثولصنأل-موو: 
والخاص،العام بئن فثوى ١^^،، ذكزها الش الأحادث، ويزكيا ١^؛^، ممن 

بعينهأحد شحصيصر بعينه، أحدا نجس هوأل والخاص بحتيؤ، أحدا نجس لا العام 
الكلاماف ثاء إذ ؤياق بأس. فلا العموم نبيل عل أما قبوو، ولا حرام هذا باللعن 

وافه١^٥!،، -بما مثل التي الأحاديث، بمة عل 
—ؤثوءٍوسبم 

المعاصىأنل ممن جواز ل؛ياتي المولفح ذكزها التي الأحاديث، وهده 
كارا،كان ولو ص مر بجون لا ه ^ ١^ ^ ٧١ق ثق وفد ١^٠، غي 
ست،فقد به، بأس لا فهدا الصفة تبمدْ ايصف _، الإنسان يممذ يأذ ١،^، غير أما 

!>،١١محل الخي هي الزاصله واننزصلأ، الواصله ممن أنه س اقل عن 
وقليلاقصيرا شعرها يكون اأزا0 بأف يعنى يصله، من يطلنا الشر هم، والنتوصاإه 

فعلنوكثيما، الناس يراه عنل،ما طؤيلأ أذيكوذ لأجل اشتر؛ من شيئا إليه فتضيق 
فإلهحدا قليلا شعرها ولوكان حى الأحاديث، وصض ذللث،، فحلت، سر ه السى 

قالوا؛الحممذ ^١^١ بعمى فإل ب)ال؛اروكة( ينش ما هن.ا ومن ذللث،، لها يجور لا 

ص(، ١  ٩٧٨)رنم فأعله، ولعن تعال اممه لخر الد.ح نحريم باب، الأصاحي، كتاب ملم؛ حرجه أا 
غنهبمد.طاو_، أب بن ، Jpحديث 



٤١٢-طبجيازماذساسصتجاسض 

ملعونهولوللتجثل اناروكه التيثيس وأف الوصل، من اياروكة لبس إل 
بعصيألبمها الش اللونة يالعدمات سمى ما بذلك ينص وهل ُافب~ "والعباد 
ئكأعا بها، تجئز شثا محع اوأة لأف ذلك إنةئالخق زىئقاو: اقاِء؟ 

يلحقإما ماو؛ أو فالاحتياط ذك، أمته وما أوحضراء حراء إما أحرى، انؤ إن
الشعر.وي؛ن بينها مري لا لأيه يذك؛ 

فانقالقاي:ساإلاملأي.
الندمانهذه تكوف أو أحشى هلهدا يشت؛ لا الشعر وصل وكذك قلنات 

بالض،مفزه أما الهن الناحتة من ستر ائه يكر ثد إثه ثم الوصل. جنس محن اقونه 
،م؛رى>الدىضص.

ل٠ننوئوJهفياوباوقد همحآكو>بارمنيوثوبم 
خمسةت

وهوالدى:اخدالئباؤآئة: 

د'ٌرالدىثخم،اتبا•م-بمت 

نحميليةأو ية لكنت مراء العتن ل اللاصقة العدسات عن القح فضيلة مثل تل و( 
أولدنماء.لرجال ذك لكن وصواء منا أوهما 

وضعهاعل لينغلر الْليب مراجعة من يد لا أنه المألة هذه ق الوحيد الترحل ز؟!وو'يئث.' فأجاب 
ؤإنشرعا، ممنؤع الضرر لأن وضعها؛ بجون فلا بما بمر أنه ثت إن لا؟ أم بما بمر العض عل 
ضق فإتم ذلك،، يفعلوا أن للرجال يجوز لا فإنه للتجميل كانت فإن نغلرنا، يضرها لا انه نت 
العدسةهاوه لأن للتجميل؛ يضعنها أن يأس فلا النساء وأما وأشكالهم، صورهم بجميل عن 

لكنت،ؤإن لكن، ونت أي إزالتهال يمكن لأنه الدائم؛ الثابتخ الوصم جنس من ليت اللاصقة 
والنساء.لالرجال يأس؛اّتمالها فلا ملونة وغير طيه العدسات هده 

(٥٦٢٠فتاوىنورءلاادرب-فتوىرنم )اننلر: 



سدالرسا؛زاض؛لأم اساسى رياس ثؤح  ٤١٤

 Iبه.يشهدان اللذان وهما وماهديه

المرابئذ•بئن يكتب الذي وكاتة• 

شخصاوأيش إذا كور لا لكن ه \لئئوو( لسان عل ملمم0 هؤلاء كل 
وئوكلهسميم:مالآآكلاوبا 

لكنبه باس لا فالتعمسم التعمم. وُين التنين ب؛ن هناك لأف وكاثه؛ وشاهديه 
اشحبسلأمحوو

صورمذ الراد بل مصور كل لتس لكذ المصوريذ، لعذ أثث عنه ثث وكذلك 
محور،لا عليه حرام فإثه والحيوان كالآد٠ل رؤح فيه ما ان الإئصور إذا روح، فيه ما 

لكناكزرين. الض اللهأ تقول،: أذ البذ._، لمان عل وف ملع هو بل 
محور.لا فالتنيين نحموص، لأيه ولوكان ئلأثا العن اللهم يتل: لا 

ساثا إنيصنع يحني الئمثال، متل الني الصورة هي محرم الك، الصور إف ثم 
إسانصورة عل شيئا يصح المواد، من أوغتوها أوالخص ابيى أومن العجين 

الثاححالمول عل به بأس لا فإثه ونبهها الأشجار وأما حرام، فهذا حيوان، أو 
يصورأف مثل يهلعا، به باس فلا ان الإئيصنعه ما وأما العلمإء، جهور عليه الذي 
أوعلورقة عل باللون ١^٥٠^؛^ لآذ4ةثئفي العلمإء واحتلم، ذللئ،، افتة أوما مثارة 
ذللث،.افتة أوما حرفة 

وهوا"بجي، حابي ننيبن بحديث واحتجوا به، بأس لا هال،: مذ العلماء مذ 
صونة---إلأنمويمأف 

(،٢١٠٦^)اللأءكةثاببم،ولأصرة، ابلأ-دحل النية، الالإس )ا(أ.م-بمفلم:ئاب 
طالحاتأي حديث من 



٢٦٥ -ub  ٤١٥اسسيء؛إراستي جوازممذاْماب

وماوب أوعل ورقة عل بالي رثم التي الصوره هذه يويت، ق رما إلا فقالوات 
ذلك.أسنة 

أذأوفيالورقة،لأمحوز 
٠.عليهاُ الكلام مدم محقي الفوتوغرافثه بالألة الصوره وأما بيدك. صورة يصور 

—^ةني؛؛؛دأ< 

وهحدوذةا، أي ٠ الآرضاار منار عم مى افه ررلس هاو؛ الثى. أن وبت 
ر>لسانُسممحوص،'راا•: J^^jفريى:شميىائ«رم قاو: 

الثثخ

أرصهقثوئع أرصه عل جارْ أرض من فيأق جار، له ان الإئيكول أف مثل 
اقثخمن ارأو عته:ؤ بت ومحي ه امح، لإٌُه ملنوف، فهذا جارْ، أرض ؤيفيى 

هذاكان ؤإذا أنصتن«رْا، نح من الشامة ُه:زم افُ وقه محا من يوا 
سضمحالأزضك1هاوالجاحها

)ص:هس.)ا(اطر: 
(،١  ٩٧٨رمم)ف1ءاله، ولعن تعال اه لغير الدح تحريم باب الأضاحي، كتاب ت ملم أحرجه )٢( 

ذ:ض'.طالب ش بن عن، حديث من 
كتابومسلم؛ (، ٦٧٨٣رقم)ار3،...، اللعن باب الخدود، كتاب اوخارى،ث آحرجه )٣( 

خ.بمنئ.ءريرْ أب؛، حديث، من (، ١  ٦٨٧رنم)ونمابما، الرقة حد باب 
(،١  ٩٧٨رقم)فاعاله، ولعن تعال اض لغير الدح تحريم باب الأضاحي،، كتاب لم؛ مأحرجه )٤( 

زْ؛ئنبمن.طالب أي بن عإٍ، حديث من 
(،٢٤رمم)آه الأرض، محن شيئا ظلم من إثم باب والغصب، الظالم كتاب اوخارى(ت أحرجه )٥( 

حديثمن (، ١٦١٠رقم)وغيرها، لأرضؤ، ا وغمس، الظلم تحريم باب المساقاة، كتاب ومسلم؛ 
نهئنبمئ.نيد بن سعيد 



سدالربم،تي؟لأم ض اسر،هتي ريأض ش  ٤١٦

عليعتدول اناس يوحل كإ افب، رحمة عن والطند اللعن فهواول ُاش— —والعياذ 

زووتشهدوفبئهود ثأتوف وزى لهم أما ؤتدعوو باناطل، غيهميأحدوما أراضى 
jب مطوقتن بما يأيوف القيامة ينوم اللغن، ل تدحلوو بدلك لهم شحكم لهم 

اش.عباد أمام العافه- افه -ننأل أفاقهلم 

وينرىيده، »ممءلإ الإمبمه ينرث، الثارى اءلعى س البي أل ذلك ومن 
أذمش ثه. حزز من بخفية الماو الدي:أخد هو والثارؤ فضلمإ:دة((را؛، اجل 

نصابا'نزى إذاالثارى هذا وسرى، الأبواب نقح الناس عملة ق أو بالليل يأل 
مفصلمن البمى يدْ معلع فإثة أوالتاع الدراهم س ياؤيه أوما دينار وهوربع 

حآءتات؛ناأييده1تا سئوأ ةقهل^١^١،! ^، ١٥١ؤ؛؛دعالث ؛ ٥١لموو ١^٠^١؛ 
لالأئدة:ممآ[.^^؛٠ عغز- وآثث تنآش 

١^؛لأة أوأش؛ أوذكزا وصينا أو شريما الثاري( يآكوف أذ ب؛ن محنى ولأ 
اللميفأمر فتجحدْ، الناغ ئنتعيز كانتر التي الحزؤمة الزأة يد مز؛٥٥^ أه 

منفطؤوا الرسول. إل لها يسمع من و٠للبوا ذلك، محزيثا فآهلم يدها. مطع أف 
أهلكررإتمأ وءالت س الس فاحتطث، عنها، العقوبة بزثع يشمع أذ ئيد بن أمامه 

الوصحيهم ثري، ؤإدا رثوْ، الشريف محهم تزق، إذا كانوا أيم  ٣٤٧من 
فأمميدها« كطعئ نزهئ محمد بثش قاطثه لوأن افه وائم الحد، علته أقاموا 

يدها.لمطع ستا- النساء —أئزف فاطمه ابنة مزمت، لو أية ءفي4أصنوائم 

الخدود،كتاب لمت وم(، ٦٧٨٣)رقم السارق...، لعن باب الهدود، كتاب الخ1رىت أحرجه ( ١) 
ميرْأي حدث من (، ١  ٦٨٧)رقم ونماما، الرقة حل باب 

كتابوملم (، ٣٤٧٥)رنم الغار، حديث، باب الأنساء، احاديث، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 
خ.بمها.ءائثة حديثا من (، ١  ٦٨٨)رقم وغأر0، النريف، السارق قعير باب الحدود، 



٤١٧ءياستي اسسي اسعاب جوازسن باس - ٢٦٥

رءينرقت يقول زِمحةادئئ النووي الحافظ إليه أثار الذي الحديث، هازا ولكي 
قالفكيث دينار ربع الثرقة نصابه لأف ١^٥؛؛ نصاب، لا والثضه التتصه«. 

يدْ؟فممطع الح؛ل ويا«زيى يده ١^٥٤ يسرى 
محيالإنائ محنتها ام الئأس هانئ بالبمة اراد إف اس: بعض فال 

يالحتلوا،لراد أوأكو، دينار رخ اوي نمثمنه وهي الثهام، ثقيه رأسه عل القتال 
ذوقيمه.وهوأيصا الأمواج ثآحذها لا حش الننى ق به وعإ الذي الثمن حبل 

أطلقها،ه ائ لأن الدجاجة؛ بالشة:شه الراد الثناء: بحش وقال 
الذيثز:ط^هايةطالأخ.والإوهوالإل 

ذلك،.أفته وما الحطث،، به 

علمحث! الشف ّزده امحاذ إذا لأيه ثده« راسخ قال: . اوئوو ولكن 
—والعياذالثارى أف الصواب، إل أئزبه وهذا يده. فقطنث، والمثمن، الغال مرية 
ياو.ه.طغ الكببمر الضرء مزى تحرأ اليسير الثيء ترى إذا بافه— 

أوالأب،.الأم كانت، مواة j_(( ثنن ثن ءرلتن ه: الثل إف قال الثالث،: 
أطعناطب رمول، يا قالوا: الصحابه ولكن لأمه، أو عليلئ، اطه لعنه لأببه؛ يقول، 

ذ،محلإضئؤباة،ثذ،هذالإلأبم5ن، اويلواِلل;ه؟ 
والديكخ،اطة لتن للاحر: أحدهما فيقول، اثتان، يتنارع يعني ا• أمه١٠ر يشث، أمه 

والديه،الأحر يلتن أف ل هوالسب، كان فلم، والديكه، اش لغن أنت، بل الثاف: فتقول 
ه.الثسول لعنها الشخصان فهذان مباشره، والديه لغن من حكم أعطي 

محابت وملم (، ٥٩٧٣)رقم والديه، الرحل يب لا باب الأدب، كتاب اليخارى، حرجه أ١ 
مح^ثبمنمحا•عمرو بن اه عيد حديث من (، )٠٩رقم وأكبرها، الكبائر باب؛يان الإبان، 



0ءبج'ظ؛بوثإا)ياشاسار|،تيضئلأمسداارساأتي فلح  ٤١٨

افه؟ثعنك تقوو1 الأوض حدود غؤ معم ثأقاشحص أو يمكن هل ولكن 
تقول.'والJJه يلعن ايا إنأونمعث، وهو٠^٧، ثلعثه أن لابجون لا، ابواُبؤ• 

مناوغي من لعن الرنول. قاف ال،ه؛ ايق له؛ تقول لكن حرام هذا افُ لعنك 
التضهينرى الثارى لس ه فإل افه؛ اس الئارق! للتان( وتقول الأرض، 

فإفلعنهإ؛ ق سبا ولا^؛٠ والديلث،، لاظعن افآ، اثق لاثاوثاأ وتقول الحبل، ويسريى 
ملعون،أوأست، اف لعنك فتقول؛ عليه ثنص أف أما والديه. لعي من لعن اللمي. 

اأزدق.واش ذكئْ، سن كا الخاص وبئن العام ينز هزي لأيه يجور؛ ولا حرام فهدا 

أواوىحديا فيها أحدث >رمن قال; واثه ٠، اله«ر لثم دج من اش وارلعن 
رغلأ،النذ م هاَل؛ وأنه أحمعان«رى، والأاس وا1لأئكة اش لط مش محدثا 

^'-،.١١من مائل قلاث وهد0 آ ؤزئوله«ر اممه عصوا وعصق؛ ودكواف، 
الثمحح

محورلأ أنه تنق وفد الع٠وم، سبيل عر بجور ص أنوغ ثلاثه هولا؛ 
اتيلماتيمحنا،وإلكانكاما.^زكانكاذا؛محلأمحوزأنتقول: 

(،١  ٩٧٨رقم)فاعاله، ولعن تعال اش لضر الذبح نحرثم باب الأقاحي، كتاب ت لم مأخرجه )١( 
خ؛هبمن.لب محنا أبيأ بن عل ث حاو من 

(،٠٧٣ )٦ رثم محيتا، آوى من نم باب، والمة، بالكاب، الأعمام ياب، البخاري: أخرجه )٢( 
عالكبن أنس حدين، رةم)ا'ا'ما(،من ودعاءالمر.، الدية ضل باب الخج، كتاب ومسلم: 

؛محهتن.
نزلت،،إذا الصلاة حمح ل القنويتؤ استحباب، باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب مسلم: أخرجه )٣( 

ؤمحهقنن.مالك، ينر أنمر حدين، من، (، ٦٧٧رمم)



٤١٩ضراسض اسم اسعاب، جواذيس باب - ٢٦٥

ويلحقمحبي، ما منها سبى متعددة أصناف ق أحاديث ورذت العموم عل لكذ 
اف«لعر دح من اف ®لعن البل.ت ^j( ذلك ومن افه، ثاء إف بمص ما منها 

اضلغتر ان الإئصزثها إذا والعبادة عبادة، لأيه شرك؛ اممه لغتر اللخ أف وذلك 
0نمح١ى س ه إن خ اشُئال: ةال ئرف كان 

قاموأم4تامر:؛[. رق صل ؤ وiالتعال: [. ١٦٣-١٦٢له.هلالأنUم;ثرش لا 
مشرك،فهو افه لعي صل مذ أو فكإ عغ؛هل، فه ذلك وأف بالنحر وم بالصلاة 

إذاأما ويعظهإ، ومرتا عبادة الدح ومحع إذا وهذا مشرك، فهو اطه لعثر دح فمذ 
صنفبالئ، ثزو لو مثلا، الصم، كإكرام الإكرام، سبيل عل اطه لعتر الدح وقع 

لمولبه؛ يؤمر مما هذا بل باس، فلا تأكلها له مدضا أذ أجل س ذبيحه له فدحت، 
يأكلأذ ثريد وتارة صمه«رال محثكرم الأحر وال؛وم باطه يفمى 'كاو "مذ ه اليئ 

يمدادبغ إذا الئرك لكذ بشرك، ليس أدصا هذا الأكل، 7ءا يريد يبيحه فدح لخئا 
رومايهمأو 4وكهم الناس بص معل ما مثل جدوعلأ، اطب لغثر وممتا ومربا 

عنئرج أكي ثرك هذا وزعظءا• إكراما بوجهه الدبيحه ذبحوا أمل إذا أوعهزط 
سللفثايذ وما النار وماوا0 ا-إقته فاعله عل اطه حرم شركا كونه مع وهذا المثه، 

اطه®.شر يتح مذ اطه رالس البي قال كا فاعلة، ملعون هوأيصا أمار، 
محيياأوآوى حديا فيها  SjjJ].ررئئ بقوله؛ يكنه ما أيمحا الأحاديث، ومذ 

ءرحدئاآواوىالمدية ق أي فيها، أحدث، س أمح؛ث® والثاس والملائكة اطب لنته ئمحليه 
شنثان:به ثراد هنا وائدث، محلياه 

كتابلم؛ وم٦(،  ١٣٦رثم)وخدمته، الضم، إكرام باب، الأدب، كتاب اابأءارىت أخرجه ( ١ّ 
خ؛ئنبمتئ.هريرة أيٍر حدث من (، ٤٧رنم)الضيف،، إكرام عل الحث، باب الإيهان، 



٤٢٠  _U(سيدالر،،طتي•ز؛لأم اساأض ضح

اءوالص. لمزو فيها؛ أحدث فقد دعأ فيها ابتيغ فنن البدص: الأوو: 
لمما اطب دين ق ابتيغ أي حدثا فيها أحدث فنن . ٠١١صلاله((بدعة وثو  APJbمحدثة 

يلعنهأذ انثص يعني أ'؛مء؛ر،، والثاس واللأتكؤ اممب لنة فعليه المدينة ق اممه يئرعه 
فيهامحدث فكيث الشوة، مدينه الثق، ميمه المدية لأف يافه؛ والعياد لاعن، كل 

ه.الرئول لنق مضاد حدث 

إراقةإل أدت مواء اكلمي، ُين فئة فيها محدث أذ الفقه: الثاو: والنؤغ 
هداأحدث مذ فإن والتثتت. والتغضاء العداؤة مذ ذلك دون ما إل أو الدماء 

اممهعصى معميه، أحدث، من أما أخمعيذ، والناس والملائكة افه لعنة فعليه الحدث 
أعظمالمدينة ق الثكه إف يقال: بل الوعيد، هذا عليه ينتلق لا فائه المدينة" —ل فيها 
هواهذ الذيثنثحؤ ولن،ا الثئذ، يشق لا صاحتها ولكن دوتبما فنا الثقة مذ 

والملائكةافه لعنة عليه هاوا فتنه. ؤإما بدعه إما أمرين• مجن واحدا فيها أحدث، الذي 
ألجعئذ•وانس 

اشَثنئوله((محزا ومحق: ذذكؤان، رخ، الس )١١٣ الثالث،: ١^٠؛^، 
علتهماللمي.فدعى أصحاب عل عدواف منهم وئع العرب مذ نائل هؤلاء 

ضاتيا،بلونذاياةئها،الئثوله؛الكة، 
هاممه رسول أصحاب عل الاعتداء وهو الحدث، هذا منهم حدث، من والمراد 

تازر؟نزر ثعال: افه لمول اللعنه؛ هذه ثلحمة ذلك، يمعل لم مذ أن اظن ولا 
الومح،•واش ١آ• لالإمراء:ْ ه مئ -أبزر 

 iينحائر حديث من (، ١  ٥٧٨رنم)الخطية، كف باب العيدين، صلاة كاب اوساتي: حرجه أ
;?تؤثيبمنمحأ•الله عبد 



٤٢١بابجوازيساهماباسءمغياستي - ٢٦٥

ررثسوأنث ةتاجاو((راء، أبيأئهلم موز ] jji\\ضذ افُ ااوس ٌ وق 
ا)ثحاو«رُو\قو،\بئ\ص 

ومنلم،اشمحاري صحيخي ق يعصها الصعحح؛ ل الألفاظ هذه رجح 
لمنظهها وسأدآكئ إليهإ، بالإثارة الاختصار يصدن ؤإثإ أحدهما، ل وبنصها 

ةو\ل.اش شاء إذ الكتامر، هدا من أبواتبما 
الثني

اشوم،شتل عل عليهم الدعاءُ محوز ام الأضاف، مة زحمذه اولذ ذكز 
اتهوذمثاجد« أئباتهم مور اقدرا والنحازى اليهود عل اف ارلتنه قوله.ت منها 
يعثأن بعد لكي عيمحآكأة؟أ، عيسى ألبيع هم واشمحبمارى عثوآنم؛لم، مومبمى أيبيع هم 

لأيمعليهم؛ مثقوب أنيم j نواء كان-ئإفثهم به يؤمنوا ولم وعرئوْ البي. 
Iمحوله ق إياهم ثننه نجب الني. وُيرث( باف~ ~والعياد به علمهم مع الحي ثركوا 

ؤبملوفأيبيائهم يور عل الماجد يوف أثم يعني مناجيا' أييايهم مور *اقدوا 
مىأو اليهود من كان إل البت. لمان عل ملعوق فهو لعله من فهذا فيها، 

بتيمحإذا اللب. رثول لمان عل ملعوق فإية منلمم، أثه أوحأ الئصارى 
باطلهصلاثه فاو المؤ لصاحسؤ لا عغهثل لله محيه اذ الأنولوصل المتر عل النجد 
فيه،الصلاة كبوز ولا هدمة نجب بى الذي النجد وهدا إعاذما، عليه نجن، محترمه، 

كابلم؛ وم(، ٤٤٤١رقم)ووفاته، الني. •رض باب الغازي، كاب الخاري• أحرجه ، ١١
حدتمن (، ٥٢٩رقم)الموروانحاذ، عل احي بتاءالمعن الهي باب الصلاة، ومواضع احي الم

ئهبمه.عاتثة 
(،٥٨٨٥رقم)بالرحال، والتشبهان، اء يالنالتشيهون باب اللباس، كاب البخاري* أحرجه ، ٢١

قنققبممحا.عباص ابن ديثا حس 



سدا،ل>بمدءا؟لأم •_ اسل،ض رياس قيح  ٤٢٢

الوزراءأومن الأمراء من أو الصالحقن من أحد به ذقن ثم ثاء النّجد لوكان أما 
الناسفيه يدمن الذي ا،لكان ق يدمن وأف المم ينبس أف نجب فإيه الؤؤراساء أومن 

ؤثراءةاف، وذكر للعنلأة ست وإد،ا فتها لنر ض لم اجد الملأف إبقاوْ؛ يجوز ولا 

عليهبى ثم اثن دفن أم اثن، فه ودفن أولا المنجد بى هل ش٤كنا وإذا 
صلاثهيتزض لئلا عنه؛ يبمند وأف الإساف، فيه يملأ لا أف فالاحتياط ا1نجد؟ 
للمحطر.

الأنفانه ائ. مي فئة و الحدث هذا عن الحواب ما قائل: قال فإذ 
•لمجد اق 

شدفنفيمحول(ةنالمنجد ق يدمن اليئ.لم إف يقال: أذ فالحواب 
سفنادوه لزيادته احتاجوا ولكنهلم الأول، من ماج المنجد كاف بل المنجد عليه 
أعلم——وافه وكاغ،م الملة، منتمل يسار عن الذي الحاذّ-، من أي الحانس،، هذا 

الممفمي القبلة، جهؤ من فوثعوا هذا سوى مكان لهم يتيسر لم الوني، لك ذق 
أنعغتجل اش شاء أذ بند نم جدار، وسهإ المنجد عن منفصلا الست، ق مصور٥ مق 

ئتحم،ق أونجعلاه ليخرفاْ اممه. رسول بدذ ينتحرحا أذ يريدان رجلتن ينقل 
اممهرئول أذرك له؛ ومال الليل ل آت، جاءه ا-ئفاء أحد أف وذللث، ثنلمم، لا أوما 
وثلاثه،منة فجا؛ة صمرة، عتوبجا ى يعني الأصمرين، الئجل؛ن ى م. 

أفأنز الد0 نطل فاو ^^١، مزقا المدية إل بلدْ ص ازمحل نم الخليفه فقنع 
فدعاهم،المدية أهل خمع ل ايغ المديةث علا لواليه وقال عفليمه، وليمه مثع 
أفأمز ثم المام، ق له يكز الذي الوصم، محي فلم الحاصرين ق ينقلن الخليفه وهذا 



٤٢٣بجيازماذبامحامغ؛إناس؛( 

صثنغ لم ئاذا الدية: عل لوائه فقال ١^، ولم;ز وظ ثانية م؛ دص 
وهماجاءَا مد اثنجد ل ب ص \ه لمثز  'مقال: الدية؟ 

قله قيل الذي الوصف عل هما ؤإذا -يإ فجيء هامإ فقال: اثنحد، ق ثنينما 
الأوضأنمل من حندها يشان الليل ق هما فإذا حالهإ، عن يبحث أذ فاتر التام، 
أفإل جوايؤ عل المم إل بئمر أل أمر ثم بمتلهإ، فأمر المم، مى يربجان هما ؤإذا 

منفرداالمتر فأصح ٠، حدرانُ ثلاثه عليه وبى باوصاص صثه ثم ا-بمتل إل وصل 
يئئكما الحواب هو فهدا اثنجد، عليه يى ولم المتحد ق ليس المنجد عن تماما 

هامحي مم من المود وأخل الترك أهل به 
مناكسهيرث البي. رردلس ز؛ذئأذئث■' الولث فقال الأح_يئ الص1ما أما 
والأفعالبالأقوال يكوذ والتثئه بالئجال« الشتاء من والتشئهات ياشاء اوجال 

ؤيكلمالرأة صوت هئكي صوتأا، ق بالمرأة سثبه الرجل شجي والناس، والهيئاهمتح 
يلبسليها، ق با1زاة يتشبه أو السل.، لسان ءل ملعون هدا امرأ٥، وكآيه 

ابءلشهاصأة،أذبجع ذلك وس ثباشلأ:يتهاإلأاشال 
لهنالشاة لأف ازعات، ل بالنساء الخاز اللنز هز أن ألجا ذلك وس 

اواة.ساعه ١^ فعز حائ ض,! ولاويل حائ ساعات 
ألجاهدا امرأة، كايه يمثي قام ؤإذا والزينه الحليه يضع فأف الهيئة وأما 

وثشبهالدنومسا، ك؛اير س >اأوي الرجل يثبه أف فالهم التح، ل~ارتأ عل ملعون 
الكلأم،ق أي المول ق به سقبة بأذ الدنورس،، ^؛١^٦ س كيلك >الثجو، المرأة 

الرجل،كرأس نأتها محعل أو ^١^، الشوت صخامة ق الئحال يثكئم يا 
(.١٧٥)Y/ للسمهودي اكطفى. بأحبار الوفاء حلاصة ق القمة تمام اننلر )١( 



سد؛لأم  'صاسستي ري1س همح  ٤٢٤

لبمز؛^->J؛،والساعات الئاب ثلبس أوكيلك ا3كممم(، عن يرجع حش مصة 
فإينالنوئضساتيذك محك واوآة!ذ! انونوس، كبائر فوهدامن 

نقول؛لا اض؟ لعنك نقول! هل امرأ؛ متشبها معينا رجلا رأينا إذا هل ولكن 
وكذكبالنساء. الرحال مى الثثهئ( ^لعى البي إة ونقول■ يعظه، افه• لعنك 

فابئا،فإنئلأمحوزكان كاقاسإذا ^^^للأنممحلأ٤وزضلوكان 
النساءمى يشبهن وش فهوملعوو، بالناء الرحال ض سبه ش تقول؛ لكن لعنه. 

الوفق.وافه العموم، سبيل عل هكذا ملعونه، فهي بالرجال 
جهم



٤٢٥ا'آأ-ب1و،ض|اسادا|ابجم

vv

حقبثر اثنلم تب محريم باب " ٢٦٦
ممحقجن

نا(حقتؤإرألثقش؛ايعتر أتفييتى يؤذويكت> وإك؛0 ؤ لعال! اش هاو 
]الأحزاب;خه[.ه تنينا عنا بهتث، أحتملؤإ ممد 

اثنلمارساب ء؛ اف رئوو هاو ت هاو نمبمئ منعود انن وعن - ١ ٥ ٥ ٩ 
ئت«.ةضقشااا.ومحاق هثوى، 

الثمحح
يعنيث حؤ® بغم الند يباب نحريم راباب دِمحذآممئت النووي الولن هال 

يكزثم غيبه. نهو عيسه ل كان إذا أما حفور0، ق ؟كره بإ ووصمة عسة 
ما^ءكمبوإيعني ؤألثيشت آلثوهنيرت< يهمدهميى وأؤ-؛و( ؤ ضال•' افب قول 

والمعنى^٥، ه آ-تتثؤأ ^_J بد١، ه مأك;را ؤ ه، ئيثا محإيما بثثنأ آحثؤإ سد 
أوذياالئدان والومنه المؤمن اكتسب ما بنتر والمؤمنات الزمني يولول الذين أف 

يئمز^١ والءيادباه، عموبه، أي ه ^١ أيكذJا^^-١ آحتمئأ ؤء 
كانتبالإكرام أحق الإئسال كان وكلمإ الفعل، ل أو القول ل كان سواء أذية، كل 

كآذيةليت الخار وأذيه العيد، كاذية ليت القرستج فأذيه إء، وأكن أعظم أذيته 
هالأذيهثمماوتp_<، له حأ, لا V, كأذيه ليت عليك حق له , ٠٢٠وأذيه الحار، غم 

إضاولحزماسامحذى.

(، ٤٨رقم)يشعر، لا وعو عمله محبل أن من الومن خوف باب الإي،ان، كتاب الخ١ريت أخرجه 
•( )٤٦رقم نسوقه، اللم ®ساب ت النبي قول بيان باب الإيان، كتاب ت لم وم



الر'طءاسد •_؛لأم اسسيى رياس ش  ٤٢٦

والاطلاعبالفايئات -جمراثم يذذيأِ اليوم النيمتن من ممرا أف والعجب 
رروافاللمي قال الإيم، من يكوف ما أعفلم مذ وهذا ذلك، وغم عوراتآلم عل 

قاناتافه؟ ومول يا من قالوا؛ مثات~ —ثلايث، يومن؛ا لا والنب يؤبن لا وافي يوين لا 
ظكمُااللأ:اتنجاثةثنه((:ش: 

اكتتببإ الوين أوذي إذا اله منه، بمهم ه آيقيسؤأ مأ ؤؤيعئر د٠ءالت ومحوله 
باس.فلا فاديتئ، به لهآذاك فعو عر زيا إسسادا لوآديث، يعني بأز، ذلك ق فليس 

بأس،فلا به، بموم أذ أبى عليه حق لأداء أوآدى عِوةل، اه حد لإقامة اثا إئأوآدى 
ينهكميايننها ؤ فقال؛ الفاحشه البالثدينيأتيان د١٠اش أمز قد بل 

وهذا[. ١٦]الاء:ه عنهما لأنؤصوأ ؤلإرت_.>ثاباولنلكا بايدائهإ فأمن ئثاذوهماه. 
ئدلأ \يوي ي ١^ كان اللواط، ي به واثعول الفاعل قثل مغ أذ لإل 
علبه والمعول الفاعل بقتل ثعال افه أمز ثم يتوب، حش يودى لكذ بمثل، ولا 

ذلك.عل الصحاث وأجع ه ثبثه يسان 
®سابقال؛ ه السل أن منحود)يؤهفنئ بن عبدالله حدث يكزالمؤلم ثم 

ينللأنه ال٤فر؛ ص آئزق الفأق أف عل :ظ وهذا زناهسوى، اكلم 
المائهذا صان أخاة ١^ ب إذا هذا فعل ■^١، المم وجتل نوما الثب 

ك،فلأئجاعمحُصات
قالهكذا مودنا. يكوذ أن يصح ولا للحلمس، إماما يكوف أذ يصح ولا فاسما، 

حلاف.ائل المهذه بعض ول العناء مى ممن 

حديثمن (، ٦٠ ١٦)رنم بوائقه، جاره يأمن لا من إنم باب، الأدب،، كتابط الخارى! أحرجه ( )١ 
دنح.بمثئ.ثريح أيٍ( 



٤٢٧ا<آآ-وابنميمساسضم 

انتحلإن يكمر• فإيه قاتله من أما يمز، فإثه أخاه نب مذ أف المهم لكي 
قوى ولكن م:ضلها ^ اث، ص م.بم ٤^١ لكؤ نهو حق ني اهاقئ 

لأةثجساشوالأولضذسملامًطل:
أ'لآمئمل إغو>يثتا بمن ؤ0 بيمثا ثلنلحؤإ قثذخث\ آلثوج يى ءلامناي( ٠^^>!، 
أقنؤآمعلوأإن أنيل آي-ئتا ثأنيمأ عاءث أن رأثي إق نج،* حئ بنج، أمح، تثيمحأ 

فجعل١[. • ]\-سم\ت.\- ثميمزه ( ثلنلحؤأ؛vjإ-خوه أج؟إقتاألثؤيتؤف ألمقيطءك محتا 
منعرجان لا أمإ عل يدل، وهدا المصلحة، االطاJفة إخوة المسلت؛ن الطائمتي افه 

الإياب،ئ4ُئتدونم.

زجلينمي ارلا يقول؛ افب. رئول شخ أيك 5^^؛ در أب وعذ - ١ ٥ ٦ ٠ 
.١^١٠سممبم،(ا.نواة 

قالأما ررالنسان داو،1 . افه رثوئ، أف ;ْ.بمنق؛ ئريره أب وعذ " ١٠٦١
م(ونواةُتءاى.

الثثج

حقبعر المنلمم بّباب محريم باب ل الأحاديث سياق ؤ، المؤلفأا مل 
^،٠٤١١أورجلاباكنق رجل لا^^،  ٠٠قال؛ ه البي أف هقمحقمحن أرّادر حديث 

فائزأنت لإ؛ان: ئلث، إذا بمي كدِلالث،((. ضاحثه تقن م إن عؤه، ازتدلم، إلا 

(.٦٠٤٥رنم)واللعن، السباب من ينهى ما باب الأدب، كتاب ال؛خارىت أخرجه )١( 
٢(. ٥٨٧رنم)السباب، عن النهي باب والأداب، والملة الر كتاب لم: مأخرجه )٢( 



٠^١^٥^^^سدا،لوسلم كلام ض اسث|؛ض رياس قؤح  ٤٢٨

وقال!أحدا كمن من وهكذا كذلك، هو كان إذا إلا القاسي أنت صنت فاسق أويا 
هواتكافز.القاي صار كذلك وليس كافئ، يا أو كافئ أنث، 

القاتلهذا هثوعد البي لأل احترب ُن هذا أف عن، ذيل هذا ول 
لأخيهيقول أن ان للامتحل فلا هذا وعل الصفة. برذْ يمحق الذتم( هو يكوف أل 

منه.محير أف وأراد كن،لكا، كان إذا إلا فاسق فلأن أويقوو(ت فاسق، يا المؤمن■ 
ذلك،له تحل لا فإنئ كافئ، ئلأف أوبموو: كافئ، يا له: مول لا وكذلك، فلا:امن. 

هكذا.لم:قن ما 
بهيتجاسر لنا خلاقا ثزعي ديل بعي المنيبمتذ ُآةؤتر من، اشحذير وفيه• 

فنق،وهذا كمر، هذا ويقول: ئيء ألدى عل، ف،كمر باطب، والعياد الناس، بعص 
ذللا،.أسته وما 

ا>ائنسانقال: ه امحي و.هأاأ هريرْ أبا فهوعن الثاف الحدين، وأما 
محرالتائي® ارئعل مثدأثان، وراما® متدأ، ااالنت؛ان® منهنا® البادتم، معل قالا ما 

ضخقاودأالأثل.^^، 
مه،ا،اuدي عل الأم فإة تى بكلام وثشامما اكا؟تيإذاوابم والمعنىأة 

 u« منيا اتادي محتل قالا U هذاوق الأم، عاليه صان امحدى فإذ الفقو؛® بمني م
لئاولهذا يعتدي؛ ولا به نسه ما بمثل صاحبه يسب، أف ان يجوزللامايه عل ذيل 
اولحلكيث،:شن اه، زثوو يا قالوا: والديه® لس من اشُ االس الض قال 

هذافدل، آ محبمب أمه وبمث، ^باه، قبمب الرجل آبا رءسسج قال؛ والديه؟ 
كتابلم! وم(، ٥٩٧٣)رقم والا.؛ه، الرجل سب، لا باب الأدب، كتاب البخاري، '(أحرجه 
خ.بممحا"عمرو بن افه عيد حديث من (، )٠٩رنم وأكبرها، الكبائر بيان باب الإبان، 



uU-Tم ٦٦J٤٢٩ض٠رساسادإ

س1ذالكنتجامءإلأطمحسمْ.
يحمهأحد و1و( فعليه، اغتدى فإن الظلوم يغتد لم ما منها ايادئ فعل قالا ما 

الموفق.وافه ثيء• عليه فليس نيادة بدون 

هررمثوة«دالوومرة:
يعضنهال المرفن، ني يثويه. والئارب يئنله، والصارب بيدْ، الصارب همنا 

^^١'.^شلان«.نواة 
الثثخ

حق،يغتر المنلم تب "زيم باب ي الأحاديب سياق ل الؤلف مل 
وذللث،ا-قئز ثرب، فد يض ثر_ب، قد بزجل اي؛ الص. أن ئريرْ أبي( عن 
محريمها.ثزل أي( يعد 

منأو ١^^ س أو العثب، مى كان مواء خمن، فهو أنكز ما كل وا"قئرت 
منكرررؤل ائ تال فهوحز، أنكز ما كل ذللث،، ض أومن البث أومى السم 

والهلزم،،اللدة وجه عل العمل هويعطيه والإنكار ٠، ■مامٌُ منكر وآكل ُهمر، 
ليسالعك- للأعراض التحدتن ~وهو فالنج ولهدا العمل؛ لعطية ؤ؛رد وليس 
-نالالخم لكن له. محل uذا لا:ذري فهو النص، بجر كان ؤإذ ثنكزا 

مننلأ، ١^ يتصوز حص وسوة وطنتا لدم الثكر من الإسالت( يجد العافيه" اف' 

(.٦٧٧٧رثم)والتعال، بالحري الضرب باب الحدود، كتاب اJخ١رىت أخرجه )١( 
(،٢٠٠٣رقم)حرام، مكر كل وأن مكرخمر كل أن بيان باب الأشربة، كتاب ملم؛ أخرجه )٢( 

عمرابن حديثا من 



ايرطْاسد هدم ض اساسق إطس ا قيح  ٤٣٠

^محميىاتيا،وئكذك،يووفيسا:ادلوك 
٠١ارjنشزبمقمحكازث

اللميراْ ~حين البئ. أحه لأبن ظئمحئ الطلب عي بن حمرْ قال وكا 
وهدم، أي عبيد إلا أنتم هل وهونكران• حمرة له فقال معه، فتكلم نكراف 

محريمينزل أف دل وهدا يقول، ب،ا يواحد لا والثكران نكران، لكنه تشعه كلمه 
مراحل؛أوع عل ام رج وكان ام، 

قىثعال* فقال صرمحه، إباحه للبماد أباحه اممه أف الإباحة، الأول! 

ئشزبونهلاكءل:ِاا"[. ه ثثن١ ^٥١ اهقئإ منه نثخدوث وامحك، آشز نزت 
ررها.فتحصلول به وثتجرول فتنكرول، 

ألخترءب ؤدث،ردلى دعالت وفال شحريمه، اممهثعال عرص الئانيهت الزحله 
٢[.١ ]القرة:ا، ه يشبعا ثن ^ ٠١ؤإيثهتآ ٥^١؛؟، أثديم حقبز ^ ٦٤٧٠^ثق وآلثيسئ 

ولمبمعنه،ا•
ثأ;تتي لا :١^١ ي تأه ؤ اشُتحال: فال الثالثه: اوخاله 

الثكرحال ق الصلاة قربان عن فنهى تالاء؛'آة[. ه دملوف ما تلعوا حئ مكنى 
الصلاة.قغثرأوهايت، ا-م شزب متقيأثهثياح وهذا 

منوهي الائد•ة، 'سورة ق ثعال قال الياُت،( )الصريح ١^^^ الرابعه! 
نذيجس ثالأدلم دظك وألسر أثر »امنوأإثا أق/؛ يعال؛ قال ثزل، ما آحر 

١(.)صت٩ ديوانه انظرت ثابت، بن لحان ت صدر )١( 
الأتربة،كاب ت وملم (، ٢٣٧٥)رنم والكلأ، الحلم، بح باب الساناة، كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 

طالبأي، ين ءإ_؛ حدث من (، ١  ٩٧٩)رقم العنب،، عصر من أما وبيان الخمر نحريم باب 
ت.بمن.



uU-T٤٣١ض٠اساسادإرم ٦

يدعوإلالتموس لكنت و لكن الناس، ذاجتن؛ة ٩[ • ئدة: ]١٠٧ه ثأندو، أشش عتل 
وهوالثموبه.شز؟ا، عن النامل ر\ؤأةن6أ لها جعو وشز؟ا ام 

ثعزير؛لكنها حدا، ليت الشارمت، فعقوبة شيئا، الس. فيها يثير ولم 
ثاص،ولا ، uyujiيقل: ولم »اصرثو0«. الس فقال شرب، ( j4^-جيء ولهذا 

بيده،الصارب ومنهم يثويه، الصارب منهم يصربوثه، فقاموا عثزة، ولا ماته، ولا 
؛^،١^-وايصزف، ايصزفوا، فالثا حلية، نحوأروعارأ فصزبوه بنعله، الصارب ومنهم 

مللا البي فقال ومصحة، أدله، يعني؛ اممه، أحزاه الثوم: من رجل قال 
تعينواءرلأ يا-اقلد، وثطهز وحلد، ا منكن ثرب رجل بالخزي، عاليه ثيع لا هكذا، 

حمر.شارب ايه مع يئبوْ أف اللمي. فنهاهم الئبماذ* عنه 
اهدم،اللهم قل: بالهداية، ثدعوله أف موقفنا اقمر، ا-ثارين، من نوقمنا ما إدا 

دع؛نفانك عليه عز نو أو أما ذللث،، أفته وما هذا عن أمية ال1هلم أصيحه، ١^ 
عموبه.عليه وأف محزم، الخمن أف عل دليل هذا ول الشبملال. عليه 

دينق ويحل الفتوحامت،، اُثشزُتإ نمحؤمحقبمتع الخطاُت، بن عمر عهد ول 
حازما،رجلا د?.ةنئ وكان عهده، ل الخمر ئزب وكثر جدد، أناس الإنلأم 

لزرعهننحهبمن اله إلا وأرئغ، أند تكون بعقوبة الخمر شارن، يعام، أذ فأراد 
فالالصحابة، كل المراد وليس النأي، دوي جع أي: محؤقبمم، الصحابه جع وتحزنه 

مال:قال وئشزوه، يهءه آداعوأ مىآلشأوآلحوذ_، أنر ■عءهم وِإدا ؤ ثعال: اممه 
لاواء:م[ه ممم يشئلوثث  ٧١يمم ؤفيآ'لأمر وإك ألرّثول ردوْإئ ُؤدؤ 

قالكلام فليس والمشورة، الرأي واول الأمر كاول ليسوا العامه أف عل هذا دل 
قالأمور لولأة مشاركه العامه ثتكول أف أراد ومن العامة، محالس ل الئياسة 



0ئس'غإ؛يوثؤسدالوطيا ؟لأم ض اسايض يياض قيح  ٤٢٢

الصحابةهدي عن وحتيج يعيدا، صلألأ صل فقد وفآكرها، رأتبما ول ييانتها 
الأمة.نلف وهدى الراشدين، الخالفاء وظى 

الصحابة،من الرأي دوي بع بنمه ظهقنئ ا-ظام-، بن عمر أن فالهم 
الرابعيموى أف نجب الديي، الوانغ ذل يإذا الخنر، قرب ممر معناْت ما لهم وتال 

والثاؤغالديى، الوانغ الئاحثي• من الأمر صعق إذا بمي الئشلابي، 
مثُتإالأئ.

ا،لومتسأم؛ر يا خئ^ةنن؛ عونح بن الرحمن عبد فقال، بمع، ماذا فانثثارِ 
١^؛"^عبد وشر جلدة. ثإنتن إل العقوبه اوع ، جنية د،انوو( الخدود أحمر 

أنستامأ ز r؛ ألمنصكت تيؤن رأد!ن ؤ قال.' د*ال اطه فإف المدق،، حد إل كههه 
عقوبهخ؛هتة عئئ فزيع ١"^.^، أحقث هدا زالور:؛[. ؛؛^ ١٤■؛نمتن ش؛د!آةءثرم 

لهستجالخمر شارك، عقوبه أف عل الصرح كالنص وهذا د،انان، إل الخمر شارك، 
هد،ا،عل الصحابه ووامحمة الخدود؛إنين، أحم، قال(ت لأية صر٠ح هدا بل حدا، 
ثإسذلائ، وجعل زْ.ةنق، عمر فزسه كيلك، ليس إثه هههقنث.' عمر يقل ولم 

فجلد،ثرب الخنرإذا شارب أف الثق ل حاء وند الئاس، يزد؛تغ أل أجل ُن جلده 
قجاء هكذا قاله، نجب فإل الرابعه، ثرب ثم يجلد، ثم؛^'^٠٠ لجيد، برب ثم 

١٠الظاهييهر وأحد؛ظاهي0 ا، الئننر 

رْ؛ئزبمثن.ماس بن انس حديث من (، ١٧٠٦)رقم حدالخمر، باب، الخدود، كتاب، *سالمت احرجه )١( 
والنسابيت(، ٤٤٨٤)رقم الخمر، ثرب، ل تتاح إذا باب كتاب، داود؛ وأبو (، ٢٨٠)"ا/ احمد أخرجه )٢( 

ئاب،وابن (، ٥٦٦٢رقم)الخمر، شرب ل الغلظا،ت، ذكرالروايات، باب الأثرة، كتاب 
خ؛ولأبمثن.مريرة أي حديث، من ٢(،  ٥٧٢رقم)مرارا، الخمر ثرب من باب الحدود، 

(.٣٦٦ا/ حزم)١ لابن الحل اننلر: )٣( 



٤٣٣ا-ا-آ-باىسرو|رساسمضم 

ظي1اشنا لأنئأٍنخ اوامة؛ و متو فإنث يلد ا-مإذا ثاوب وقالوات 
^^ُلأقل،بل؛وثضاظ،

قا-قمر قرب كم إذا ُنِءهأ؛ئق، الإنلأمر شخ وثوثط حلد، ثرب ءتكل،ا 
روعئومط مول وهدا ؛، ١^١٦١ق يمثل فإيه المثل بدون القاس ينته ولم الناس، 

عمنلأو الصرثمحة؛ اشوص بعص عليه يدل ما مصشحة ضنذةةوا,1 ب؛ن اجئع قيه 
هداوُين مز-يم، كثز الناس إن يقول؛ ايه ْع العتل، إل العقويه يزمع لم محممقبمتق 
عيرأو منسؤخ هو هل حئمه، بقاء ول صحته، ق الثاس احتلمت، الذي الخدين، 
صحح.غيز أو صحح هو وهل مئثوخ، 

كثزإذا ائه الصوايت،؛ ع؛ن فهو الإسلام شخ احتارْ مإ حال كل فعل 
زلأةوJتإ ١^، ي الئارب مثل فانئ متل يؤذ الناز ولم:Lةه الخم، شزب، 

مؤوائدرأ كثيث، حيز لخصل العمل هدا عملوا ولو العمل، هذا الأموويعملوذ 
الإملاغالبلاد يعفى ل باش بدأينتثروالعياذ الذي للحمر الثاس شرب وقل كثتو، 

ذك.أثب وما اومال وعصير اللبمون صير اناح، كانتشاوالشراك، 
لأنقالواى؛ له واُهامشاحة مظهرالمنيؤس، ايهمظهرغيو لاشلث، وهذا 

باطهوالعياد الخئز وتئزب الثلاحه الإئان مثح الثاس ؛؛ذ منشووايصبح كويه 
أمتيمى أموام ارلإكوس السل مول، عليه ينهيى وهذا امتباحه، كاثه هكذا، 

الأشياءهذه ثقاتئوا الأذ الناس فإف ٠ والأنازفأ،«ر والخمر، والخرير، الخر، بمثجلوذ 
يباح،عندهم وصار يافه، والعياذ واللواط الزنا شعو-يم ق ائتثز من متهم الأربعه، 

آ'-ماا٢(.١ ٦ / rtyurrUrYi، /YAالفتاوى)محموع انظر: )١( 
رقماسم4، بغير ؤيبه الخمر يتحل فيمن جاء ما باب الأشربة، كتاب البخاري' أحرجه 

ئمحهئ.الأشعري مالك أي حديث من (، ٥ ٥ ٩ ٠ ) 



الرس،ض JUmيياضاساسقؤئ؛لأمش  ٤٢٤

يقالوفتيان فتيات الطاو ق ؤإذا الطائره، ثرلت إذا البلاد بعض ق اثه لتا يذكر 
ثاية.غ؛ز شابه حيلة، غم حيله تريد؟ ما لالنازلت 

اللواط.أو الزنا، يعني ُرالخر؛ات 
وهزثبماتا لي ؤمحوب، ١^١؛،، و ياغ ئكثئ، \لخثت ١^ بعض وي 

الرحلثجد وعسهم~ من ١^٧ ي سيا ~ولأ اللأي لعض وؤ، حلال• ثراب 
أوحاقا،فلأيه، ت الدم، حل يلبس ورثإ السانم،، من واللهن الحرين، يلسس كالمرأْ 

ذللئ،.أفته ما أو 

لمإف الإسلام بلاد غالت، ل متتشرة فالمعازف، حرج، ولا فحديث، المعازف؛ أما 
فتسألأئواعها، بجمع المعازف بافه والعياذ اسثزت فقي. الإسلام، بلاد كل ق أفل 
قع.ير.ثيء كل عل إيه وزعاياهم؛ الأمور ولاة يصلح وأف والهدايه، الثلامه افه 

يالرثامم!لومكه ي1.فن ارمن يقول؛ ه اف رمؤول، نمعت، هال،! وعنه، " ١٥ ٦٣
س،بجأن:ةونمإماَل((.محهاا؛.

الثثخ

حقبغز السلم سائس، هزيم باب ف ^-^١٥ الثووي الإمام المؤلف سامح، 
ممتلوثهدئبف رامن قال؛ اممه نمول، أل غئ^بمتئ هزيزه أي عن الأحمَ، الحديث، 

الماةة،إلأأن:فونكإداَل«ؤعانه;وم بالزنايمام 

بابالأيإن، كتاب ت لم وم(، ٦٨٥٨)رنم العيد، _}، باب الخدود، كتاب اJخارىت حرجه أا 
١(. ٦٦)٠ رنم بالزنا، مملوكه ثاوذ< من عل التغليفل 



٤٣٥ا'آآ-وابةميارساسضج 

ويوهب،ؤيئرى يبيغ لكلئلعة واشلوك الإئسان،  ٠٤٣هوالعبد اثئلوك 
الأمورغثر ل مواء حد عل وا-قر ص عكقل افب أحلكم ل أنه إلا ويوص وينس 

َسِ

نالُال عندْ يدق فإذا ولمنافعي، ربه— —يعنى لعينه للريق مالك والثيد 
الدسا؛ق نحد لن فائه المدف_، ت كب من ذلك أست ما أو لوطئ، أويا ران يا للعبد• 

الدائوهي باممه، والعياد أشد عدايا دار ق عليه يقام لكن مملوك، والعبد نيد، لامه 
كبائرمن المملوك مدق فيكوو هدا وعل القيامة، ين؛ ا-قل عليه يقام الأحرْ، 

الأحرةل عقوبه عليه رب ثيء وكل الأيترؤ، ل عقوبه عليه رب لأيه ١^^^،؛ 
لورثىوأما الكبمِة، حد ق وتنيذئ' العلم أهل مال ك،ا الدنويه، كبائر من يكوف فإثه 

أذتكوررءإلأ ه; اللمي يمول عليه؛ حد لا فإثه بدللث، سدْ وميمه حقيقه المملوك 
\ن°حعليه يشهد بأذ يكوف نال؟ كا يكوف متى ولكن قال، كا يعني مال،٠٠ محا 

بنفسههو يقث أو الوطء، حقيقة بذ"كر ويصرحول رني، بائه عدول، رجال أربعه 
الئئد.عن الخد فحينئد نفسه، عل 

تا3لئوةُاقتافه محال كا الم حد ننم، عليه فإف رثى إذا الرين أف واعلم 
\لثثصشاعل ما يبمف جها الإماء أي يثجتوه آثمى ؤأ أحمس ُؤلإدآ 
فيكووهوالخلد الحصنان، ءداد_، من يتنصق، والدي ]الا»:ل،'ا[ ه العياب ثيمى 

فقط.جلدة حنوف رثى إذا الرقيق عل 

فإثهمحصن وهوضئ زش إذا \ح اترانغ لأف التزيب؛ عنه ؤينمط العلعاءت قال 
ولافإنهُنحلدقنظة ويق أثا كاي، uتا 

عقمنة.لم ما الأسان محميل بايت، من فتكون بسيده، الثزيبإصرار لأل يعرب؛ 



ءتإا'ذائيوث،ؤالرسي؛ق سد هدم *ن اسسز( يياض ثؤح  ٤٣٦

١>؛•^أْه رثن ررإذا اشره؛ وش؛ إذا الخد عبد؛ عل متم أف وللسيد 
،^الثتدأذ؛^jUفأتن هليلدئ«رأ' 

إلاعله الحد إقامه قول لا فإنه ج بائ ومو وزر اقك كأن لو حش لإيُ أو 
١^٢إلا فإنةلأمئة موىJكلوزرأخوكمدسوهوظ 

الخلد.ق حاصه عبد0 عر شمة اJثتد أما ناسه، أو 
الإئ؛إلا ١^. ظع قزل ولا اليد، قبع مها فامقه اله تزى لو وأثا 

لخليا.الحئ كان إذا إلا تي.ْ عل الحد لاميي  ٠١إف العال،اءُ: فال ولهاو! أوU؛!؛ 
وافا،أغللم.

ط؛وٍمحتقمحجأبم

رحمباب الخدود، كتاب ت لم وم(، ٢٢٣٤رنم)المدير، بح باب المؤع، كتاب اJخارىت أحرجه '( 
ق.ءنئ.ءريرْ أي حدث من (، ١ '٧ رنم)٣ الزتى، ل الذمة أعل التهود 



٤٣٧^^اسالآ«واتضمرسواتضس 

(=)

الأيهنمه دبك، ذشب وسه، بدعتؤ، j يؤ الاقتداء من التحديث دض 
والأحادثصقاتبوو4.

الأموات،االأسمحا ه•' افب رئوو ماو قالت؛ رْ.عهأ، عايشه وض - ١  ٤٥٦
البمارير١؛.نواة ددةوا(ا. ثا إل أيفزا قد قائم 

الثثى
ثزعمم<اومصلحة حق ثم الأموات نسئ، ٤^؛؛، ررباب )آئ'ء•' الولم، قال 
نثق لكن إذا إلا له -محزمه فلا الكافئ أث1 اكلميرن، من الأْواث، بمي الأموالم، 

له،حزمه لا فإثه صرر هناك ؟كذ لم إذا وأما يسب، فلا أقاربَ س للأحياء إيداء 
الأموات(سسئا أف الحي لنا لأن حئر® رربثم • ^؛-،^١٥الولب معنى هو وهذا 

أودي-هم، عليهم ينثدوا أف و4اولوف وقاتلوهم المنلمحم( آدوا الذين الكافرين 
بينوينثرها سرها قد بدعة صاحب، ا،ليت، هذا يكوف أ0 مثل ثرعثة مصلحة 
به.الناس يعر لئلا طريمته؛ ومن منه وتحذر ئبه أل المصلحة من فهنا الثاس، 

سئوالا  ١١ت قال ه البي أل ظ^بمها عايشه بحديث( ذللث، عل انتدل ثم 
أءضؤامحي عثل)اةا؟ئلم ثم الأموات ثب فلا التحريم الم j والأمل الأموات،اا 

إلةاقدثوا«.

عاتثةحدبن( من (، ١٣٩٣رقم)الأموات(، ب من ينهى ما باب، الختائز، كتاب، الخاري؛ )١(أحرجه 
زهبميأ.



سدالرطض؟لأم *j اسل،ءء، همح  ٤٢٨

دارإل اصتوا •ص قدموا ما إل ا أمحصن لأتم شيئا؛ شي لا إياهم وتمحم 
الحزاءبدار والتحق قدم، ما اممىإل فإنه مات مذ ذكل العنل، دار من الحزاء 

الثنةدلت ما إلا إطلامحا العمل مذ حظ له يبى ولم عملة واشي قيامته، وقات 
ضدمحةثلاُث،: من إلا طه اقلع الإئنان ثان ررإذا : البت  Jyمثل عله 

ضيأنه عل ذليل هدا ول ٠ اه«ر تدعو صالح ولد أو به، بمممغ علم أو جاريه، 
عبادمحإو التقى، أهل طريى هدا قاف منه فائدة لا عثا لساثه عئمظ أن الأمان عل 

سوالمولولا إمحللامحا، يثهدوثه محلا الزور وأما كراما. بالثنومروا مروا إذا الرحمن 
إلأدالحق.واهأظا.

من(، ١  ٦٣)١ رقم وفاته، بعد الثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصية، كتاب مسالمت حرجه أا 
لجنئيبمن.حريرة أن حديث 





٤٤٠  j*ه'قووكؤالرسلض سد قلأم قيحرياساساسى،<

صئ0فإذ بمؤْ، لم ؤإذ به، يتأدى كلاما أحا0 ستع فأذ )\لأووأ.' الإيذاء أما 
إي.أشد كاذ 

أستهأوما طريقه، أوق جلوسه، أوق مكانه، ق يضايمه أذ االفعل1 والإون.اء 
ذلك،.

هاواوعليه محرم هذا كل أحوْ، منه مائي شيئا يرك أذ رالركت والإيذاء 
ُعيريؤألنيشت، ألمؤعنمى يؤذؤيى محإلإمث ؤ يمال؛ افب قول( وهو يد الثل. الوعيد 

ه.ؤإناشيك١ بهثأ آ->نما؛وأ سد آؤكسبؤأ ^١ 

والإثمالكذب وهو البجتاذ أمجهم عل تحملوا يعني ه ثعال؛ قوله 
العافيه.اه سأل العظيمة، العقوبة وهو المبتز 

لأرتكابهالإئسال لوآدى أذ عر يلين ه أحكسبؤأ ^١ ؤُعثد ثعال؛ اممب قول وق 
مناًكميأتتنها والداي( ؤ ثعال؛ قوله ي ك،ا به بأس لا فإل عليه يزدى أذ تحل عملا 

الأمرأول ق هذا وكان لاواء:ا"\[. آ عنهتا محو\ دأبتاوأصدمحا لإُت دق١ذوما 
هامح، أل ذلك؛؛ث بمد ثم يتوب حر صاحبها يودى بافب والعيال اللوطة أف 

ثه(ارى.واثنول الفاعل قامحتوا لوط م صل بمثل زخدتموة قال:»_ 
اأعالإءتيعصى اتاله (؛ ١٣٠التاء)ا/ محورة ضر ق تعال اف رخمه الشارح شيخنا فضيلة قال )١( 

الفاعلأي: الاإوًلياذ،؛ ب اطلراد العالكاء: بعض وقال والزانية- الزال ها: i ؤداةذَني الراد إن 
قالولهذا كالفاعل، الراضي القابل لأن مأق، أنه ْع به المفعول إل الإتيان وأصاف به، والمفعول 

أنوالصحح به*، والمفعول الفاعل قاتلوا لوط قوم عمل يعمل وحدتموء »_ ه: الني 
باله«.والعياذ باخر، بلوط الذي الرجل أي: اللامميان؛ ط يراد ؤنالخالآ(ه 

(،٤٤٦٢رقم)لوط، قوم عمل عثل فيمن باب الخدود، كتاب وأبوداود: ٣(، ٠ ٠ أحمدر١/ أحرجه )٢( 
الحدود،كتاب، ماجه: وابن (، ١٤٥٦رقم)اللوش، حد ل جاء ما باب الحدود، كتاب، والترمذي: 

عباسابن حد.يثا (،من ٢٥٦١رقم)لوط، قوم عمل عمل محن باب 



٤٤١

اللواطفاحثه أف عل الصحابة أم ؤمةآدئئ1 ثيميه ابن الإسلام ثيخ قال 
يرجم؛قال؛ معصهم يمل، كيث احتلموا ولكنهم به، واقعول الفاعل فيها يقتل 

سال- ٠ بالنارر عرى نال؛ وبعضهم اللي، ق شائق أغل من يلمى قال؛ وبعضهم 
؟5زْالرجل يآكول أف ذلك ومن به، بأس لا بحق الإبداء أف فالمهم العافيه" اممه 

ئتمئكازجلا نأى إذا يتأدى بافب والعتاد الثاس بحص لأف الخثر؛ ويكرم الحمح، 
بحق.لأثكآديته ثأدى؛ وإل بالثق ممثك نقول؛ فهنا وكرهه، يه نأيي بالئق، 

;ِءهممنسمسني؛الولف يكز ثم 

ثيدة،لثانه من انمون نلم من رءانلم نال؛ البن. أف أحدهما؛ 
لسانه،س اثنلنوو شل؛ر الذي هو النللم عنه« افث يى ما تجز من والهاجث 

اللالآفاُت، يكل فيهم، يم ولا بجابمم ولا بشتمهم ولا ينبجم ولا يعي فلا 
لا:شديأيضا، يدة ص انلئوف ونلي منه، الثاز فنلي كفها قد باش اقنلمة 
أيماوهذا هوالنلر، هذا ذلك، غر ولا مجال إناد ولا نرقة ولا بقريب عليهم 

الإسلام،مجن هذا أف المعنى ولكن صواْ، منلم هناك ليس ايه بذلك المراد ليس 
١^هذا نل لكنأخ؛ا؛ا:اِق وبافا لاكلمشاشللمشنمالظا>ا 

سواه.يوجد كال ؤإل العمل، هدا عل الحئ أجل ُن 
بلدس حتج من المهاجر أف ومعلوم ه اف ش ما تجر مذ رروالهاجر 

بمجزأف وهي آحز بمعى الهجرة تأ,ق لكن دينث، شم الإنلأم؛ بمد ل إم 
واجتا،يرك ولا عرتا، فعلا معل ولا محزما قولا يقول فلا عنه اف ثى ما الإساف 

عنه.الثم ش ما بز لأئة المهاجر؛ هذا المحرم، وبيع يالواججا يقوم بل 
)ا(محموعاكاوى)اا/مإه(.



سد١^،،،؛{،؟لأم اساكضض رياس قيح  ٤٤٢

النار،عن يزحزح أذ أحب ُس البي فهوقول الثاف؛ الحدث أما 
 Jتحيثا الناس إل ذض م، واليوم باش يهويؤبى مست يكأتؤ ا"و، وبمح
ويحلالنار، عن أف.ئ-ززغ واحدتحب كل أحب" راش فقولن إلته"• أذيوش 

تسهذلالث، أحب فني فاز، فقد الحثة وأدحل الثار عن رحزح مذ لأل الحنة؛ 
الآحر«.زالتوم باق وهويومي 

واليومباش الإياي ذكر عل داء يكوف أف ان للائينبغي هدا عل وبناء 
باشالإياف عينيه شن، ياي ^؛٤^٠ المويت،، يأتيه متى يدرى لا لأيه وثدي؛ الأجر 
باليوموامن وصمانؤ أمإئه وبمقتي، ■ءِإتْل باش امن إذا والإئان الأجر، والثوم 
اش،حى وهذا اف، دين عل ينتقيم أف بد فلا والعقاُس، الثوامت، من فيه وما الأحر 
الناسرروليأمت،إل فقال؛ الأدبي أماحى الأجر٠٠ واليوم باش لادهويوقى قولئ• أعك، 

لاثةعليهم؛ ولاينتدي يودوْ، أذ تحث لا لأيه يوذبمم؛ فلا يوشإليه" أو تحث، ما 
حرا،وهلم يئتموه، أف تحي، لا لأيه يشنهم؛ ولا عليه، يعتدوا أف تحب، لا 
معلأن تحي، لا لأية عليهم؛ يكدمحّح ولا ذلك،، وغثر والئراء اليع ل يعشهم لا 
حيرالنالوا بينهم فيإ التعامل ق عليها مثوا الناس أف لو قاعدة وهده ذللثخ، به 

ئU لأخيه تحي، خش آلحدم ثزمن >رلأ الزنول: قزو هدا وتشبه ^١، 
شه«رُواشُايو

وٍقمقحبم

(،١٣رنم)لتفه، بحب ما لأح؛ه بمب أن الإي،ان من باب الإمحان، كتاب الخاري• حرجه أا 
(،٤٥رنم)(S-؛U...، بم؛، أن الإي،ان حمال، من أن عل الدليل باب الإبجان، كتاب لم؛ وم
ننحهبمتن.ماللئ، بن أنس حديث، من 



٤٤٣ا<ا''ا-واباسمحامماصيامم1مُاصسم 

اثرواش واش\ي الساعض عن الم باب " ٢٦٩
الجمققم لا 

الثثخ
واشابرااوالتقاؤي التاعض عن الهم، *باب ^٥١^٥؛ الئووي الحافظ فال 
بالأمعال.واشاJؤ والأهوال، بالأئعال والتقاءلإ يالملوُس،، والتاعص 

حرام،المؤمن وبعص المؤمن، أحاْ ان الإئيعص أف باكلور--،ت افاعص أما 
يعصهلا ال،ه عمى ؤإذا ذقوو،ت عؤجل افه ينمى لأيه بعفة قد إ بعضه؟ ثيء لأي 

حيٌ،فيه ليس لأيه هوالكافئ؛ حال كز عل مطلقا بعصا بعضه فالذي مهللمقا، بعصا 
الإيإن،مى معه ما عل بجثه أف نجب معصية عل أصر ؤإف عمى ؤإف المؤبن أما 

والعصيان.الفنق من معه ما عل دكزهه وأذ 
والخئ؟ئالإشاو:ضمحعاممن فإذ 

واحد،محل ل يممقا لم وجه، عل متصب منها واحد كل لأل بجمعان؛ *لمنا• 
يحنكربمه رائحته أرا دواء بمر المريص ذلك نطر لموقه، وأكرهه لإيانه أجبه 
لطعمهويآكزهه الئفاء، من فيه لج تحثه وجه، من ويكرهه وجه من الدواء هذا 

وهوواحد أصل ل وإياْ أنت، المؤمن، أحوك وكذللث، ذللث،، أفته ما أو رائحته أو 
وأجبهبأس، لا المعصتة س معه ما عل ابعصه مطلقا؟ بعصا بعضه لماذا الإياذ، 

الفتقمن معه لعا وكرهته الإيان من معه ئ أحسته إذا الإيان، س معه مجا عل 
علفثئصحه لفك ثوي ما له وثوي فتحثه أحوك، لأية ثئصحه؛ أذ إل يودي هذا 

المعصية.من فيه ثكزه ما 



سدائرسلضعلام اساسنر ثمياض قؤح  ٤٤٤

ركثإذا أمحك علنت إذا إلا معصب محده ولولكن عليه، اللام نلاك٠ ومن 
نافعا.الهجردواء يكون فهنا امورْ، وصلحن، اهتدى عليه اللام 

ءاليك٠حق له المؤمن أحوك أحيالث،، وبين ينك الصلة يطع فهو القاؤئ وأما 
تجدولذلك عاصتا؛ لكن ؤإن حض أحوك لأية مشه؛ أف لكر تحل ولا ثصله أف 

واليومباق يؤمن 'كاذ رُس ةالت البئر. لأف عاصتأ؛ ولولكن حارم يآزم الائساذ 
انحخه.ومر ءاٍذا، ولولكن أكرنه جانة«رأ' قثكرم الأحر 

وهدامعصية عل، لأنتم أو دaلحو٥ لأتجم أناربه يماؤ الئامير بعفؤر وكدلكا 
زحلحاء كإ يقاطعونك،، لكنوا ؤإو صلهم عصاء، ولولكئوا أهاربك، صل -؛^١، 

إلثهموأحثس وبمظوم،، أصلهم وحما ل إل اض، ونول يا قال؛ ء للرنول 
الأمررإذكان الض.: فقال أخزى؛ كلمة وقال عليهم، وأط؛ وينوذإو، 

١^،أو١^١^، ضلكيممبجفيئلويموماد، 
كانواولو إليك سيئول ولولكنوا يمطعونكؤ، ولولكنوا بهز عل فامثمر يعني، 

هومكائ*بل بواصل ذكر< وبل إلاإذا يمل لا مذ لأف صلهم؛ علتك، بمدول 
أوالتداثئالملوص، ق هوالتداثئ هل لكن ١^، بتن تحل لا أيصا التدو 

من،لووحدت، حى القلوب ل يادابروا لا وهدا، هدا إيه وهدا، هدا أو لأبدان ال 
ثإدا^لمحالنتن جن ُالإ، ►ودع عاليه وأمل منه فامربر بقلبه، أذبرعنلتج أيه أح؛لئ، 

:؛■؛[.cJui]ه خيئر  ٤٧٢٤١؛وبتننعدرْ >يناث، 

(،٦٠١٩)رنم يؤذجاره، نلأ الأحر والوم باض يؤمن لكن من باب الأدب، كتاب اJخارى؛ أخرجه )١( 
(.٤٨رنم)والضيف، الحار إكرام عل الحث، باب، الإبجان، ئاب، وملم: 

(،٢٥ ٥٨رقم)نفتها، وتحريم الرحم صلة باب والأدابؤ، والصالة ال،ر كتاب، مالم: أخرجه )٢( 
خ.بمئئ.مريرة ش حديث، من 





سدالرسلتياسههتيض؛لأم ئاض ضح  ٤٤٦

هذاكل التدابر؛ واكاJثا التقاطع، والثاق الثاغص، الأول أثياءت ثلاثه هذه 
نيقس،والآم.

متقمحم

ولعال! وقال ١[، تا-دجرات:• حوجه -إ(لثؤيننة ثتال! اف يال 
ثهءوأمحو< آم ثبمو4 ؤءسد مال؛ وقال لالأممة:أْ؛ا، 4 ألكذؤُا عث آعزم ألتوتن 

]اكع;؟آ[.ه يمم محا، \ؤطر ؤ آثئاُ 
ادثثج

والتدابر،والتقاطع التاعض عن الم باب يمءء' النووي الحافظ قال 
اممهبقول ذك و ^١٥ اiؤلم، انتدل ثم البايت،، هذا ق وزد عثا الحديث، ونتق 
مثلانالطايمثم ذكر يساق ق الأية وهذه ١[. > ]الحجرات: ءؤإقاآلثهمبمثؤيايمأه ثعال! 

ءءهثن ثأصيمأ إحوآ ؛^، ٣١٢ؤلدثا ثعال؛ فقال أحرى طائمه بينهإ فتصلح 
آمسمحأأل٠ؤيبما ثى ءلاإتاب، يإن ؤ عيججل؛ افد يقول الآياتا وسياق [، ١ • ]الحجرات: 

فياااسلميرا من محبيلتان أو طائفتان ^٠!، ٥١لو يعني ]الح،ماتته[• ه ١٠٣ثلنيمأ؛؛
ؤءذيقاتلوا لم الذين المؤممحذ من الأمر له لمن والخهلمابط تتبماه ؤعأندما سها 

معكونوا بمي، يمح،، المح، فقاتلوا تحابح أف وأث آ'لآرئه هل إ-ثديتا بمنت، 
حشأي روه ^5؛^ ؤ-ثئ الماغيه قاتلوا باغيه، ليت التي العادلة الطائفة 
أمسإتلاف، من بينهم حرى فيا أي ه اتذلب يبما ثأنيموأ هءيه جآ إلي در"أع 

4.أممطيكث محق أثن ذك غر أو ١^١^٠ أو 
ؤيملحفثعادل مال؟ من اتلم، وكم الطانحتي؟ من ، LlJأمنا كم مثلا! مقال 

رأمأفيئءد،حئفيءاق ^،٢'؛^،، بمتهإندُثهثا ا؛ؤؤن عغ؛جل؛ قال ثم بينها، 





سيدالر،،لء،؛لأم اساسذ)أ\ش قيح  ٤٤٨

متواصعذليل النلم؛ن لإخوانه بالنسبه ايه حما ا،لومن وصف وهدا لالأددة:إه[. 
أمامأقوياء أم يعتي الكافرين، عل أعزم فهم الكاذرين عل أما متسامح، متهاوف 

للكافرباشة هدا كل لأ0 يوادوثه؛ ولا ولا يداهنويه ولا له يلسوف لا الكافر 
لأواشَ^ينأذئواثالكافز،ولأمحوزلخأن:ذولخ، حرامعلامحمن،لأمحور 

وأف\ط1او.( تمص أذ علينا نجث، بل كلها، الأديان عل ينلو دينا له جعل ثعال 
مالنالوا إلا مصالحتنا ق هو شيئا بنا يمعلوا لن أثإم ثنلم وأف لنا، أعداء ثشرهم 

نوء،كل بمعل؛كر أف والعدويريد أعداء، لأمم بما؛ الإصرار مى ئثويع مما أشد هو 
لاأحدلأثه ثئشحته؛ ينعى إو،ا فهوكاذب، للث، وؤ أوبأثه صديق دذلاهزبائه ؤإف 

الصدور.ق ما وهو عئقجل، افب من أصدى 

]الضحة:١[.ه أزل؟ت وعدويز _J؛؛، نقفدوأ لأ  ٢٣١٠أئ;بم ؤئي عغ؛جلت اف يمول 
سيرهآيوء نتمم آمتا» وأشنركت  ٩٠٥١قيددأ لا »امنوأ أئن ؤقأأأا ؤيمول 

بخإهد|ع حق ألمثمئ ولا ألإود عنش ثمى ؤو)، عَققل• ؤيقول لالأئدة؛اهء• 
الأفهم ولهدا أوثنصزوا؛ مودوا إذا المنل٠يرن(إلا عن يرضوا أف محال [. ١٢٠]القرة:

السافلة،بالأحلاق تارة دينهم عن الناس يصدوا أف يتهليعوف ما بأكل محاولول 
كإالكمر، إل يدعوذ وتارة؛الصراحة الخبيثة، بالدعاياتر وتارة بالمجلأيتج، وتارة 

^-نحثمك ي آل؛بمق ريرم ألكاي إئ بدمي لثه ءغ؛جل• فال 
همرك^آلمبوح؛ن هم لمك^ةويومآكيثمؤ هندوالدتا ز وأتجعننهم ؤ ٤[. ١ لالةص۵ىت 

لالمحص:؟أ[.

هوالشاهد.وهدا ه ألنؤم؛ن ؤ ااموم* ثولأة وصم، ل عَؤجل فتقول 







٤٥١بما'آ-باو،امضاصءضوامم1نيواصابم 

درمائةوقك وزدت مثلا، ريال بإئة رحيمة السلعة رأين، كنت، لو أما 
الثمنبلعت حش فزدت انرحصتها لكن لشرائها نثه عندك ولم آ وعثرة 

العاJوالقصدك كان إذا لكن يه، بأس لا فهذا فركتها، للثج مصيمحة فيه ثرى لا الذي 
وكذللئ،وهوحرام، هوالنجثن فهذا الثمن عله وريد عليه، سكد وأف المثري عل 

ثيءومحنه ينه وليس الشري يغرف لا وهو ال-اح مع أجل من الئلعه زادت لو 
المائعمع يريد ؤإثا الثراء يريد لا وهو الثمن ق فزاد المائ ينثبع أف يريد لكن 

ليمنلأيه إصزارا؛المثري؛ لا وعثزة بإئه فقال ريال بادت لحه القدرت ~فمثلأ~ 

وهوبحوو، لا حرام، أيصا هذا البائع مع أجل من لكن ثيء وينه ينه ولبى يغرمه 
يعنيجينا، الأمرين أراد إذا أيثا وكذلك ه البي عنها ض اكمح، المتاجثة من 

حرمهالذي الئجس وهومن حرام أيصا فهذا المثري، ويصر المائع يي أف أراد 
اونول.

٠,ر عليه الكلام نتن ارولأددارواااث اكالث،ت 
الم؛_،،يواصله؛حن_، بل أحاه أخ بملع لا يعني ماطنوارا؛ راولأ الراعت 

والصاحبلخمته، والحار لقربه، ثصله القريب لأل الداعي الثيب وبحب 
الذينالواصلين تحب ثعال اطه فإف صلة، بل أحاك ماؤ لا وهكذا لصحسه، 
التقاطعمن والهجر ثلايث،، قوى أخاه ثبمحر أف لأحد تحل ولا أرحامهم، ملول 

لأنأثام، ثلاثة فيه البق.نخص أف إلا حرام، وهذا عليه ولا أي:لقاة 
ثلاثهرحمه تبمجرْ أف فيجور أحد، عن ينمو لا ثيء ميه ل يكوف ربا الإساف 

محصية،عل كان إذا إلا عليه، يسلم فلا يلقاْ أذ يجوز لا اكلاثة الأيام وبعد ايام، 
)ا(انظر:)ص:؛؛أ(.



١^٠،؛؛،سيد •_؛لأم اساسق يمجق مح  ٤٥٢

حلمواالذين الثلاثه اللمئ،ه هجر ك،ا للمثلحة ذؤث%>و6 المنصه ثزك ناه هجن فإذا 
حرام•الهجر أل فالأصل ة توك، عزوة عن وقلموا 

فيهفهذا يجر بالمعصية الجاهز أف إطلاقهم وهو العلعام بعض مول وأما 
للمضيحة،إلا حرام فهو الثلاث ويوى جائز، ثلاث إل الهجر عندنا فصار نغلث، 

واضُاأزدق.
ر؛وٍَمحقبيجبم

ابوابرامح ت محاو ه افب زثسوو أة ;٥^^٥! هريرة ش دعن ~ ١  ٥٦٨
يلأفِفئا،يزبجكاث

حصهدين أئظروا يصطلحاا حص هدين أئظروا مقاوت ثحناء أحيه وبآن بيته 
ساا«.نواةووبمإرا'.

نغزة.ويكز واسأن« خميس يوم ثل ز الأغهإو *ينزصن له؛ رواية ول 
الثثخ

والتدابروالتها^ التياغفس نحريم باب ف المؤلف يكنه الحديث هذا 
وحمس،امحن يوم ؤل ل الحؤ أبواب *مح ٥،^ الص أف قهتئ ئنينة ش عن 

هدينخنى:سادمح/\ كقاو: نيلأن:ها إلا كئفثِةلثذم 
ئنيمهيئمرثقل واستن حمتص يوم ؤل ع،قل افب عل الأ■ءءال، راينزصن ت رواية وي 
أةعل ذلك فدو ينسا« حز أئظئوا فقال: شخثاءُ تى زم إلا 

إحوانه،وب؛ن بينه واللعضاء والعداوة الشحناء بإزالة يبادر أف الأسان عل بجب 

٢(. ٥٦٥)رقم والتهاجر، الشحناء عن الهي باب والاداب، والصالة الر كتاب لم! مأحرح4 ( ١ ) 





الرسااتيسد هدم •ن اسسزا هاض قؤح ٤٥٤

•yu i»4م؛ماض-؛
خوٍصلآتملا 

تتح

افقال أودئيا، دين ننمه *قاثت شواء صاحيها، عن التنمة ووال وهوثنى 
حدبئوفه ئنإمءهلىءتأْ؛ا بن أقث مآ؛ائثهئ عق ألئاس محندوف أم ؤ ثمال؛ 

أسامزوسملة.

قإنوالخند؛ و.ٌل(•' انيثر أن هريرْ أبا ~وعى  ١٥٦٩
نواةأنوئاودُما)الش«. ضتمحامامحسا<أؤقال: 

المحح
.ا■لثني١١ نحريم 'اباب ثعال! اف رحمه الثووي الحافظ قال 

أوأهلأومال علم من غيرْ عل يه اف انعم ما الإئان يكره والحسدتهوأف 
قالكإ باق والعياد اليهود يإت ومن الدنو"ب تجائر وهومن ذلك، أوغم أوجاه 

إبمنءآقممي ؤُا ردوم أو آلكش، أم نث ًًُقنئ ود ¥ عنهم* داُاإا اش 
عقألناس محنيون أر ؤ ثعالت وقال ١[. • هلالقرة:بم أنفسهم عند تن .صئا َةثارإ 

ألكثب1ث؛بم ل ١٠*اؤنآ ؤؤس محله من أعهلاهم أي هئي،ءه ين أقم ^ ؛١٢ما 
يأكلأيه وُيرق الحتد .من اللمئر وخدر ءطثه]الاء:؛ْ[. ممك؛ وءابمهم وآيكتة 
الحك.أوىل النفث الناز نام ك،ا افات 

بابالزهد، كتاب ماجه; وابن (، ٤٩٠٣رنم)الخد، ق باب الأدب، كتاب داويت أبو أحرجه (' 
رقم)'ا'آأ(.الحد، 



٤٥٥<^-واسءمي|ااس 

بقفاءيرصن لم الخابي لأل وددرْ؛ افب قفاء عل اعتراض فيه الحسد إف ثم 
عل،،أوأعطاه أهلا أوأعطاه مالأ الرجل هذا أغطى اطه أف يرض فهولم ومدلْ، اممب 

كثإباق، والعياد القاو_، ل خمره الخثد إف نم وىJره، افه قضاء عل اعتراض ففيه 
علثعال اممه أُعم حيث بافب؛ والعياذ القلب، هذا احرى نعمه عدة عل اممه أنمم 

غثرْعل وعدوان بص منه ععئل ربإ والخثد وقلق، ثكد ق دان، فتجده عباده، 
وهووكدا، كدا فيه ؤيقول الناس، عند سمعته يثوه فرد،ا فضله، ْن اممه اتاه مذ 

هدامنه عئصل ٥ اشمة، عل ح-4و هدا نحني أف يريد لكذ أوصادي كاذب، 
النلم.أحيه عل الندوات 
لذ، ^j1£أردت ومهإ حسدت، مهإ عدة، عل اممب نعمه يرد لا الخثد إذ يم 

الأمهأن راواعل؛إ ' Stcs.jعثاس بن افه لعبد البئ. قال ءبادْ، عل افب قدر ممتع 
؛،ء1تالئ،<ااافه ّكتبة قد بثيء إلا يمزوك لم ء بثي يمزوك أذ عل لواجتمعوا 

ؤإلأفلذبجزوك.

يوبحوأن اض، يممي أن لأحد حسدا ه نفمن رأى إذا الإنسان عل فالواجب، 
ثكزهيثكيث إ نصله؟ من اف آتاهم ما عل الناس محئديذ كيث لهات ؤيقول، نفسه، 
أحداأذ أمحثتذ عندك النعمة هذه كانتح لو أرأيت، يقولأ عباده؟! عل اممه نعمه 

ماوكرهت، حسدت، لو أنتج لها؛ يقول، وكذللثؤ القس، ؤيوبخ عليها؟! عئثدك 
وأشباهالحائد، عل هوصرر بل المحود، يضر لذ ذلك فإن فضله من الله أعمر 
يطمئىوحينئذ الحثد، من فيه ما ؤينغ بمحلص حص نفسه؛ به يوبخ مما ذلك 

ومحيحولأبمكدر•
(.٢٥١٦)رنم منه، باب والومحع، والرثاتق القيامة صمة كتاب ٢(،  ٩٣/ ١ ) أحد أخرجه ( ١ ) 







ءتإأمحتيوث،ؤالرسل؛{، س اس٥٥؛{،ض؛لأم يياض قيح  ٤٥٨

وؤويواكناتدوا، ولا تباعضوا، ولا ثداتزوا، ولا ماطنوا، ®لا رواية؛ ول 
همائافإخوا؛ا«رال

محاءل:ني:ض«مرواية: وو 
\ئثخ\ماشمحارى وروى الئوايادتإ، هذ0 بكل منبث زواة 

الثثخ
التجئرراا.عن النهي ®باب لآ<هألئن1 الموثق، قال 

ذللث،كان ّراأ عل.ثرراته، طلع أحاة ائ الأنتح أف هو والتجشز: 
كانأو عورة، أو عثزة نجد لعله يتجثس بنمه هو يدهن، بأف مياشي، طريق عن 
يكلالهاتف، طريق عن كان أو الصوُتا، حمظ ل المنثحدب الآلأرتط طريق عن 

٤^؛،وهو التجئس، ْس ذللث، قاف ومثاله أحيه عنراتا إل اف الإئيوصل ثيء 
الأالظ_ن تتض إى أفن نن أنثنئإ،؛I 1انمأ قأ ؤكأ.تا قال؛ نتحاكؤت\ل افه لأو 

التجئى.عن ئبمائةوةئ\ق لأءشثإهلانيرات:أ\اضى 

انثتلهدتحمذآثئما ١^^، اثنبم، لأخلث، إيداء' البجم كان وو 
ئامتر رآلهفيثتت أتوينيرك< يثدمينث« وآؤ؛0 ؤ دعالث اش بمول الأدة هدْ ءن ؛ه 

والتاحش،والتاقس والتجسس الظن تحريم باب والأداب، واكلة البر كتاب لم: م(أحرجه )١ 
رفم)«م(.

٢(. ٥٦٣رنم)والتجسس، الظن تحريم باب والاداب، الروالصالة كاب لم: م)أ(أحرحه 
وكتاب(، ٥١ ٤٣)رنم أحيه، حطبة عل محطبح لا باب الكاح، كتاب البخاري: روايايت، من )٣( 

لالب1غالهي باب البتؤع، وكتاب (، ٦٠٦٤)رنم واكداير، التحامي عن ينهى ما باب الأدب، 
أنلأمحفلالإبلوالبقر،رتم).هاآ(.



٤٥٩اصضاصسىراصعصمنيءءاماس 

يتأدىأذيه، التجنش لأو ]الأحزاب:ا/ه[. ه ثبنا ؤإة د؛تثا آ-تتمؤإ ص آءءفم«وإ 
هنفان الإئثمخلف إل ؤيودي والعداؤة، اليعصاء إل ؤيودي عله، المتجسس له 
ومث0هنا، ومثْ هنا، ومنة هنا ْرْ بافء، والعياد المتجثسز تجد ، ^jllيلزمه، لم ما 

اللهسال اممه، عباد أذية ق ه نمأي فقد هدا، إل ينظئ ومء هذا، إل ينظئ 
العافية.

يقالب وسمتهع اليامب، عند ؤيقف ال|اودتا، عل يتجنسن ان اشجنسى ؤمن 
صتم:محساءص،شاشضبمأنل.

لكيمدم فد وأكثرها رواياته ل هزيزةظ^بمثه، أي حديث، المؤلم، يكن ثم 
اللهلمنل متلمابى وهدا الخدين،٠١ أكدن، ١^٠ هإو والظن، دكزرءإياثم ما ٣ من 

افهقال الأية هده ق لكن [ ١٢]الخ^تراتتنرأأكليه َؤهمل آشوا ءامنإ أك؛و< دعالتؤيتأ؛م>ا 
الهرائنعل امحت الظن لأف ظ؛ الظن يقل: ولم نذأممذه. ي نحال:وسمأ 

الحتنالظن يوجب قويه قرائن وحد إذا أية الأسان طيعة من فهو به، بأس لا 
المجثذالظن لكن ؛>،، J^،ijباس ولا القرائن، لهدم تجصع أف بد لا فإثه الخض، غن أو 

ظسإذا اف الإئلأف ؛ الجبثؤا، أكدي، ®ؤه وقال؛ التجئ. منه حدر الذي هو 
وكذا،كذا وهويريد كذا، وهويمعل كذا، فلأن قعل له تقول تحدثه، ه نفصارت 

١^^،.أكدن، إنه فٍه اونول. يقول وهذا ذلك،، أية وما 
ُا دإإخوانا افه عباد ^ءويونوا ١٥الس. أن ثزحة بمقدم لم مما أيما وفيه 

للأخوة،اللمابق بالمعز لأخيه، أحا ي،5ول أف الأسان عل نجب ايه بمي، أمز'قم" 
يينهعاالمهم وماء معامله أخيه وبيرأ، صاربينه إذا الثاس بعفن فإف له، عدوا لايكن 

لأخيه،أحا الأمان يكوف أف الواجب، بل محور، لا وهذا عدوا، اتجده العاملة ذه هق 



منذلك وغير عن والدءاع بالسوء له ١لتمصرر وعدم والألفة الحبة ق
الأحوة.ممتضيات 

أيضابمزلأمحئة،ولأبمبم«وسا ه نوت 
ندمدم.

 I.الملبامى ؤإذا المف، ق يعني صدوْ، يشرإل هاهنا® ارالتئوى وقال
يعني'، كله®' الخنئ. صغ صلحن ®إدا ؛فوذ.' س البئر لأف ابواوح؛ امت 

اللحيه،اعما له؛ تقول الأئماء، مى ئيء عنر مثلا ينهاهم ر الناسمؤويحض الملب، 
ادسلو المموى؟ أين له• فيقال هاهنا، التقوى لك؛ فيقول ثئلمها، أف عليك حرام 

عبعلالنامؤر وبعفؤر ا-اثوارح، لامت الملن! امؤر لو يعني هاهنا، ما لأمي هاهنا ما 
له:فثقال هاها المموى لك: فيقول ذللئ،، ق فتنصحة كنبه، منر أنمو إل ثوبه 
وفعلاك؛هوللئح ل لحال افه لايمث، قلبك، ق موى عندك كان لو المموى؟ أين، 
بالباطلتجادل باق والعياد الناص، بعص لكن ُكله® الحتث صاخ صلحن ®إدا لأيه 

ذلكلأمحجدامحمسمءلومع ؛هالحئ، ^^ينحالألواباسوحووا
هوباطل.بل أصل له ليص، حيل هذا أل ويعرف بصيرة، عنده من، 

يتخذهأف للإنسان ينجم، بألفاظه، اطلولف ذكزْ الذي الحاويث وهالا 
الأحلاقمساوئ _، لكثير جائع فإيه حياثه عليه ؤيبني، عليه يسير ومنهجا له منارا 

الموهن،.واف كثير. حم عل حصل الإنسان نجنبها إذا التي 

الساقاة،كتاب ت ومسلم (، ٥٢)رقم لدينه، امترأ من فضل باب الإبان، كتاب البخاري• أحرجه آ ١ ر 
ة.بمنمح•يشتر بن المعان حديث من (، ١٥٩٩)رقم الشبهات، وترك الخلال أخد باب 



٢٧١ -jU ، ٤٦١ام1ءع وم« عق لكلام واصع عذاهبمس ام

إنارإك يمول؛ ه اف رثول تمتت قال؛ خ؛ئيبمنئ معاؤيه وض ~ ١  ٥٧ ١
رواهصحيح، ه حديتهاسدهماا. أن أوكدت أفتيتهم، 'م^رات ايمت 

ابإننادصحيح.آبوداودر 
ثمطرءلأ0 هدا د؛ لمحل برجل أف ررانُ يخهبمق؛ عود من ابن وعن ~ ١  ٠٧٢

حدثب4«  ١٥:ظهز• jiوممن \مثى, عن منا إناَ ءقاَل: حنا، نته 
ومنلم.اشخاري ثزط عق ابإتناد أنوذاودر زواة صحح، حى 

الشثى
عليتجئس لا اف الإئأف فيها يت؛يرن التي الأحاديث، من الأحاديث، هذه 

بإثيقأظهرها من يعامل فإثه منها ظهن ما بل عنرا؛إ-م، يؤع ولا اسيرط، إحوايه 
;ْ.بمئ،معاويه حديث ق كإ التحثز، ولا التجثسل محور فلا يظهر لم وما به، 
من^^١ لأف يبكهم؛ أذ كاف أو أئكؤم انمن مرات ثج إذا أف 

وبض-هاأحدا، ينبم لم فإذا هو، إلا يعلمها لا ربه، و؛ين الأسان بين الأمور٤^^، 
أحد.عونته عل يطئ ولم حاله، حسنت وأناب ربه إل وتاب عغ؛هل، اممه نر عليه 

فلأنقال ماذا الناس، عورات يتتح "والعماد؛افه~ الإنسان كان إذا ولكن 
يلمحأذ وإما يصئخ، أف إما يثجثس، ذهب مسلم عنرْ له يكر ؤإذا معل، وماذا 

محينعاتك مئئز وكدا، كدا فز أو وكدا، كدا قال ثلأنا إف قالوا مثلا: فيقول 
بلنانهآمن من معئر ٠^١ قال! هاثه الئتى عن الحديث، وق باممه" ~والع؛اد الحلق 

كيوامحتي؛لإتسخمحتي
(.٤  ٨٨٨)رنم المسلم، عل الستر ق باب، الأدب، كتاب أبوداويت أحرجه )١( 

(.٤٨٩رنم)٠ ايلم، عل المتر ق باب الأدب، محاب أبوداود: )؟(أحرجه 



سض؛لأمساضضظآهيوغ ٤٦٢

جزاءالعافيه، اممه سأل ٠ سه،ار وقوز ثمصحه عورته افه يقع دس عورثه، افه هي 
وفاقا.

حشزوظ مؤجل اممه ينتح لفصحهم، المسبميرثا عورات قح مذ مثن 
ئتور.ولا جدران يعيه ولا العافيه؛ افه سال يفصحه، 

>لمو0لألكنه حمرا، يسه مطئ برجل أق ايه تقهقثن منعود ابن حديث وكيلك 
الحالة،هدم عل أحزجوه حش عليه نحثثوا الثوم هؤلاء ولكذ محيا، 

وهازانواخد0، فلا اض بسئر امحتر ومن به، أخدناْ عيبه أو عورثه لنا أبدى من أل 
التجأس.تحوز لأ اده عل يدل أيذا 

٠^٠

حديثمن (، ٤  ٠٨٨ ) رنم الغيبة، ق باب الأدب، كتاب داويت وأبو (، ٤٢٠/ ٤ ) أحمد أحرجه 
الأسلمىقنصتن.برزة أى 



٤٦٣بامآمحصاصبمسء،محتجم>1دة

انمنالظن ش ص ح -^ ٢٧٢
-م.  قمْزسم مس ق

؛وًمحوهةي

هاز أظى بمص إى آلثلى تى َةما أجثنؤأ ءامنؤأ اقذ •، ١٠لعال؛ اش محاو 
لالخجرات:آا[.

ذإ0واكلن، مال؛ ه افب رثول أو ههئئ؛ ئريرة ش وص ~ ١  ٥٧٣
علتهر١'.منفى ا-لدث«. أكدب الظن 

المحح
^بجألإامحشإى:محمحلآ4

تبىفيإ عليها فقدثكلمنا ١[ 

قال؛هؤ البي أل ر عليه الكلام نسى وقد هؤهه هزيزة أيى حديث وكيلك 
١!^^.واض الخدث«. أكدب ^؟ ٥١١والظن؛ ارإثا'قم 

خوً؛ةقجد

كتابوملم: (، ٥١٤٣رقم)أحيه، حطبة عل عنطّب، لا ؛اب، النكاح، كتاب البخاري; أحرحه )١( 
٢(. ٥٦٣رقم)والتجسس، الظن تحريم باب والآداب، وانحلا الر 

)أ(انظر:)ص:ههأ(.

)م(انظر:)ص:ا،هة(.



ءتإإذةتءفي4ظسدالوسيق هدم *j اسههتي يياض قيح  ٤٦٤

^^Yvr انمنَََكياخممار م؛م -باب
I محفسأبمم

تممثؤمأ أ0 ع-حة مر لايحرمأين ءانئوأ أئ؛ث ثعال؛ اف محال 
ئسإلألثف تامحأ ري خثذؤ ئلم>ثأ محلا يمي ع ^ أن ءخ نء ين يتاء ولأ 

ثظ.'وةال [ ١ ١ ]الحجرات: ه آهتيترن م »أوللإك يدب رإ ومن ألابمتبأ بمد المثوى ألأم 
]افز؛:ا[.تنزه ؤوإ(بملمزز 

الثثخ
اودراوهالمنلم احتقاو النلم<ا احتقار كنريم ررباب الولث هال 
منفيه تإ محرم وهذا ذلك، أفته وما هدرْ، من والخط به والاستهزاء به والئحرية 

لاثهتقدير؛ كل له يكس وأن محرمه، أف نجب الذي المسلم، أخيلئج عل العدوان 
البذه•قال كا ٠ الوين٠٠٠ أحد أحوك، 

مرلاتثرمأين ءامتنأ قة ^ ١٠٠بقوله؛لآمحةا؛دذ المولفن انتدل ثم 
فوجه[ ١ ١ ت١لحجرات: ه نمى خبمل أؤ؛ أف حممتن ئماء ين يصا♦ ولأ يمم محإ أفييأ أف عتمح، 

عليدل المؤمن إل الخطاُب وثوجته ه ءامتؤإ آقة ^؛^؛١ المويخث• إل ابُلماب اف 
كإالإيإن، ق مص ومحالثته فقده وأف الإيإن، ممتضيات فهومن عليه يتل ما أف 
قاالمخاطك، ثتبية بمي الئداء لأف به؛ الاهتإم عل يدل بالداء الحكم ثصدين أف 

هئم ين ويثاء الرجال وهم مره ولامثرمٌبن مال؛ يقول إليه، يلممى 
حوي-ثامن (، ١٤١٤)رقم أخيه، خطية عل الخطبة تحريم باب النكاح، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 

عامرة.بمئئ.بن عقبة 



٤٦٥آلإ؟_بابهمو(راه،راص، 

قمراخلقته من ينحر وقد الرجل، هذا هيئة من تكون قد والئحرية الإناث، وهى 
بكلامهسحريه كذلك ؤيكون ذلك، أفته ما أو نحافه، أو صخامة أو محلولا أو 

أوالهراء بعمى يملد الثفهاء، بعض يفعل ك،ا وئحريه، استهزاء كلامه، وتقاليد 
قكذلك( وكوف باممه، والعباد واستهزاء سحريه أصواتيلم، يملي العالماع، يعص 

سحرية؛أخيك،فيه ثيء قكل بالمشية، وكذللئ، الناس معاملته ق به ينحؤ المعاملة 
ه.ئت؛و ين يته ؤو(لآ ه. مم مأمن تحز ه الأية: هذْ ق داخل فائه 

اشعند منهم نحرا منهم سخروا الذين هؤلاء يكون ربإ اثه عِقجل افه وجع 
أنوؤع«ئ القوم، ق هذا مممه حيل ت^ةول أن ؛ؤعسئ قال؛ ولهدا الله؛ عباد وعند 

الئساء.ق هدا ألإءتثزه 

بقوله•وعمت يعينوها، لا أي؛ ئلم>وا 5عال: هوثة 
صارإحوة \-ؤثنو)؛ كان لثا لكنه نمته، يعين، لى الإيان أن العلوم س أيه مع 

عمتذكنه إحواثؤلم، ثلممزوا لا يعني؛ ئ1لزوأ فقوله! كتمسك،، أخوك 
مأمورفأنت، منك،، ثلمز أف ثكزه ١^، ^،١ دمسلثإ يمنزلة أخاك أة و~يرث( بالهنس 

أنتكَةدزأخيكؤ.
سحريهباللمن،؛ بعصا ينبنيعضكم أي؛ ألألش،ه ثا؛زإل ءؤو[لآ ثعال؛ وهولة 

إليها،فتنسبه ا،لكروه، اللم، س ثيء فيها قبيلة إل مثلا— — يعرى أف إما به، 
ثبزايكون ؛ثا ذلك أسبة وما إليها، فثنيبه الصحلث، اللمت، س ئيء فيها قبيلة أو 

بالألقاب

سكنتم ذلك، فعلتم إل إنكم يعني بمد آلقثوى ؤبمم،ألأم وقوله• 
مآأو منه أوسخر أخا0 ز إذا فالإدسال آلإبمتيره بمد ألثتوى وئسألآتم الفاسق؛ن 



ادرسااتيسد هدم ض اساسى رياس قؤح  ٤٦٦

وأفالومغن من النحريه أف عل يدل وهدا قائما، بدلك يكون فإيه ذلك، أسنة 
^^زمبالأنمئهاسباتجاي.وأة لزقي 

هذاعل انتم من يعني؛ ه آههث م ثأؤكك بم1، ثم تعال؛ محوله 
ظابم•ع،جلفإلا افب إل يب ولم 

ئزْهمرو لخيل ؤولم؛و ثعال؛ وهي أحرى ^١^٧ الؤللن يكز نم 
الوعيدتفيد وكلها مواصع، عدة ل المرآبإ j، جاءت وعيد كلمة وويل ]الهمزة؛١[، 
بالهمزتارة غثرْ، يعتب أي؛ مرو ُؤلخىل هذا لعل مذ عل والثهديل 

الويل،بمذا متوعد الثمز0 فالهمز0 با-قوارح، واله٠ز باللسان، فاللمز بالثمن، وتار٥ 
باض.والعياذ 

امرئرربحنب مال؛ افه. رثول أن نمحهبمئ؛ ئريرْ ر دعذ ~ ١  ٥٧٤
بملؤبؤ•قريبا نبئ، يقد ، ٠١منلمرزواه اثنام،ا. أحاه كئقز أو الشؤ من 

مذابك يدحل 'رلأ قال؛ الص. منعود اينر وعن - ١  ٠٧٥
حث1ا،يئوذمحوبه أ0 نحث، الرجل إو رجل؛ محال  ٠٠مذكزإدرة مثمال محئبه 'كاذِفي 

الناس((.وعنط الحؤ، بطؤ الكتر؛ ا-نجال،، تحب حمل افه *إل همال،ت حنته، رثنله 
أٌرآ(ُُ«أ َ ميمرواه 

ودمه،واحتقاره وحيله السلم ظلم تحريم ثاب والاداب، واكلة الم كتاب مسلم؛ أحرجه )١( 
رقم)إا-ه؛](.

٩(.)١ رنم وبيانه، الكبر تحريم باب الإي،ان، كتاب لم؛ م



TUT؛-l^l(l^ul ^٤٦٧

أوصحيانه نثن ويد احتمارهلم، ؛ ااوعنطهماا دهنه، الخؤ<ا ررثطئ ومض 
اؤف'بايت، ل هدا من 

هال،٠٠؛ افه. رسول، هال، دال،ت نقهبمن اممه عبد بن حتديت، وض "" ١٥٧٦
أعفرلأ أذ ؤآ بمأل الذي ذا س عَقْل؛ اش ممال لثلأن، اف، يئفئ لا واف رجوت 

.نواةثاإأن.^ظ،س<(
الثثخ

المنلم.احتقار محريم بيان ق الأحاديث هدم 
بحنب٠٠ةال1 الضره أة هزوزْرؤهةتئ أيى حدين( فهو الأول! الحدين( 

يكفييعني كاف(، يمض هنا حنسس( بحنك(، ادثrلماا أحاْ يمقر أذ الشر مى امرئ 
ثؤواJة اثنلم، لأحتقار ونظ_يلم وهدا اننللم، أخاه عئقز ( jlالشئ من المؤمن 
انبي،أحاك ءن0 فلا كاما، دكاذ هدا الأ الم س اي( الإنياي( لم لو عيأ، 

انبمفاحوك ذللن(، غير ولا حلقه ل ولا كلامه 3، ولا محابه، ل ولا حلمته، ل لا 
تحلولا محرم، فإيه احتقاره وأما ^^٥، وأي( محرمه أي( فعليك( عفليم، عليك( حمه 

محفزة.لك(أن 

عل( Jjbكلاهما لج.ءثمحا اش عبد بن حنديت، وحديث( عود مابن حديث( 

حوي،مابن بحديث( حدن( لثا الم. أف حى بجل، لا وال انبم، احتقار ّنربم 
الرجلإف اف، رنول يا قالوات كير، من درة مثقال، قلبه ل من الحثة يدحل لا ايه 

تعال،اض رحة من الإنسان نقط عن الهي ثاب والاداب، والملة الر كتاب( ت مسلم احرحه ( )١ 





l_UUb-YUT ^lb_٤٦٩|؛

خوًءقمحجأبم

من(، ٢٦٢٢)رقم والخاملن، الضعفاء فقل باب واكلة الر كتاب، لم! مأحرجه ( ' 
نقهته•هريرة أي حديث 



ًتإإسيوثؤاسادسضئلأمسداإر،،طتي همح

ي^حبت-اب
فسم

أونؤأث تعال: ومال ١[ • مجه -لآهمنوف ي ئتال؛ اف، ئاو 
[.١ لالنورت٩ وآثحرةِه ألوتا ؤ، يم عداب لم  ١٣٠١٠أكمي ل ألقحشة شح أير تحتؤث 

تقهر:رالأ افِ. زثول داَل داَل: الأننيت.ذ بن وانق وض - ١  ٥٧٧
حنن*.*حديث وقال: '، المثمذي رواه . وسلثكاااف لأخيك الئهاثه 

النلمعل النلم رركل التجسس: باب ز الثايق ميرْ أي حديث الباُب ول 
الحديث.خنام...« 

الثثح
أثبما أو ان الإئعل تنمر بحادثة أو أوبالعمل التنيث؛الدل_ا هي: الئإتة 

ثعالأؤإثااش هول ينافي لأيه محرم؛ وهذا ؤيظهرها، ؤيبينها الأسان شيعها ذلك، 
وكذلك،أخيه، ق الئإته يظهر أل نجب لا الأغ فإل ء■ '١ يحوآه ألمؤ؛محا 

همدماأءءقسبوأ يم ؤألثهممشت، ألمو٠نAى يهمذؤيى ^؛؛j، ؤ ثعال: هوله يتاق 
•لالأحزاب؛خه[ بٌ نبنا محإيما بهتثا آ">تمالوأ 

يعنيويتلثلث،،، اف لأخيك الشهاثه تظهر ُُلأ حدين،: ا،لولم، يكز ثم 
المءهذا من وتشفى الو هدا اشُ ثزلحأ فزى بثيء أخاة ء إذا الإل)؛، أو 

آخز،حديث ق حاء ولهذا مموا؛ يي وهذا عيَه، الذي هذا به يبش ثم عنه ؤيزول 
(.٢٥٠٦)رقم منه، باب والويع، والرياش القيامة صفة كتاب أخرجه ( ١ ) 





٤٧٢  _U(صإأثئيوأوتسد •زهدم اساأ،تي ش

اسَكيالأم ز الشن م؛م باب 
iٍإ 

جمهقم

آ»؛كدسوأما ٩؛^■ ؤألنهممثت آهمنثى يمحدؤيى وئؤئ ُؤ ئتق•' اش محاو 
لالأحزاب؛حه[*ه مينا ؤإثما يهسا آ>تماوأ خفتي 

الناصو واثنتان افِه: زئول قاَل هاو: زمحؤمحق ^;;٤ ش وعن - ١  ٥٧٨
• ٠١٣وواة • اك« عل والمحاط الم، ل الشن ئث: بمم محا 

القي
قيقول فمثلا سته، ينفى أف أو بالنثب التنيو معناه \ذئتباا ق والشن 

منهاويذكر الفشر، رحم العدوولا لائدلإ التي الملأنية القبيلة مى أنت التنيرت 
فيكليس أنت منهم، ولت فلأن ال من اثك ثدعي أنت يقول: مثلا أو محايب، 

أنينذللث،.أوما خثر، فيلث، لكان منهم لوكنث، المسلة هؤلاء خثر، 
محابممالثاس ق رراقان ^ ١٥ه امح، أة ههمحن هميرْ أبي( يكرحدين، ثم 

وهماالناز بمش خنلتان بمي اثت« عل واقاط ف، j الطس محت: 
الكفرءتصبال ممن 

اثنفياش_ؤ.١^: 
اوجال،أو ائائ عليه أذثم اثت، عل والئاط اثن،، عل الئاحه والئانإ: 

(.٦٧رقم)والماحة، الب j الطعن عل الكفر اسم إطلاق اب الإبجان، محاب لم: مأخرجه )١( 





الرااطءاسيد •ز؛لأم اساسق ري1ض ض  ٤٧٤

كانوابل الأكل، عل اجتمعوا وما أبدا، ^^ ١٠٧بابه فتح أحد منهم فإ 
منيعني كمر، نمعتم ك،ا الئاحه لأف البعد؛ أشد عنه ؤيبثعدوف الئاحة، من هذا 

واف4ُاأزش.وانس. النائحة الئنوو،.لس ولأة انم، حصاو 



٤٧٥

ا'ما'ا-؛ابهمصاهوابملأ=ح 

آحفسإما تثر ؤإلمفيشتب آلثق؛جأى يمحذؤيك وأئ؛ن ؤ دعالت اف ثاو 
هلالأحراب:خه[.ئينا نإئا بهشأ آحتمالؤإ سد 

عؤاحمو راس .ثاو؛ اف رسوو أف رْ؛هبمة ئريرْ ش -وعن  ١٠٧٩
رالمنلم رواه منام ئيش عشنا وئن منا، ئيس الئلاح 

كالئفها ندة ئأذحل طعام صمة عل .م اف زسول، أو له؛ رواية ول 
ضالءائ:ازثوَلاشِ.ضاحبالئنام؟«داَل: »uهدا:ا محاَل: ١^^، 

يراةالأازاتيثايثا«ُ؟لثاو: 
رآر.علته ساجشوا«ظ »لا ^محاو: اف رثوو أف -وعنه؛ ١  ٠٥٨

الأجش•عن ض افي أف قهنمحل عمر ابن ~دعز، ١  ١٥٨
قئظمحُم

'١(.غنتاءرنم)١ امن ه الّك، قلل باب الإي،انج كتاب مسلم■ (أخرجه )١ 
٣(.* ٦ / تعال)١ اف رخمه النارح شيخنا لفضيلة مسلم صحح عل التعليق وانننرت 

(.١٠٢رنم)غشاء ه،من الّك، قرل باب الإيكان، كتاب مسلم• (أخرجه )٢ 
٣(.٠ ٨ / تعال)١ اض رحمه الشارح شيخنا لفضيلة لم مصحح عل التعليق وانفلرت 
(،٢١٤٠رنم)أحيه، سوم عل يسوم ولا أخ؛ه، يح عل لايع باب اي؛يع، كتاب الخاري• )"؟(أخرجه 

(.١٤١٣رنم)أحيه، حطة عل الخطية نحربم باب النكاح، كتاب ت لم وم
(.٠٢تعال)U/ اش رحمه الشارح شيخنا لفضيلة ملم صحح عل التعليق وانفلرت 

تلم وم(، ٢١٤٢رقم)الثع، عبوزذللت، لا قال، ومن المجس باب اليهمع، كتاب المخارى؛ (أخرجه )٤ 
١(.٥ ١ رنم)٦ أحيه، بح عل الرجل بح تحريم بم'ب الميوع، كتاب 





W^u،jU-rUU | ٤٧٧اهدي

ِء٠- 
دح

دع1لثوئال ]الأئاوة:ا[، ألمعوده  iyijl^١٠^١ أق;أت> جؤت 3ت\ذ.' \ش قاو 
لالإماء:أ*ا[.ي أنهدإن 

اثّى
قالإنسان خيانة والعير العير*؛ نحريم أرباب ^؛،،١^٥؛ الثووي الحافظ قال 

عهداأعطته <م<واء يه، ثمدر ثم ثيء ل أحد يأبك أن بمعنى الأنسإن، موضع 
فقدحنته فإذا بك، وؤثى عليك اعتمد ت ائتمنك الذي لأل وذلك لمَتعطه؛ أم 

به.عدرت 

يعزفالثيء لأف الوفاء؛ بوحوُت، العير قمحريم عل زَءتهآممق المولفن انتدل نم 
ءغ؛جل.اممه كتامت، من آيش ^٥١^٥ المؤلف له ماى الوفاء ووجوب بضده، 

،:؛[.Jjlil]ه ألععود أومحوأ آقرنت> قوثة الأول؛ الأيه 
يثملوهذا علميه، صاحبك، مع اممث، الذي العمد عل كامله وافية حا ائتوا بمي 

أفعلميلمثؤ فالواجب أحيلئ، عل شيئا يعث، فإذا البيع، عقود ضل الحقود، كل 
أخيل—،عل بمن إذا فمثلا وجوديا، أم عدميا كان مواء وشروطه، بالعقد، لفي 
هذامن يمكنك، أن الثّري عل فالواجب منة لمدة سكثص أن علميه وافؤرطث، بسا، 
وافرؤكشنقا أخيكر عل بنش أو العقد، بمئثفى مرط لأيه للئ،؛ يتعرض وألا 
المثري،علميه ووامق قاصريه، عذّثا فيه له! وقلت، فيه، الذي أذيضر؛العنس، علميه 

بزيه.له حق فلا 







ءتإإئنه4وثؤسداتوسيق •زئلأم اساسق رياس فؤح  ٤٨٠

١٨٠^قولة وهي يدلس، ولا عثتا ثكتم ولا ثعدر ولا قيوف وألا ثيء، كل 
اصمحع4]الإماء:أص.أت4دلن 
ألاالنب عهد عليك وقلت! أحدا ع\>قذو3 إذا يعنى بالعهد، يول أن اض أمز 

بالعهد؛مي أف عليك محب فائه ذلك، أفته أو٠! به أحتزثتى بإ أمحر أوألا كدا أقعل 
أي!ه تنمتُ آتهدكاث ون قال! ولهدا القيا٠ة؛ يوم عنه سأو موف العهد لأف 

القيامة.يوم عنه منوولأ 

هاف رئوو أف تمحهبممحا! العاص بن عمرو بن الني عيد وض - ١  ٥٨٤
فيهثاف منهن حصله فيه 'قايث، وس حالصا، متافئا ثاو فيه كى مى ءرأزع مالة! 

عدر،عاهد ؤإدا كدب، حدمث، ؤإدا حاق، اوكى إدا يدعها! حس الفاق، مى حصله 
ء^ثهر١؛.متئس يجز(( حاصم ؤإدا 

الصهاو قالوا! تنحهءث؛ف وأس عمز، وابن منعود، ابن وعن - ١٥٨٠
عليهمثقق فلأن((. عدرة هده يقال،! الصامة، غادرلواءيوم ررلكل س! 

عاموطذ مال• اللمي. أل نقهنئ؛ الخيري تعيل ش وض ~ ١  ٥٨٦
أبثريى عدرا أعثلم عاير ولا ألا ٤^٠^٥، بمدر له يرلإ القيامة يوم انته عئد لواء 

٠.منلمر زوا٥ عامه((. 
يابالإمحان، كتاب ت لم وم(، )٤٣رقم 1لفايى، علامة باب الإبجان، محاب الخاري: )أ(أحرحه 
(.٥٨رقم)اذتافق، حمال 

كتابلم؛ وم٦(،  ١٧٧)رقم يآبائهم، الناس يدعى ما باب الأدب، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 
(٠ ١٧٣٥)رقم الغدر، تحريم باب بر، والالخهاد 

(.١  ٧٣٨)رقم الغدر، تحريم باب بر، والالخهاد كتاب لم؛ مأحرجه )٣( 



٤٨١

»داوافُممل:ئلأثمحبمها-ثءنشم:رةيصتيهقاو: 
وريدئثتة، يأكل حرا باغ يرجل عدر، م بي( أغض رجل ت القيامة يذم حضميم 

الثخارير١ا.رواة أين0®. ينطه ؤJلم منه، ئانتول أجمرا، انثأجر 
ايثثح

لغلونص_، اثه وأعظمها مزحها، لنا ش؛ؤ أحاديث، ا،لولم، يكر ثم 
لواءعاير لغل *يزلإ العالم مثل الحرب ؤ، يكوف ما اللواء لواء، القيامة يوم غادر 

كانت،إن مدر اللوام هدا ويرJني مقعدته، تحت، أي بافه، والعياذ انته، عند 
ابنملأن عيره هذه ويقالت صغثرا، صار صغثرة كانت، ؤإف رفيعا، صار كبثرة 
باش.والعياد ملأن، 

الوعيدهذا فيه لأف الدنود_ج؛ كبائر من العير أف عل دليل الحديث،• هذا وق 
الشديد.

منذكز ما وأف بامهاترّم، لا يابائهم القيامة يوم يدعول الناس أف أيصا! وفيه 
بصحح،فليس ملأنه، ابى فلأن يا فيهال! أمه باسم يدعى القيامة يوم ال الإمأل 
قبه يدعى كا أبيه بامم يدعك، اف الإئإف بل 

اليوم،الناس مى ممر يقعلها مسألة عل السييه أيصات الأجمر الحديث، وق 
الأجيربمثاجئ الذي هذا أخرا، لهم بملوف ولا الأجراء ينثاجذوف أنم وهي 

الحديث،ق معال فال كإ القيامة، يزم حضمة عقو؟ل اف يكوف أجره يغطيه ولا 
بعاهد يص: عدز« م ير أغطى زيل المآمة: يوم حمئهم أنا *ثلاثه المدبي؛ 

(.٢٢٧٠، ٢٢٢٧)رنم حرا، ;؛٤ س إثم باب، البيؤع، مماب، ارخادكا• أحرجه ، ١١



صؤ١دثئهيوثؤالرسلص •_ئلأمس يياضاساسق ضح  ٤٨٢

ثمالأصغر أوأخاه ابنه لوكان ؤ ومنه« مأكل حرا ثاغ رررجل والثاف• عدو، ثم 
انثأيزالذي ١^ هدا والثالث: القيامة، اضُثزم سمنة ثتنة وأكل باعه 

أحنثه.يعطه لم ثم كاملا بالعمل الأجير وقام منه فانتوق أجثرا 
تجدهالخارج، من القائمين المال ق اليوم الثاس بحص معله ما ذلك ومن 

به،ماطل بلدْ من حصر إذا ثم الشهر، ق نيال يناله —مثلا— مئة باجرة ينتأحره 
حصمهاممه يكون باممه والعياذ هدا راتبه، من ائممهس وربيا حمه، له يأت ولم وآذاه، 

الوعيدهدا ق فيدحل العامل، هدا ويعطيها حسناته من ويأخد القيامة، يوم 
الشديد.

وليمئ ١٠٦:يأيون أو أجور'م٠ا، ينطومم ولا بالمال، يأيوف الذين وهولا؛ 
نصفه،فل، حصلته وما ادهن، ؤيقول: الأسواق، ق يركوثئم ولكي شغل، عندهم 
حرامهدا كل ريال، أوأربعيائة ريال الشهرولأث،امح ق وعليك ايمل يقول؛ أومثلا 
الثحت،عل نبث، جسد وكل سحت،، فائه أكلوه وما لهم، تحل ولا بافه، والعياذ 

لهمتمل لا المساكين ئزلاع أنوق :أكلوف الدين الطلمة وثإلأء به، أزل فالأائ 
تندأعم، أئنث، الثمز يطيل ®الرجل ذكر البي. لأف بارألب؛ والماد يعوم 

يأرحرام، مذ دعذي حرام، وثلبمه حزام وقطننه نرئ،. يا زب يا الياء: إل 
ضاثق((رهبالاهَس.

هن.اانتمراء وهي عاجله، عقوبه اممه عامهم قد باض، والعياذ الفثلمة وهؤلاء 
باممه،والعياذ عقوبة الدين، عل الإصرار فإن عليه، والإصرار فيه، والاستمرار العمل، 

(،١٠١٥رقم)وتربيتها، الطيب الكب من الصدقة قبول ياب، الزكاة، كتاب ت لم مأحرجه ( ١إ 
نمحهئئ.هريرة أي حديئ، من 





سيئا،رساءانحه'ظ؛*ذثزيكلام عى اسار|هض يياض قؤح  ٤٨٤

^^آ-اباشصالأصرتَكن
والآذىهيالمير حوي؛غ بطثوأ لا  ١٣٠١؛\ؤوا سال؛ اف محاو 

أنمموأنآ يشعو0 لا ئم أش ضل ؤ، ^^٠٢ ٠١ينغمون أق!بم ؤ ؛ ^^٠٠وقال 
[.٢٦٢]اJقر؛:\؟ىه زلا تثا 

يوماف يكلمهم لا رريلأة هاو! الئي. عن دوظ^بمئ ش وعن ~ ١  ٥٨٨
الهِزئوو هقزأى هاو: أوأ« ض زم يزمح4ا ولا إلم، ولايئي الماثة، 

هال:اممب؟ نئوَل هب:ا ثن ومحزوا خاثوا محوص: هاَل لإ\ت\ لاث ثه 
امحاذب(ونواةثإمأ'.^

١^*؛؛^،بل أنمل ويوبك إراره النل بمي؛ إرارْاا ررالنل له؛ رواية وق 

المحح
وذلكونحوها*؛ بالعطه الن ص الم، *باب لعال؛ اش ربته اجلولنن قال 

ءغ؛جل،ممب أعطاه فقد صدقة كان إو عطاء، الناس من أحدا أعطى إذا الأساذ أن 
يمنأف للإنسان محور لا فإثه كذللث، كان فإذا مطالوب،، فالإحسان إحائا كان ؤاذ 

قأو مواجهته ق هاله مواء كدا، أءهل1تالثإ أنا كدا، أعطقالثج أنا فيقول؛ بالعطثة، 
كذا؛فلأثا وأعطنت، كدا، فلأيا أ-ءطنتا الناس: بين يقول أف مثل مواجهته، غم 

•)٦ رنم الإزار، إمال تحريم غلظ يان الإي،ان،;اب، كتاب ت لم مأحرجه 







٤٨٧

وأنهوبشي.بذلك أئثخر لا يختي لحر٠٠ ررولأ ^j،؛ ٠، ه«ماار ولا 
علإما غر0، عل الإئان يعثوي بال الخم، عل العدوان فهو البعي وأما 

أيواعيفالعدوان ذلك، أذنه وما مقامه، عل أو أهله، عل أو بدنه، عل أو ماله، 
حرام.أيصا وهدا النلم، أحيه اُتهاك اله كلها يصمها لكن ممره، 

أعيثم ؛^١ ^٥^ سبم\ةئؤت\كت افه بقول الؤلما انتدل ثم 
أنبمني أنفسهم، يزكوا أن عباذْ سءْادهرةع\ق افه فنهى لالجم؛أ'آ[ ه آقئ بعن 

منلث،أكثئ أنا متلث،، أعلم أنا لصاحبه• مثلا فتقول، ا-ظق، عل انخارا يمدحوها 
ونن.ئالقوس ثني الاذه- افهَ ذك-ظُل، أثي وئ الأ. منك، أكي أنا ٍلاءه، 

الانتحار.مى 

التزكيهلأف وذك ]الشص:ه[ رؤ!هاه من أقبح ثع١لت اممه يول، بمارصه ولا 
ومنحم، من ثعال افه أعطاه وبملوؤيزهوبإ اف الأنيئثخر أل هي عنيا امحي 
الزكاة،ؤلريى تبا سلك، من فالمرادت رقثهاه من أفتح وأما علآ، ومن عبادة، 

وهده١[. • ]اكس: ه دشه! ش خاب قال،ثعالت ولهذا الردى؛ ٠^٠^، واجثب 
الناس،عل التيس ي س  ٣١أفل منها يحد ١^ ل اكا-بارتخ الآاُت، 
اممههال، كإ باممه، والخياد ثيغ يلوتئم ي الذين هم نمال اممه وصمهم كا هؤلاء ولكن 
مثشهتوأم أئكش-، أإ ئى محتمتت ث١يك نه ألكثب عقلي أنزو ٢^ هو ؤ نمال؛ 

ءمرانتم\[.]آو ه ئآار>يإمء ؤأبعاء آينئنة أثغا٠ منه ثثثه ما نقمن ريخ نلو>-هءّ ؤا أديث قب 

يابالقرآن، ضر كتاب والآرمديت دءتؤفنبم؛ما، عباس ابن حديث، س (، ٢٨١/ أخمد)١ أخرجه 
رنمالشفائ، ذكر باب الزهد، كتاب ت ماجه وابن (، ٣١ ٤٨)رنم إسرائيل، بني سورة ومن 

لآ.بمثئ•الخيري سعيد أن حدث من ٣(، ٤ ٠ )٨ 



املإ'طء،سد كلام *_ اساسنر رياس همح  ٤٨٨

>ولوَغنالأتال: قال كا فيه يكوذ أذ أيا لأيكن ، J^Uؤإلأ 
ه]اوا،:أآ\،[.يكث، أغصا زجدوأتيه ٤^^ محل من 

علالشهوئ الخارجذ الأز3ق بن نائ أووذ وند فته، اختلاف فلا اكزآل أثا 
وأجابالتعارض، ظاهرها التي الشامات الايات من لأ.بممحكثيرا عثاس ابن 

المنآن«ُرعلوم ق ررالإئقان ق الئيوطئ ذكزها متعددة آيات ق عنها 
وأشل ؤإث١ :حال: ١^ بقوو ام ي ض ١^^، انثلj ثم 

لاكورى:\؛[.ه ، تر١٣المخو غ، ثبمون آتاش بمللثؤة أكن 
لالثاس يظإمول الذين، هؤلاء عل وا1دمة والثوم البمحه يعني، ت والسبيل 

عليهمالدين هم هولا:؛ أهليهم، ل أو أيهم، ل أو أعراضهم، ل أو أموالهم، 
وصفؤإنإ الحؤ،، بغر ينتدول يعني، إ*؛رأأء،ه ٢؛^؛، ف، واليعه الثجتل 

هنافالمد الحي، بغير فهو البعير لكل بحنر، ليس حقيقة لاثه حق؛ بغز البعي، افُ 
وهداالحي، بغي فإنه الإهم، من، ثيء كل وهوأف الواؤع، لئيان هو ل( للاحتراز لمس، 

نولهمثل سواه، ما تزج محتدا وليس الوائ يبتن محييا تجد أف كثيرا القرآن 3، يرد 
ثثنحزهم ٣ بج، ه محآ أك م ألئ\ي، >تأي\ 

الرئرأف الواى هولبيان بل حلمنا، وربر ثيلمنا لم رب هناك ليس فهنا ٢[. ]المرة:١ 
الذينعل سل الأف بتر ثعان، افه أل فالحاصل! رزقتا، وهوالذي حلمنا، هوالذي 
الحنر.بغي الأرض j، وسعوف الناص، يذئلمول 
ألإل أوحي، افن ُرإل قالت م الحم، أف حاوهمحئ ن، عياض حديغ يكز نم 

^i؛-؛؛،أمز الض أف عل يدو وهذا الحديث،، من الشاهد هذا أحدء عل أحد يغل لا 

(.٦٨القرآن)Y/ علوم j، الإتقان انظر: )١( 



٤٨٩-باساصمحاYصارؤاسني ٢٢٩

افالإئوأف أحد، عل أحد يبغي لا اله لعباد؛ يى سبماةئه\ق افه من عنائه وهي 
الولق•وافه الحي• ق ويتواصع مهقل، فب بمواصع 

الرجل؛قاو رءإدا يال،؛ س افي ونول أف كههقتئ؛ هريرْ ش وص " ١٠٩٠
م.نواةةنإإإرا/

لذالنهي وهذا بصبها، ورئي الكاف، بزغ ررأهثكهلم« الشهوره: اووايه 
تنؤأئا الحرام، م يقدا ي، وانصاعا لأاس، وJفاعتا بق، مما ذلك ماَل 
الدين،وعل عيهم، محرنا دمالة ويهم، أمر و مص مذ الناس و يرى لما ماله 
بنمالك الأعلام؛ الأئمة مذ ماله محص وهصلوه، العلياء مزْ هكدا يه. بأس محلا 

ق'كتامت،؛)الأدكار(رآ'.أوصحته ومحي وآحروذ، والخميدي والخطاي، أنس، 
الشثخ

الناس،ه1كا الرجل؛ مال، رُإدا قال؛ ^٠. ٢١١أف رق.ةنه هريره أبط حديث 
بدلكيريد وئثقوا، المعاصي ق وقعوا يعني الثاس، هلك يقول؛ بأذ أئلكهم(( ههن 
وهوعمله بجط لأيه الثامن، هوأهللئ، فهدا غني؛، ل بمدح وأن نفته، يركي أن 

وكان:_،اشَ، بمي فابق كان الذي اوم قئة ى ك،ا لائم، 
قاللفلان، اش يعفر لا واممب ١^٢،؛ فقال وق، الفئ من عليه ما عل بقي ولكثه 

أفعيا يثأل ١^•^، يا رُمذ يعال• افه فقال ءغ؛جل، افه عل وتال بفيه، إعجابا هدا 
(.٢٦٢٣رقم)انس، هالك نول عن المهي باب والاداب، والخالة الر مماب لم: مأحرجه ( ١> 

الأذكار)ص:هآه(.انظر: )٢( 







ظإقهؤتثا؛نالرسإتي سيد هدم ض رطساساسق قؤح  ٤٩٢

الئيطاذررإل اف.يقول! رسوو نمعت دْنءؤلآبمنهئلت جابر وض " ١٥٩٤
رواةا بتءم"ُ افحريش ل دلكذ العرُب، جريرة ِفي الصلوو بمبمْ أذ يئس مد 

ئنيأ.

وثفالمنهم.ملوبمم وميثر الإمثاد 
أفلنبم بجل لا رُ افي رثول مال هريره أبير وعى " ١٥٩٥

أبوداودرواه النارار. ذحل فإن، ثلاث موى تجر هممذ ثلاث، موى أحاه بمحر 
ومنلم.اشنحاري ثزط عل بانتاد 

الم"-ؤيقال: الأنلإ حيزي ر بن حيزي حواش ش وعن " ١٥٩٦
دمه«.مهؤ'كتمك نق أحاة بن »من انيب.ي2وو: تبغ أنه عبمي الصحاب، 

صحح.بانتاد آبوداود زواه 
ءرلأظمحأذهألسملالهسئل:

علتهرد مإذ علته، يلثتلمم يلطمه ثلاث، بؤ ثرت فاذ ^^، قوى مؤمثا بمحر 
منائثئم وحرج لألإثم، باء ممد علته يرد لم يإف الأجر، ل انرثا ممد الثلأم 

بإنتادحشن.زواهآ؛وداود الهجرة،،, 

•ثيءار ل هدا مذ ملمس ثعال فه الهجزْ ثايته رءإدا 1بوداود: ماو 

رنمالناس، لفتنة مرايا0 وبعثه نحريش باب والنار، وابنة القيامة كتاب ت ملم (أخرحه ١ ) 

(.٤٩١٤)رنم السلم، أخاه تهجر فيمن باب الأدب، كتاب داود؛ أبو (أخرجه ٢) 
(.٤ ٩ ١ )٥ رقم اللم، أخاه تهجر فيمن باب الأدب، كتاب داود؛ وأبو (، ٢٢٠)إ/ أخمد )'؟(أخرجه 

(.٤٩١٢رنمراللم، أخاه حجر فيمن باب الأدب، كتاب داود؛ أبو (أخرجه ٤ ) 







٤٩٥بجاضامةسا4مألأسهمس 

مل,ولا كل ما العرومت، إل الصباح من لويعمل واللسان 

شثزمحيم ثإدا ؤ ثعالت لقوله السلام؛ عليكم مولك! يكون الثلأم وود 
4ردوهآ وو الكفايه ذكز ثم بالأحش قيأ لاواء:آ\/[. آوردوهآه يتآآ 

عليه؛مولك،:دعاء عليئم* #الثلأم لكن دعاء، فيها فليس فقط ومهلا أهلا أما 
ارءليكلماشلأم«.

ثيءكل عل إيه والتوبه؛ والعصمه والثوفيى الهدايه ولكم لنا النه فنسأل 
قددٌ.



ض؛لأمساضسظأقيظ ٤٩٦

تيٍقمقج

١[.]الجادلأ:٠ ه ألسأني أشوئين ي تعال: اف، ثاو 

LSUكانوا »إذا ثاَل: ١^^ نئوَل أن : ١٠عنن؛ابن وعن - ١  ٥٩٨
اكاوث«ققشرا؛.ءلأ:تاخاثاندون 

قاَل:ي؟ شن: لأي ملت ثاَلمطوح: وزائ: ونواةمحوذاودم 
لأتئزك.

بر،ىلتئأاواينمحبم
همثرابن وليس؛غ يناجه، أذ يريد رجل مجاء الئوق، ز التي عمه بن حالي دار 

محبجمحمةائ،صاَللؤلأثيليميعا ا؛لأي 
.واحد١١ دون اثثان لابماغ ُ يقول: ه افي رسول نم٠ت مإف ثقا، انثآحرا دعا: 

ثلاثه،كنتم ررإدا مال: افب^ رسول أن خ.بمتئ: منعود ابن وعن " ١٥٩٩
متفؤعتزثه® دللن، أن أحل من بالناس، حى الأحر دون اسان يساج قلا 
)،(ِأ.

عاله

ومسالم؛(، ٦٢٨٨)رنم الثالث، دون اثنان يتناجى لا باب الأستثدان، كتاب البخاري؛ أخرجه ( ١ ) 
(.٢١)٣٨ رنم رصاه، بغير الثالث، دون الأنمن مناجاة تحريم باب اللام، كتاب 

(.٤٨٥٢^تابالأدب،بابفيالتناص،رنم)أخرجه )٢( 
(. ١٣)رقم واحد، دون انمن مناجاة ق جاء ما باب الخامع، كتاب مالك؛ أخرجه )٣( 

رنم)،؟أ1(،ومالم؛أكثرسلأتةفلأ1س، كانوا إذا باب الأذان، كتاب ^لخاري؛ )إ(أخرجه 
(.٢١٨٤)رقم رصاه، بغير الثالث، دون الأنن؛ن مناجاة تحريم باب اللام، كتاب 



٤٩٧ص-بابامءذاصامحاسس 

الثمحح
الزويالحافظ أشازإليه U مها وزك الإنلأم عايها لحث ام الأداب من 

يعال!بقوله لذلك واستدل الثالث، دون اهن يناجي عن الثهي ياب ف قمحهآ؛له 
اممهوبيرئ الثسهلان، من التناجي يعني! [ ١ • تالجادلة: ه ألكلير مى ألق؛وئ ؤلئا 

وؤئءاموأ ؤتثزث قال؛ النجوى، مدم الشبماف يريد ماذا تبماةئؤناق 
ثتثاإلأطدنآشهلاسدلأت:>>[.ُضآؤيإ 

بالكلامأي افاجي، ق بعض إل بعضهم ياحد النلمموو -بمم م إذا وكانوا 
شرابنا أرادوا هولا؛ ويقولوف• الوبنوف بوق أف لأجل بينهم؛ محا بماجوف الئر، 
علداما عئرصول والكافرين المناشن من الومغن أعداء أف وذلك ذلك، أنثت أوما 

أذيريد أي؛ اممه، أعداء من الشيطان يريده ما هو هذا لأل الإيإن؛ أهل يئزل ما 
وباولتائه•به حال، كل عل الموبثوف ؛ئرف 

واغثمداممب عل يوكل فمذ اثوه ّّثثاللأأإديا بمارج ؤوليس مال؛ قال 
١^أن ارواغ^م و.£جقآ.' عباس لابن الئى. قال كا أحد، بمره لا فإيه عليه 

سا•جنلفهم اف«ااا كنية مد بثيء إلا يسوك لم شء يصوك أذ عل لإاجت٠عوا 
١^؛^•لإحزان محنهم محا 

ث.اي وأل امن، هذا ل منئود وابن عتر ابن حديش يكر ثم 
^نولألأثفإلألأظلأمحأذبما-تااكالث،،يضإذا اتحازدون 

ذوق؟يخاجيال ثاذا يكلموف؟ لم لماذا يقول؛ محزف، اكالث لأل الثالث؛ يوف 
طامح،وثىنيءُطامح

(.٢٥١٦رنم)مه، باب والويع، والرناتق القيامة صفة محاب والترمذي: ٢(،  ٩٣)١/ أحد أخرجه )١( 



فلحددأضاسايض*ن؟لأ>اسدالوساء، ٤٩٨

يطلعأو أحب لا حاصه أله مصاحبي وين بيني لكنت إذا قائل؛ قال فإو 
أحد.عليها 

أربعه،لتكونوا واحدا ايع رة.بمنمح، عمر بن اف عبد لعل كا امعل قلنا• 
دلوكا نيجهتنئ.( معل عمر ابن لكن كإ بتنهإ، فيا يئكل،ان واثنان اثنان، فثناجى 

الشكله،زالت، بالناس احتلطا فإذا بالناس*ا ارحص،ئتلطوا حود من ابن حديث، عليه 
فالحقذللث، ق لهإ أذف فإو منه، ينتاذنان فإمإ أحد مايلهلم ولم يمكن لم ؤإذا 

له،وحبمملألحزئولأيأالأم.
محييانوائش ثلاثه لكنوا إذا الثالث،— دون اثنين بين التناجي ذللثؤ وس 

يفهمولا ينمع والثالث، بلعتهإ، يتحدثان فجعلا محيها، لا والثالث، أحنبثه لغه 
يتحدثانوصارا يولكبير لماذا فيقول! محزيه، ذللثؤ لأف التناجي؛ من فهدا يقولان، ما 

المويئ-وافه ذللث،، عن فنهى ه الظن ييء أوى وخدهما؟ 
مصي



AT  ٤٩٩ثوم سب بمي ^^٠^٠ زاسوات هذئيذيب!_ النم باب - ٢

؛م«%؛

والهملدوالرأة والداثؤ العبد ثنديب عن الثهي باب " ٢٨٢
الأدُبمدر عل أوزائد نرعي نجب بغثر 

جمحهقم

واياورألسثئكم وألق»ئ 'المن_ق ويذى إنسننا دٌال•اف مال 
ملكتاوما ألتحيز وأين إالحس ؤآلصاحس، آلجنسا وأبار ألنزن ذى 

تاداء:ص.ه يخولا ^١^• 

هؤ؛ق امزاة ررعدسث، يال! ه اف رثول أف عمر ابن وعن - ١ ٦ ٠  ٠
ولاهءَرأطعمتهاونمتهاإيحثثتها، لاهئ النار، فيها ، Li>-J^مائث،، تجننهاحم 

وهي!ان5ثرة، اينجمة وبالئجن النجمة الخاء بثع الأرض" ارحشاش 
وحشزاثؤا.هوامها 

يزموثك،وهم ^١ ثصسوا قد هرص مى ييمحان نر ررايه وعنت؛ — ١ ٦ ٠ ١ 
مماَلتوئوا، عض ا؛ن زوا قآى تلهب، -محاطوبن 'كل الطم لقاحمح حظوا زقي 
شيئا١^• من لس ه اش زئوو إو هدا، قمل مى افث لس هدا؟ قمل مى عمرت ابن 
.^١٢٠ئثقق مصا« ١^^£ فيه 

كتابلم; وم(، ٣٤٨٢)رنم الغار، حاويث، الأنساء، أحاديث، محاب اJخاريت أحرجه )١( 
ائرةطرنم)أأآ؟(.نتل تحريم باب اللام، 

رنموالجتمهة، والصورة الثلة من يكره ما باب والصيال، الدياح كتاب الخاري؛ أخرجه )٢( 
البهائم،صر عن الهي ثاب الحيوان، من يوكل وما والذبائح الصيد كتاب وملم؛ (، ٥٥١٠)

(.١٩٥٨)رنم 



الرأطء،سد اماسق*زهدم لياض ش

إلته.يرش الذي والئيء وئوالهدف والراء النجمة الش بمع ارالعوض؛؛ 
مممؤال؛هائماا مؤ أو ه اف زئوو ارش ؛ محاو نقهنئ أنس وعذ - ١ ٦ ٠ ٢ 

سئل.عمش لومعنا1ْ عل؛هر 

نبتؤناخ *لثذرأيتى و.ض'هذ•' تؤيدبن عئ أي -وض ١ ٦ ٠ ٣ 
أذينمها*.رئوو!ف. هأترثا أصردا حائم)لاؤاح؛وْلطثها لآ ثولإ؛؛I م بى 

•راش١عإحوةفياا ولرواية؛ ٠• رواْمنلم 
احي

والولإوالحيوان العبد يعذب عن النهى مِكهادئثفي الؤلم، ذكنْ الباب هذا 
لبإلا غرم أو مزين، يندبه عاليكاَأل ئئرم فإثه عليه، ولأيه لك ونى والمراة 

وألق»نآلمزق ويذك، ؤدإلءثإ؛"ماإح-ثثا ثعالى؛ افه يمول انتئهد ثم 
\ذأوي-فيوأ؛ن ألبمب ؤآلصاحب ألجنب والحار ألقرن زى وألحاي 

هؤلاء]الماء:،"؟[ ه فخورا ءنتالأ يكاة ش بجب بُ أق إة أيمإكم حكن وما 
الحقوق.أصحاب كلهم 

عليك،حما البثر أعفنم وهما والأب الأم ه ؤوأل؛؛إاومؤإنقنآ ثنال؛ قولة 
ءكهائلآهؤئمّ^٠^٠ ثئا افه رمول حق بعد 

رقموالمجثمة، واكمورة الثالة من يكره ما باب والمهيلء، الل.ياىع كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
البهاثم،صر عن الهي باب الحران، من يوكل وما والذبائح الصيد كناب ومسلم: (، ٥٥١٣)

رنم>ا"ها،ا(.
١(. ٦٥٨رنم)عبده، لملم من وكفارة صحبة باب الأييان، لكتاب لم: م)؟(أحرجه 



قومي__ يقه وادوابة <_ هذسس الئهي ، ١١٧-  ٢٨٢

منالمرايات هم ١^^، 4 تآتكنكم وأؤننئ آهوق ءؤوُذى ثعال: 
اضانسنئث،آباؤهم.الأمأوسمام• :>،

i:ألثم ^١^ القرت، الحاث i: ألثزق ذى ؤن\أ(ز الفقراة. هم اين الم
قالصاحب ص ومل: الزوحه، هي قيل: إآلحثس>ه ؤوألصا.>مح_، البعيد. الحاث 

ون3قأه،ص ^;١ ١^ به اشلخ ١^ سفئ أشزه، >ثآتي \ثو. 
ماموئاو الإنفإو والهائم، الأرماء من أيامحم مت ما أي: الشاهد، هذا 

يكتسي،مما ؤيآثوهم ثهلعم، مما ؤهلعمهم ادم بّى من كان إن إلهم، يالإحان 
لايطيمول.ما ولايككهم مم، اللائقه ١^١^ وينزلهم 
والهرةحبسها، هرة ق المار لحل امراة هؤؤتيبممحأان عمر ابن حديمسا يكر لم 

ماتت،،حى طعاما عندها قئعل ولم ماء عندها كئعل ولم حثنتها القطه، هي 
ساويلا هث0 أنيا ْع باش، والعماد ، ١٦٠وعدثش الهرة، هدْ بب النار حلت، محي 

•حوعا ماتت حس حمنمها إي اءة؛ الإمهده إليها اءمنت، أٌولكمها شيما، 

ذلك،فإل ت5في وئرابا طعاما عندها حعلث، لو أنيا الحديمث، هذا من وفهم 
عندهاان الإيوصع إذا الأقفاص، ق نحس الي الطتوئ هدْ ذللئج ومن به. بأس لا 

ثصزإذا وأما بأس، فلا والثإد الحر من وحفظها يثئز، ولم والثراب، الطعام 
الهرةل المزأة هدْ ءن>ب>تا كإ باش، والعياذ *يا، يعدب فائه مصخ ؛__، وماتت، 

يمينههن ما عر عئرض أف الإ؛ان عر نجمث، أية عر ذلالثإ فدل حثنتها، الي 
لأممأحئ:الإكرام•والأدمحوفأولوأحرى؛ لهائم، اس 

جملواوفد بقزيس يفتيان مث رمح.;بمنمح عمر ابى أف فهو الثاف؛ الحديث أما 
;ْأهنبمهدهمقوا؛عمر بن اه عبد رأوا فل،ا إصابه، أفد أبمم علميه، يرموف طائرا 



ءتإأذنهؤ،ثؤا1راادق سد ئلأم ض اساسق  jaU)فلح  ٥٠٢

مذاممه !عذ هدا، ئعل مذ اض J_ فقال! فاحآروْ، هذا؟ ما قاوت ثم منه، هذبا 
لأن4ُ;آللم؛وهذا إن>و\لأ \لأوغ فه ١^تجآ ض ١^٠هممذ أن وذم يز،uJ؛، 

ظهره،عل يصربه وهذا صديم، عل بمرئة وهذا جناحه، عل يمربة هذا إف إذ 
محاعن ١^ فيه شيئا امحد من ه البق لنذ فلهذا فثادى؛ وأسه عل وهذا 

وهدما.

البيأل نمحهبمن مالك، بن انس حديث، وهو بعده الذي الحديث، وكذلائإ 
وذلكمحوو؛ لا هذا فإل يمل، ثم محس أل ومعناه جزي الحيوال مؤ، أل ش ه 
ينمى-أف محل، فلا إيلام ورميه وثدكيه، ذبمحه عل مقدورا كان جمل إذا لأيه 
ا،لوفق•وافه 

يرعلانا أصرب محت، ت قاو ننحئنبمثئ البدري منعود ش وعى - ١ ٦ ٠ ٤ 
 ،^^Lاعللم حلفي،ت مذ صوثا منمت ؛«IjI  >منالصزت، أيهم ظب مئعودا
اف4َأن ثنئود ي )رام بموو: ص فإذا ه اف نثوُل هؤ مرإذا ذنا مق النبيه، 

بمدةأندا.ت*١^^، ظئ،: الئلأماأ. أئوئفكثث،عق^١
محتسمثامطمحصمحمحرأُ•

لملو رءأما ممال،ث ئنال، افه لوجه حر هو افه، رثول، يا ظلت'' رواية. وق 
•؛ الردايامتذأبمده مسلم رواة الناراا٠ أولئتك، الناث، ، 2k_Uمنل، 

١٦٥٩رقم)محبيه، لطم من وكفارة الياليك صحية باب الأييان، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
١٦٥٩رقم)محبيه، لطم من وكفارة ال،اليلئه صحبة باب الأيإن، كتاب ت ملم أخرجه )٢( 



TAT  - ٥٠٢قومي سب والولدبمي والواة اسر عذنعذيب ام باب

ةئلأتا صرب أتى ت قاو س، انيث أى ج.ءتمحا: عئز ابن وغن - ١ ٦ ٠ ٠
طظ\نوثأ'شيوتوخثلإأ''لةواه\نس 

أناسغل بالشام ص أيه حرام بن حكتم بن هشام وض - ١ ٦ ٠ ٦ 
هدا؟U صال: \ه1\ وب وذووعز دصث القس، و أبوا ومد الأقاط، من 

لنمتأنهد ^٩ ممال ابرية~ و حبنوا رواية؛ ~وو الخزغ و بمدبوذ قتل؛ 
علمدحل الدئيا®. ق الماس بمدبوذ الب'ين بمدب افه ارإو يقول؛ اممه. رثول 
ا.مسلمر رواه قحلوا. تبمم ئأم ئحديه، الأمم، 

النجم.من الملاحوو ررالأناط<ا 
موئومخمارا افه. رئول رأى مال؛ ة.بمها، عباس ابن لغن "" ١٦٠٧

وأمر؛ءحةار0الوجه" مى ثيء إلاأيتش أسمه لا ارواممه ئمال! دللن،؟ قانكز الوجه، 
نت1مرآا.نواة الحاعزت؛ن. كوى ثن مهوأول، جاعزتئه، ز مهوي 

انيمح-مَلالدثر.راالخا>ىن«:سم 

الهُ»لنن ساَل: ^، j وم مد حماث محه م الص. أو يعنه؛ - ١ ٦ ٠ ٨ 
زرواةمنلمر الدىوننهء. 

(.١٦٥٧رقم)عبده، لطم من وكفارة ا،لإليلث< صحة باب، الأي،ان، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
حق،وغاّر الناس عذب ش  jUwLmJIالرعيل باب و١لآد١ب، والصلة الر كتاب ت لم مأحرجه )٢، 

بعدم.(وما ٢٦١٣رقم)
رقممه، ووسمه وجهه ل الحواف صرب عن ال-هي، باب والزينة، الياس كتاب مسلم؛ أخرجه  ٢٣١

(٢١١٨.)

رقمفيه، ووسمه وجهه ل الحيوان صرب عن النهي باب والزينة، اللماس كتاب لم؛ مأخرجه  ٢٤١
(٢١١٧.)



٥^١^^^اضساإرق ساو اسا،،تيءزا؛لأم ري1ض همح 

دعنالوجه، ل الصرُب، ض افب. رئول ررش أبما؛ لسلم روايؤ ول 
'.الؤنموالؤخه((ر

الثثخ
ثند؛بعن الثهي باب ل ز؛ئثقئث الثووي الحافظ ساقها الي الأحاديش هذه 

بالتائباأ٠صوذ أف وذلك ان، الإئيود-م ص وعإرهم والولد والثنق الح؛وان 
للإنسانمحور لا ولذك و١لإمحاغ؛ الإيلام ثالتاديب اقصوذ وليس الإصلاح هو 
آلا١^^ يتاددّا لم ءإذا الصزلت،، بدون يتأدب أذ ينكى دام ما الولد يصرب أف 

عيجثلاض وقال ممح، غير صرتا يفرب فإله صرب ؤإذا يفزب، أذ فله بالمزيس، 
فيأل٠ءثاجوهممئنهدآهج-روهن دءءلوئرى محامفمحرمنث> لنساء! ال 
أذلا هوالتاديب المزب مى والمصوذ الثالثة، الرتبة ق المزب، فجعل اء:؛ُآ[ لال

كانائه البدري عود مأب حديث منها أحادث، الؤلما ويكر 
يقولما يئمه ولم ا١^بائنعود، يقول! ا-لحلف_إ من صوئا فبع له، غلاما يفرب 

ألمنعود آبا ءاغلم فقالت ه اف هورسول يكلم الذي فإذا العشت،، شدة من 
عاللنحأقدز فإنه -مؤثل، اممب مدرة ثدكز يعني . العلأمء هدا عل منك علثك أهدر اف، 
ذكزاثاام الأية ل اشُظ بجُ ندا ؤإل الغلام، هدا عل هيئتك من 

اء;إُا[.تالنه -نماءقس/إ أقت'َ؛ادك\ تتثي,ةآإل هلانغوأعثآس أءلننه^كم 
منعاليه أئدز اضَ أف العظمة ١^ حدْ وذثزة س البئ أنت رأى فو 

رقمب، ووسمه وجهه ل الحيوان صرب عن الهي باب والربة' الياس كتاب ت لم مأحرجه )١( 
(٢١١٦.)



ديساثرميرااو1او راارا« اسد5اراواهت عدسدس ام باب - ٢٨٢

الغد،أعتى ثم اطب. لزمول هيبه يدم؛ من الغصا نفلت، العبد، هذا عل قديته 
»،J*،؛IOأ-لسثت ون يقول• ثعال اطه لأف ر?ئقبمنئ؛ قهمه حنن من وهذا 

البئرأنثي ولهذا العتق؛ إليه أحس العبي• هذا إل أساء ايه من، ذا.لأ ١[ ١ ]هود:أ 
ااثنا0لأف يعتمه؛ أذ ذلك كمارة فإف لطمه أو عنده صرب، مذ باق هذا ل إ. 

الثيتات.يدهن 

قالحثوميذ قصة ق ر.بمة حزام بن، حكتم بن هشام حدث يكن ثم 
وهمينتحرحوئه، أي الاء ستنبطوف لأمم أساحئا؛ وسموا الأئباط، وهم الخراج، 

عقوبهالوال فعامهم يودوه، لم وكأمم حراج، عليهم كان الشام ل )فلاحول( 
أنزهمالأمثث فمك فأ-نيه الأمير إل هؤهقنئ هشام فيحل موحعه، عفليمه 

وأطكهم.

وأممالحقام، مناصحة ق نيؤؤؤظ الثلم، م؛رة حنن عل دليل هذا ول 
بزأيئ،ث؛تد لم ؤإذ المطالوب،، فهذا اهثوى فإن ويضحويه، الحاكم إل يقدموف 

إذاعغ؛ثل اممه عنايوف الذين الحكام لكذ الحاكم، عل المووليه وصارمحتف الناصح ذمه 
باطلاقهم،وأمر الحاكم ٥^٠١ فامظ وعميايا، صثا عليها تخروا لم رحم بآيات يكروا 

محور.لا ائه الحد هذا إل يصل الزى التعذيث، أف عل ذلك، فذل 

وونز١^-^، ى الزنأ ذكزئ التي الأحاديث، من أيئا وكذلك 
ينلنذ لغن ه النير لأف وذللئ، الدنوص؛ كبائر ومن، حرام، الوجه ى ادتوااُتج 

الثمة،من، هومشتؤر ولهل«ا علامه؛ ليكول الحيوان كئ، عن، هوعثارْ والونم هلءا، 
ثزطتانإما ثقئأ ونم لها قبيلة كل لهم، علامة المواشي أهل يقخذ العلامه، وهي 

تخفظهذا والزنب ئتئ، وم لها ملمة فغل هلال، أو دائرة أو زثا شرطة أو 



ا1را<،ااء،سيد هدم اسسقعن لياض ش

قوكروهاالقبيلة لهولا؛ أنبما الناس عرف صائعه~ —يعني صانه وجدت إذا الماشيه 
عاليهاحيمة وجد إنسائا أف لو الدعوى، مسالة ل قرينة هي أيقا وكيلك لهم، 
-٦١تنجح دعواه صدق عل يدل قرينة هده فإف له أما وادعى ان إئيد ق ومم 

الضيقة،إيل كان:سأ س الض فاو بالئئة الثابتة الأمور من وهي الدعي، ذغزى 
بعده.من الخلفاء وكدلالئح 

ثومولا يرن لا الولخة لأئ الزلخه؛ ل يكوف أذ يجوز لا الزنب لكن 
ؤيكونالعضد، ق ؤيكون اوهبة، ق الوسم يكون ؤإيإ البهيمة، فهوحمال يمح، ولا 

الوجه.إلا الخنم من موضع اى ق ويكون لفخذ، اق 

الصارالل4أ فقال: فاعت محن مما ثقا رأى إذا او الإنأو عل دليل هدا وق 
ارالثهموقالنات الوجه، ق موسومه ميمه وجدنا لو عليه، إم فلا هدار، يعل من 

مذالعذ ءاللهم نقوو<ت يلان، ابذ محلأو نقوو،ت لا لكذ بأس، فلا ونمها،، من العن 
وجدناة^طا يعي الئارع ق ميزا ز1ينا إذا ذلك ١^،.^ قال ك،ا زننها،ا 

رراثقوايقول! اللمي.ؤ لأل هماهتا؛ ثعوط من اف لعذ ذمول،• أن نا ل ق
.١١١والظل،،الخزيق، وقارعة ١^١^، ق اواز الئلاثه: اللاعن 

الصالحينعباده من مهتديذ هداة وجعلنا ؤيرصى، يجب ت،ا ؤإياكم افه وهمنا 
النلحيذ.

محاجه■وابن ، ٢٢٦١رقم عن•••، الك،ه َص اش الواصع باب الطهارة، كتاب داويت بر أا 
بنمعاذ حدين، من (، ٣٢٨رنم)الطريق، نارعة عل الخلاء عن النهي باب ومنتها، الهلهارة كتاب 
.ض'•وظ 



TAT - مواثحتىاستونموهاقمي«ااصدسبالغارايم باب

نم.مامحباشووضان 
أاثاJةوحوها حررلا 

خجًءوسءبم

ممال؛تعث، ق ه اف رمحول ثتثنا مال؛ هؤهقنئ ميرْ ش ص ~ ١ ٦ ٠ ٩ 
قاَلP 1بي مفخ\ تئامحا وئب من ييأو؛ن نلأا« ملأنا ذج »إن 

ؤإلوملائا، ملائا عنرموا أ0 أمريقم 'كنتا ُرإدا الخرؤج• أرذثا ح؛ر، ه اف رئول 
.١^١^١٠ماءهمهما«.نواة شبمايخظِنثحومهما 

محمر،ق ه افه رثول ْغ كنا مال؛ منعود ابن وعن " ١٦١٠
هجعتئالخمزْ مجاءت ؤدة\.أ هأحدJا ^■^١)؛!، معها ئُْ هنائنا لحاجته، فاطلو 
منيهورأى ولدهاإليها®. ردوا بولدها؟ هدْ مم من ٠٠؛ مماو ه اليثر مجاء مرمى 
يندبأن لأيبغى  ٤٢ماَل؛ ثخن ك: ُدْ؟« ^ >اةن هقاَل؛ خثهثاها، د مم 

صحح.باثناد ا أبوداودر رواة النار®. رب بالنارإلا 
توصعاشو؛غام.ااهزيهننو«طاة؛ هنلهث

المحح
نحللا اثه يعني ؛الساراا رل؛ابمحريمالئعذ.يّس«مال؛ اف ا،لولفرِمه قال 

إمامهؤينكذ بدؤنه، التعذيب يمكن لأيه ؛الإحراق؛ أحدايندب أف لإنسان 

٣(.٠ ١ )٦ رنم اش، يعذاب يعذب لا باب والمر، الخهاد كتاب الخارىت أخرجه ( ١ ) 
(.٢٦٧٥)رنم العدوبالنار، حرق كراهية ل باب الجهاد، كتاب أبوداويت أخرجه )٢( 



سيدالرسل؛{،اسلاا،إ{اررا؛لأم ثمياض ش

لها.حاجة لا تعذيب زيادة الإحراى فيكوف ذللث،، بدون الخدود 

وقال؛ٌترية ل رجالا ثعش البي. أل يقهبمه هريرْ أي حديث يكر ثم 
الئحابهفات بالنار(( موخ\ نئاهما رم زثلأى(( ئلأنا ذلجذي' ا)إن 

ولكذوكدا كدا ك: كنئ، قال: الخروج، أرادوا فو الض^ لأم انثالأ ذلك؛ 
انزةه الض ضح فامحلوهما(( زخدمموهما هان غهثل، افُ إلا بالنار بمدن، »رلأ 

بالنار،نحزى لا فإنة المم انثلخؤ إذا او الإنأئ عل ذللئ، هدل الثاف، أنره الأثَل 
الشرعية.النموصس ثمتفيه ما ححب عاديا كتلا يقتل ؤإثإ 

فوجدلخاجته مفى ه اللمي أل داود أبو رواْ الذي الحديث وكيلك، 
يعنىتحرش، فجعالث، فآحدوهما، ولداها، معها الطيور" من —نوعا حرة الصحابة 

لممي.ؤيصح هوم جعل أولاده أحد إذا الطائر أف العائم هو ك،ا حولهم، تحوم 
البهيثهاُحىأل لأولادها رحمه الهائم محلوب ل جعل افآسبمامحؤناك لأف أولاده؛ 

محامعجل، اف حكمؤ مذ وهذا  ٠١٠١٠نمهأذ لحنيه ولدها عذ لحافرها لريع 
ولدي٠ا.فأطiموا ، ١٠١وJJاها يط1ق أف ^٠. ١١

رمولريا نحن قالوا: ^١؟(( أحرى ُُش فقال• أحرقت هد ثمل بقريؤ مر نم 
أذيبمح، لا ®إثه اللمىه• فقال وجحورها، النمل، محتمع يعي، الثمل ومحرية اّب• 

فإنلئؤننل عندك كان إذا هدا وعل ذللثه، عن فنهى النار(( زب، إلا بالنار يخيب، 

رحع،ولا اممب بإدن وتحلردها تممرها اش الوسائل مذ شيقا ثصع ؤإنإ بالثار، لا"محرقها 
كتابت لم وم٦(، ٠ ٠ رقم)٠ حزء، مائة الرحمة اش جعل باب الأدب، كتاب اوأءارىت حرجه أا 

هريرةأي ين، حل. من (، ٢٧٥٢رقم)غضبه، بمتإ '>وأنهاتعال الله رحمة سعة ق باب التربة، 



يتأممااست حيواذحش م با1نارم اصدس همي*! باب -  ٢٨٢

لأذائ،ذئع هزا لأف فلألأّز؛ مايا، يد:محا إلا ١^، نز اتقاة و\ذ\ثمءأ 
المحلإلا يلم أذاك إذا لكن مما'ا، ص ش؛^٠٠ ئ اشل نإن ُإلأ 

الوفق.واف بمثله، بأس فلا 
مسم

ماجه:وابن (، ٥٢٦٧رنم)الذر، ثل ل باب، الأدبج، كتابه وأبوداود: (، ٣٣٢ر١/ أحد أخرجه 
ق؛قمحدبمث؛؛ا.عباس ابن حديثه من (، ٣٢٢رنم)٤ قتله، عن ينهى ما باب الصيد، كتابه 



اا>'ا،لء،سد هدم "0 اسال،ه؛{، ثياض شؤح  ٥١٠

صاحثهطلتة بحق العي مطل قنريم باب " ٢٨٤=^=ا 
٧سج م ٧

وقال[، oA:_l]آهلهاه إق أمحنت 1ن ثتال: اف قاو 
[.YAV]!]^؛:أمنتتهءه آوتيى ٠فيومآلخى بمهبا بمضكم أين ؤ؛ن دعال1 

ظلم،المي رُمْلل افي.، رمول أو ;?؛^^٥! هميرْ ر وعى " ١٦١١
•علته متقى  ٠٠محتج ملء عل أحدؤم أئح و]إآ 

أط•ُرأئخ٠٠؛ مض 
المحح

نجبالذي الحق ل يعني الثيي، مطل نحريم باُب، ثعال اممه رخمه الولف يكر 
وطلتتإنان عل حال حى ك كان قاف وهوظلم، هوالتامحر، والطل اع؛رْ، عليه 
وعدوال.وحرام منه طنأ ذلك، فإو يإطل صار ولكنه منه 

يإطلوممباض- -والعياد فامم ق5مولهلم، اتكفلأء يعص معلمه ما ذلك ومن 
لينالوبلده؛ أهله رك الذي المنك؛ى المفر هذا محي حمهم، ولايوتونيم ؤيوذوثإم 

والعباد- به يإطل واتكفل أوأكثز أقهر، أوحمسه أقهر، أنبعه يمي العتس، لخمه 
١^وأو يوئهم، افه أف هؤلاء يعلم ألا بلادة، إل أعاده ظأ إف بائه وبجدذه باش~ 
العدانم،،سوء يومهم من يموتوا أذ مل عليهم يثلط ربإ واله منهم، أعل 

لم؛وم(، YYAU)رقم الحوالة، ل يرجع وهل الحوالة باب الخيالات، كتاب الخ^رىت أحرجه )١( 
(.١٥٦٤)رقم الخي...، مطل تحريم باب اثاة، المكتاب 



٥١١

ائتبازقرةن\ق رثه عن ه اللمي قال وقد صايئ، هؤلاء لأف العافيه؛ افه سال 
بافهعاهد يعني عيرا؛ ثم ي أعطى رجل القيامة• يوم حصمهم آنا ررثلاثة ةالت 

منه jJjiJانتأجرأجترا؛!،وزجل يمنه، قأكل حرا ؤغ ُونجل بافب، والعيال وعدر، 
ساعةوكل حالهم، من بافه نعود القيامة، يوم افه حصإء فهؤلاء ٠ أجرْ،اُ ينطه ولم 

تزذادولولا ، IjJoإلا ، ٧٥١من يزدادوف لا حمه هدا يومحوف لا علهم ءر لحفلة كل بل 
القيامة.يوم ظاوإُتج والظنلم بافه، والحياد ظلتإ، إلا 

أملهاهإلآ ؤلأدو\' أن يأرقأ ثعال؛ بقوله الولم، انثدل ثم 
ذمتكق ثمنه ويقي شيئا ان إمءالياائ١ خ إذا المع، يمن الأماناتر وس لالاء؛مه[• 
حا.مماطل ولأمحلللث،أل ت3ديا أف نجي الأمانه، فهوي 

ظلم،العني ررمطل قال• الؤي. أل محقمحبمه هريرْ أبي، بحديجح أبما وانثدل 
حضبئن الحديث هدا ل البث. فجمغ محتح® ملء عل أحت-'قم أحيل يإدا 

سقئنوهدا ظالم،< العي ُرْطل فقالت القضاء حنن أما الافضاء، وحنن المضاء 
الدينأممز وما ظالم، فهو فعل قاف يتاحر، لا وأف الحس إيفاء إل بائادرة الأمر 
جاهرةوالدراهم عد بعد غدا، ؤيقول الأجرة أو الثمن منهم يطلب إليهم يوش 
كائهأو ريل، ءندْ ثمن، إذا وكامه الشنْلان، به يلني، بالأوه~ "والعياد ولكن ا عنده 

منها.الحي صاحبا يقص 

أمهلثقوو دينهم، ل وصلوا عقولهم ق نفهوا الدين لهإلأء وعجتا 
بعدأو اليوم أءهلاْ مواء بال، الحي أبدا، ينقص؟ أو الحي عنهم يسفل ماطلوا إذا 

•-مم يلن؛، الش1هلاف لكن سيل، عثر أوبحد ايام عثرة 

هتئيبمد.هريرة أب حديث من ٢(،  ٢٧رمم)٠ حرا، من،١٤ إثم باب، اليؤع، كناب الخاوي؛ أحرجه )١( 







ا،رس،تيسد تلام اسسقض يياض فؤح  ٥١٤

يثئنهانأ هبة ز ان الإئعود ّكراهة باب " ٢٨٥
سلمها،أوثم وسلمها لولده ومها هيؤ ول له، اآوئوُتاا إل 

علته،ثمدى الدي من يه ئصدى ثقا ثؤرائه وكراهة 
بئرايؤولابأس ونحوها، أوكئارة زكاة عن أوأحزجه 

سسنمفيا؛مإي

هنهق ينوي ررالدي ت ماو ه ام رئول أ0 ئهبممحات عثاس ابن عن - ١ ٦ ١ ٢ 
م:رحوصمحهرا؛.

ميهل ١^^٤، كثئل صدممه، و ارم وواية: ول 
لإه«رُ

دتئه«رآ*.و كالعايد ت و ررالثائد رواية: ول 

اممبتسيل ق مرس عل حملت، يات،؛ لج.عنق الخطامت، بن عتل وض — ١ ٦ ١ ٣ 
سألتيرحهس، تسنه أثه وظنت أفرته، أن يأزذت عتدة، كان ^؛ jJIهأصاعه 

متهل يرجع أن لأحد محل لا باب عليها، والتحريض وفصالها الهبة محاب البخاري; أحرجه )١( 
رقمبه، مدق ها الإنسان شراء كراهة باب الهثات، كتاب ومسالمن (، ٢٦٢٢)رنم وصدقته، 

(١٦٢٠.)

(.١٦٢٢رiمرالقثض، بعد والهبة الصدقة ق الرجؤع تحريم باب الهبات، كتاب لم! مأحرجه ( ٢ر 
هبتهل يرجع أن لأحد محل لا باب عليها، والتحريض وفضلها الهثة كتاب البخاري; أحرجه )٣( 

القبض،بعد والة الصدقة ل الرجؤع تحريم باب الهيايتإ، كتاب لم; وم(، ٢٦٢١رقم)وصدقته، 
(.١٦٢٢رقم)



٥١٥آ~ببماطمجالإسنهممجنمساي 

قالعائد يإو بدوهم؛ أعطائ ؤإد صدهناك دعدِفي ولا سش ررلا ساوت ه، اللمي 
ءأ1ؤرا*.متمؤ ص(( صدهتؤ'ك١لعائدو 

بنضعل بؤ يصدئنه نثْ! اف® تسل ز ئزس عل ارخمالت موله؛ 

القح

يعنيالهتة، ق الرجؤع ّزيم عل يدل ما المؤلم، يكر الباب ذا هل 
فيه،ثزجع أف للت، تحل لا فإلا عندك من دم؛عا محاثا ش؛ئا إسادا أءط4تإ إذا أيك، 

َقيةوالكك بالكل-،، هثه ل العاذ ثب ه الض لأف ^١؛ أم ميلا كان سواة 
بزاهته ق العائد البل ثب قبيح، سبيه وهدا فتأكله، يعود ثم بطنه ق ما 

الأباعدأومن أقاويلئج من وهبته الذي يكرف أف بئن ولا منه، وثنجرا له ثمحا 
رحعأف للث، تحل لا فإثة ستا، أو ر>سار0، أو يل،، أو صاعه، لأحيلث، وهبث، فلو عنلثج، 

كلتا،يكوف أف لقسه يرصى أحد ولا كلبا، ثكوف أف لئؤ لنفثرصى أف إلا فته، 
فقم،أب له عى كرجل فيه، يرجع لا فإثه شنئا لأمحه لووهب، الابن وكذللث، 

أباه.ولوكاف الهثة ق يرجع أف له بجور لا فإثه بتثا، 
جفيه، تنجح أف فلا:أصل شبما، ابنة وثث اويل أف لو الثمخز: أثا 

فغالزالد إلا فيها، ٥^•^ هب أؤ;بمن، عطثه بمطي أف يرجل بجز ررلا اللمي 
هبتهل يرجع أن لأحد محل لا باب عليها، والتحريض وكلها الهبة مماب اليخارىأ أمحرحه )١( 

تصدقممن يه تصدق ما الإنسان شراء كراهة باب الهبات، كتاب ت وملم ( ٢٦٢٣رنم)وصدقته، 
(.١٦٢رقم)• عليه، 



سدالرسيقسمركلام اساعتي ظ\>او مح  ٥١٦

Uله بمي لم الذي ولدم  JUمن أذ:افد الحق له الوالد لأة ثلدة«ُاا؛ بملي 
لم:ضئة.
اممه،سيل ق همس عل حمل اله رج.بمنئ ا-ئااسا عمربن حديث أيقا ذكر ثم 

عمرفثثن وأهماه، الرجل فأصاعة عليه، يقاتل منتا رجلا أعش يعني 
فقال•ه للبي ذلك فدكثز مزولته، نحمل عل قادرا ليس وأيه برغص يبيئه أيه 
أذ:ثزي^jlo يكن ولا ض، أتحنبجُ لأءك بدنهم« ولوأغطائ تش )رلأ 

صدقتهق )رالعائد ولهذا فيه؛ يعود لا طه الاسمان أحزلحه ما لأف صدقته؛ 
.عمر قرئ هتيه؛ا ل يعود ئم يؤيء كالكف 

بموذ،أذ عيه ثم؛ لأ فهذا قمها مل آثآ الهمه، له اوئوب مص ١^١ هذا 
لمولكنه مثلا. ساعة أعطيك موف لاحز! ثخمى قال لو كإ بوعدج، يول لكن 

فيهوعد يا يفي لا الذي لأف دوعد0؛ يفل أف سعي لكن ير■يع أذ فله له، يلمها 
وافهالنافقذن. يخصال يتصف أذ ان للائمحوز ولا النفاق، خصال من حصلة 
وفق•

والترمذي:(، ٣٥٣٩رقم)الهة، ق الرجوع باب انوع، محاب وأبوداود: (، ٢٣٧أحمد)؛/ خرجه أ١ 
اشة،محاب والماثي: ٢(،  ١٣٢رنم)الة، ذ الرجوع كراهة ق جاء U باب والهة، الولاء محاب 

ولدهأعطى من باب الهوات>، كاب ماجه: وابن (، ٣٦٩رنم)* ولده، محا!عطي الوالد رجؤع باب 
عمر؛٥^^١■وابن ماس ابن حدث س (، ٢٣٧٧رنم)فيه، رجع ثم 







٥١٩صض|ائواكتي|( 

أحطآؤإذ أجران له أصاب لو وايجتهد محهد، لأيالث، ثيء؛ عليك فليس المثرؤغ 
عليك.حرام فهدا دويه، ج هوأحض ما ثرك أف سممي أف لكن أجر، فله 

قالثلومثإن ؤ قز  ٣١قذ آنقة م >ثظوطئ ■ Mmاه وقال 
جواباوردت الأية وهدم [ ٢٢]الغرة:•بنألممطجه ألثعسد وأق؛ لإ-موتقإ 

نحنافه رسول يا قالوا! الثأاول عل الصحابة أورده موال عن 
طعامجعلنا إل ثممل، كيث واحد، والطعام واحد واJيث، اليتامى، أموال، عندنا 

عه:اشُ فقاَل شل؟رن ماذا علهم، يذ ورثا نمنا، خاص ؛ ٧١ل ثإلاع 
وحالطوهم،هوالأصلح ما ^١ ٧٠٥١نمي ه ءإ->وأةمحز محآلهلوهلم نإن حر وت؛؛أرقأ 

ءؤث؛مفاض الإصلاح تريدول دمتم وما واحدا، والإناء واحدا القدر اجعلوا 
رحيمااثنحاةا،وةث\ك لكنه عليكم ومي ه أقئ شا٠ وثر ألمبميج بن أيفسد 
بالمومحذ•

رراجتشواقال: ه اللمي أل نميمحن هميرْ أي حدث ;ِءهآئئ الولنن يكر ثم 
قالوا:باض، والعياذ الدين يلث، ١^، امحلك١ئ الوبقاث الثع اأوماُت،ا« الثع 

باضتلموف" أن الموبقات أعظم وهدا ارااسرك؛اف،ا قال: اش؟ رسول، يا هن وما 
صباك،حال وق وصمك، وبني أمكر بطن ق عليك وانعأز حلمك، وهو عظ 

الفثلمفأظنلم الطلم، هدا ا باق والعياد به فتئرك كمرة بنعم عليلتج اممه أُعلم 
المو؛قات،.وهو]ظإ وهو■>L_،، ^١ فه محتل أف 

كتابوالنسائي: (، ٢٨٧رنم)١ الطعام، ق الميم محالعلة باب الوصايا، كتاب أبوداود: أخرجه )١( 
عباسابن حاويث< من با"أ(، )• رنم عليه، نام إذا اليتيم مال من للوصي ما باب الوصايا، 
زهبجأ.



سدالرس،ء،؟لأم *j اسا'،ض هس ضح  ٥٢٠

ممره:أنوخ باق والإنراك 
بعضعند موجود وهدا الخالي، يعظم ايخالوىكإ الإنسان يعفلم أل منهات 

مىأكثن وزينه أو جبحئ.( أو تينئ، يعظم تجده الأحراو، وغير الأحرار الخدم، 
أوملكة،ونيزه أو أميره أف لهذا ويدو< عغليم، شرك هذا بافب، والعتاد اممب، ثعظيم 

وهتهالوحرج حم ومعل، الصلاة ثرك الصلاة ونت، كدا افعل نال، إذا أوسدْ 
الخالؤ،.ثعظيم من أعظم الحلوق ثعظيم جعل اية فمعناه لانال، 

أعظم،أو !، ٥١كمحثة الحلوق؛رر من أحاJا محل أف الحثه، أيق1 ذلك ومن 
باض،والعياذ يوجد، وهدا اف، محك من أكر محبته ؤبمللب اف الإئهدا يداري تجده 

~سألمرداي أو يا؛ عسس كان مواء بالعنق، قتنوا الدين بالجنؤ،، القتويئذ ؤ، 
يعال:اش تال وقد اف، غق من أكو اش غير بمحثة مملوءا قكة تجد الحافيه- اض 
أثثءامنيأ دأك؛ذا أثن َةئي قيادا أش دون بن يئغد ش ألناتى بث وؤ 

ئثاقيهلاوقرة:ها'ا[.

يصلالإنسان يقوم باض، الئرك مذ فإثه حؤي، أنر وهو الرياء ذلك ومن 
وقصدىعا؛ل، رجل إيه ليمال! ويصوم إليه، وينظر يراه، يلانا لأف صلاثه؛ ؤيزين 
عملمذ الشرك، عن الثزكاء أعز راقا دحالت اف قال وقد كريم، رجل إيه لثقالت 

وشز'كه«اأا.ءثلأيكسمحميوكثه 
فتجدوعمله، الإنسان لث، الدنيا ثاحد أف أيقا، حمى وهو الشزك ومذ 

حيز؛وماذا اليوم كب ماذا ١^^١، ق كلها ومقلته وثومه وبدنه وفكره عقله 
الأمور،لولاه والخديعة والكديس، والحرام بالحلال الدنيا عل بمحيل تجده ولذللث، 

•٢(  ٩٨٥رنم)اف، ضر عمله ل أشرك من باب والرتاتق، الزهد كتاب ت لم م(أحرجه )١ 



٥٢١ا'خأ-باسصسمئلاس«( 

١^،محزو الئزك هذا عل والدليل باق، والعياذ اسلُ الننيا لأو يال؛ ولا 
ماك،قد الدينان لكن لا، للديتار؟ بمجد هذا أف ظرف هل الدينار؛؛ عبد ررثمس ت و. 
الئابت يعي الخميصةاا عي ثعس الدرهم، همد مس الدينار، همد ارمس يلي 

منهده أكم زانه ومحمل نايه محميل ل محة المرش، يض الخم؛أهاا عي تجس ٠٠
اض.عيادة من وغزها الصلاة 

قال:عليه اض \نحأ إف نخط؛؛ ينط ذإ ؤإل رصي أعطي إذ ررئبس • ه قوله 
نخط،يعط لم ؤإذ ثيء، كل يمتحن الذي الخليل العظيم الكريم الرب هذا 

عكفذ أثابمم يك ت ممتأة -نئ نمابثُ ؛U -٠^ عك أس ءوبد باق والحياد 
وإذرصي أغطي إذ  ٠٠ازنول،هت يقول، لالخح؛اآء• وآلآجم4ْ -ئزالدتأ محبمهه، 

أمنه؛اؤإداعليه اف وأمد الأمور، عليه اقكتستا ارواكثزاا حسن، >شاا اادعأ
ور-تهاأذ بمدئ لأ  iS°jh\حر ١^ ءليه اشَيم أة يمي: اممش؛ا قلا شيك 

انتمثى؛؛.ررظد الشوكة أصايته أي• نبك؛؛ ررإدا بدنه من 
طوبىاف« نبيل ز ربه بعنان آخذ لثتي راطوى هذا؛ مقابل ل ءال، دم 

بميلق نبه ب؛أ؛ان ارلمدآحد العي لهذا والأجرة الدئيا ؤ، الطئه الخيام يعك، 
'.اممه،أئنث،رأئه،مغمْقدما٥اار 

هوهده ثيء وأهم بشبه، يبال فلا الثافت أما وخميلة• خميمة عد الأول 
الشاقة؛؛مكاذِفي الئاقة ق كاو إذ قدماه ملإة رأئه اممه ورصا افب صائم 

من(، ٢٨٨٧رقم)اف، سيل ق الغرو ل الحراسة باب والبر، الحهاد كتاب الخاريت أحرجه )١( 
نهيبمتن.هريرة أف حديث 



ا،رسلؤ،جئ ؟لأم ض اساسق رد،ض ض  ٥٢٢

هذافيها، يكون فائه ابهاد ممحيحة فيه كانت إذا يتزلها، منزله ايه محال لا ايه يعني 
والاحرة.الدسا ربح الذي هو 

رأثإذا أحي يا وأنت ينلم، لا وهو باطب ي-لمولأ س الثاس من أف فالحاصل؛ 
عليها،وئنتط عليها تنام هي، إلا هم لك ليس واثة محنك ملأت قد الدئيا 
لهذاؤدو ١^^١^ عد )رتص قال: و. اوئوو لأن ث;وكا؛ مك، ق أف فام 

أوبالحرام.بالحلال مواء المال عل الحصول عل لحرصي اثه 
فيهالحرام لأف إطلائا؛ بالحرام المال ياخذ أذ يمكن لا حما افه يند والذي 

يمكنلا يقول؛ حما افه يند الذي اف والإئعغتقل، اف رصا فته والحلال افب، محط 
بطريقه.إلا أصرفة ولا بطريقه إلا المال آحد أذ 

صورق مطلتمة قراءايت، يعني: ورش، عقد عن عياره والنحر الئحؤ: الئال 
أوموتبمرصن المنحور فيؤذي الساحر، ما ينفث، اين، وعفاؤيت اكياط؛ن 
ماعل ينطمه يعنى والعطف: يريد، عثا يصرفه يحني والصنف: أوعطف، أوصزف، 

هوهلهؤء آلتع بس دء تا،تزؤبى منهما ثعال: افه قال كإ يريد، لا 
]القرة:مآ'ا;إ.

يتس،؛لم أو تاب، مواء حدا، يمثل أف نجب والساجر الدنوين،، تجاو من وهو 
الحال.ينا:ق حاء ولهذا بافب، والعياذ ومدة الناس عل ت3وئاي ينظم وذللث، 

رءصزبه؛الثتم،،اّرواية: وق ٠، صربة؛اوسم_،اار الساحر ررحد 
كمئ؛وهن.ا وابن بالسياطن ينثعتن وهوأف كمرا، يكون ما منه النحر إف ثم 

جندبحديث من (، ١٤٦رثم)•الحر، حد ق جاء ما باب الخدود، كتاب الرمدىت حرجه أا 
ئء.بمنباف عبد ابن 



٥٢٢^-بابد1يوسمائواصا 

ناتعسعأك« عق ألسطس ينلوأ ما ؤونشمؤآ البقرةI سورة ق ث\زلئرقاق اف لمول 
عقانزل ألسءنرومآ أفاس ثلمون ضل\مىكثئوأ وق>لإا دنامقمرنثنن 

ْإلآشأ فن يقولآإقما حئ لْد ين مئمايب وما ونقثأ هنروث بمايق ألتمض 

الثياشئ(لأف الثياض؛ ْن ئتلمى كان إذا كقئ الئخز بأو صريح ثص وهذا 
المىنحز وقد ثزكا، يكون بثيء إلا الإساف هندم أف يمكن لا 

وحم،ومشاطه مشط ق محنا له وصع الأعصم، بن لبيد له يقال حبسث،، تبمودي 
بمل ه للرثول النحر رصع الخيف هذا '، المحرر الثنله يض دم طلعة 
الشعرمن تمط ما يعني! ومشاطه عاده، به يمشط الذي وهو منط، ل أريس 

يتنئقأمر ق السى عل يوثر لم لكن البز، هذا ق فوصنه المنط عند 
حشيمعنة، ونم التيء ، ١Jjii^٠ أو أئأه ١^٠ ١^، إليه فثل وصار أبدا، بالرسالة 

يرنأعود و¥إؤ لالملق:ا[. قفاه برب أعود بؤإ ّورمحا• "مهجل اهله أرل 
آمح4تاثس:>[•

وملهالبز هذْ من الحر انتحزغ ثم اممب، باين فشفي جنييل، بيإ فرقاه 
اممهقال بل عداوة، النامن أند من وأقيم التهود، حبث، عل دليل وهذا وأبطله، 

[.AY:،jijlil]ه أئززأ وآلمت\ ألثهود »امنوأ عئوْ أسثآلناين ؤكحد0 ^١^ 
تحئواولهذا ءداو٥ الناص أقد فهم القرين، قبل ؛التهود فبدأ

.٢٧٥محنأبطل الحمد، وفه اممه، ولكن ه البي 
الحر،باب، اللام، كتاب وملم (، ٥٧٦٣)رُم الحر، باب الطب، كتاب الخارىت أحرجه )١( 

فكمحؤع-ها•عاتشة حديث من ٢(،  ١٨٩)رقم 



ساممصإإمحهوثؤ ٥٢٤

إلالئحربمم،لم ممار 

أئبةوما والأعشاُت، والأدؤية بالعمد يآكوف أف وهو كمر غير ؛ ١٠٠^^القسم 
ذلك.

كانؤإف ٥^^، كافنا كان إذ حال بأكل يمثل أل نجب فإله الساحر حكم أما 
زتنولد,أثن ١^؛£ جروأ وإلما ، ٧٥١قال فلأذيه، الأكمر يوف سحنه 

وآرجثهمأيديه—مِ ئمظع آو بمتثقوأ أو يمتزأ أن ةسادا آلأزم ؤ، 
الأجممح]الأممة:مص.يث توأ أن شف نل 

اهُقبجاخث؛ اض والقز بالحق،( افُإلأ خئ؛ اض القس »ثهئل والئالئئ; 
محورلا محرمه موس أرع هدْ النثامن، العاهد، الدمل، ، j^JLilموس! أرع 

.1^
\.ك1إصأثا 

غيرهم،أو الكتايت، أهل من يلدنا وق بيننا يكون الذي فهو الدمى• وأما 
الإنلأم.غم عل كان ؤإذ ويحرمه يؤذيه، مما وحميه لما ايزيه يد>ع 

بضحرى ك،ا بلادنا ق كانوا ؤإذ عهد وبينهم بينتا فهوالذي اث"است وأما 
أذعليك حزم العاهدين من كان ذإذا الخديبته، مرم؛ئؤآ ؤض ه الي 

معصومة.مس وهو متله، 

تاجرالكوبؤ إما أماثا نميه بأمن، بلأونا إل يدحل فهوالذي النقأهن• وأما 
كا١^، ؤقزف الإنلأم، عن بمف أن ثري لأنث أو زبمزى، ارنئ حني 







٥٢٧ا'عأآ-بابئصص«ائواسا 

يعتيه كال مثكنيا ولا الأية ق أولا وهوالمدكور لقتال، التحرق والثاف؛ 
ممالحةمن ذلك أثب ما أو دروعه، انيداء أو ملاحه، لإصلاح انحزف مثلا 

به.بأس لا فهدا القتال، 

العفيفهاأزأ0 يقذف أذ يعنى الغافلات؛ ا،لومتات ايحصتات 3دف والئايعة! 
منفهذا ذلك، أثب وما زانية إما لامرأة؛ يهول، بأن الدنويتج، كباتر من فهذا ا،لومنثه، 

الفاممير؛،من ؤيكون مهادنه، تمل ولا جلده، ثإن؛ن محلي والخاتل الدنوص،، كباس 
أنثتامأ  '}۶ ألث>مكت تجيز ثأدي ؤ تازقؤناث(ث اه قال كإ العدل، أهل من لا 

عممأؤيى أبدا ثمندآ لم دةذ\ ؤؤوؤ" عقوبؤ أول هذْ ■٠^٠بُ، ننس ة-بمإدوهم تمد!ء 
ذوىبتي بن \' y\iأكن إلا أه؟ آلشتؤف هم يجهفق الثانية العقو؛ة هذه آلئستوثه، 

أهلمن ؤيكونول الفسق، عنهم ؤح فإله لالنور؛أ~ه[ قحيره عْور أثن ؤ0 عتلمأ 
الخيالة.

العاقلمحدق أيصا مثلها الومنات الحصنإت ررمحدف وءولهت 
كالذيجلده، يإنثن القاذف نحلي فائه محدق إذا الرجل يض الوثن، الحصن 

مذ.فالزأة.

الفتن؛من ؤإثاكم وأجارنا منها، ؤإياكم اممه أعادنا الموبقات، الئع هي هذه 
نديت.ض؛ ٣،ثل إلا 



محرياساسال|ءتيضئلأمسدا،راااطلءا ٥٢٨

اوبانحريم تغليظ باب ~ ٢  ٨٧==١ 

\اؤىيث«لإهلهيقوم إلا'ها يمومف لا آزموأ ءؤآك؛-ى سال• اف قال 
وحرم'١^١أمحع ١^، وأحل ربوأ مند أتح هالوأاثا  ٣٢١٤د'إك، من"ألتئ أشملس 

ثأولمكعاد ومن> آثم إل ؤأمرهء صلف ما ءلم» نيزء من مجؤعهلة حاءهء ئن 
مزيجئ لأ وبزفي( آلييوأ آس يسحق اوأ حتلأورث< فهتا هت؛ آلناو آصء>ثب 

نهرآليقو* وءاثوأ ألصثلوه وأعآموأ ١لصتدءنت  ١٣٠١٠.أريك<أو؟إن 

أقأقمإ  ١٣١^أق;اى ،ؤثآ ثحزلوى.٢ هم تلا عقهم آ-مف ربؤم عث أثرهم 
[.٢٧٨لالقر؛:ْتم\آ-ناثو 

الئابىهنيزْ أي حديث يمنها مشهور؛، الصحح فكثثر؟ق الأحاديث وأما 

الثمحح
الئاااا.نحريم اربابثنليظ —1 مال الله —رخمه الوثف قال 
ثأخئؤإما ثيء عل ثيء ل زياد؛ إما لأيه التأمحر؛ أو الزيادة هو! \ذئو\ 

البئروكدك الوعيد، من فيه ويكز الزبا، حكم كتابه ل عَققل اممه ^؛١ وقد محبض، 
وكيم،الزبا تكون أين ه ١^٠ وتى الوعيد، من فيه وما الزبا غمحأ كز ي. 

والثمر،والئر، والفصه، الدم،، أصناف،! ستة ق يكوو الزبا أو قدكن يتقوذ، 
الزبا.فيها التي، هير أشياء متة هده والملح، والتمر، 



س

TAU - ٥٢٩ايربأ سوم تسلل باب

أمزين!من بد فلا بجنسه شيئا بعث فإذا 
التس1وى.الأزل: 

الثبضيكرف وأف الميزان، ل سواء يكونا أذ بد فلا بذهب، يهبا بعث فإذا 
الميزان،ق محواء يكوثا أذ بد فلا يفمة قمة بعنا ؤإذا الممثق، فبل -لحاسإن ان 

يا5وناأذ بد فلا ببر ^١ يمن، ؤإذا الخاتين، من التثثق قبل المص يكرف وأف 
ثبثرابغثأ ؤإذا الحايب؛ن، من الممرق نل المص ؟كوف وأف المكياو<، ق سواء 

الخانبين،من التمزق قبل الثمي يكوJ، وأن ؛الما5يال سواء يكونا أن بد فلا بشعثر 
الممزققبل الثبص يكوف وأف المكيال ق سواء يكونا أف بد فلا بثنر ممرا بمن، ؤإذا 
يكوفوأن الم\5يال ق سواء يآكونا أف بد فلا بملح ملمحا يمنا ؤإذا الخانتين، من 

اكمزنزاقرق•
جنسهبغتر بعش ؤإل الئق، الأصناف، هده من بجنسه الثيء يمنا إذا هدا 

صاعابعت فإذا الشاوي، يشرط ولا الحاتم(، من الصق قبل الممابض مى بد فلا 
ؤإذاالممرل، مل القابض من بد لا ولكن بأس، فلا الئعثر س بصاعي لإ اس 

قبلالممابفس بنزط لكن بأس فلا الئعثر من بصاعي التمر مى صاعا يحن، 
المضمن بد لا لكن الممص، أو بالزيادة بأس فلا بقصة ذما يمن، ؤإذا الم؛،، 

وكدللمئهفيها، الربا جريان عل ه الرسول النىدص الئتة الأصناف هي هذه 
مري؛؛نلا الإسلامه الئريعه هذه لأف حكمها؛ له يكون فإثه بينناها كان ما 

يساوي؛؛ئ،شيئيهيوؤا.لا ثيهنمتاثلمي،ك،اأما 



اأوا،اءاسد ض؛لأم انماسق رداس فلح  ٥٣٠

باه،والعياد الدنوُس،، كبائر ؤمن الوبقايت،، الئح من فاثه الربا حكم أما 
الذينهم التهود لأف افب؛ عباد أحتث التهود، من ثته ففيه الريا يعاؤأى ومن 

منثتها فيه فإف الأمة هدم من بالربا ثعامل فمن الربا، ؤيأكلوف الثحت يأكلوف 
التهود^تf،اهاس.

هآإلا بمؤمن لأ أتيوأ ايكأون ؤآكرك> ءَو؟ل• اش فقال عليه الوعيد أما 
اللهأل نآدم، بني عل يثلط والئ1طان ألتيا؟ا؛ من القظن يثحيئه أقك_> يموم 

قراءةمثل الشياطن، ْن تقيه ام الئزعثة بالأدم اشُءاوه تئن أذ إلا السلامة، 
ؤمبمزعه،آدم بتي عل يتلط فالش1هلان هومعروف، مما وعترها ليلة، كل الكريي آية 

الرباأكله هم هولا؛ ويتحثط، ورجليه بيديه ويتحرك بنديه بملس اف الإئويبمى 
باجون.الز، من الق4لال الذي:شخظ يقوم كا إلا بموثوق لا 

إلاامحامؤ يوم ثورهم من يقومول لا المش هل العلمإء واحتلث 
الشبملانيصر-يم كأنيم محان؛ن، كألمثم الصور من يقوموف يعني الوصم،، هذا عل 
شدةمن جايتذ، وكاقأم الربا ياكلوف لأقئم للريا؛ بموموف لا المش أوأف المس؟ من 

الدئيا؟ق لهم وصما هذا فيتكول لأييالول، وشحهلم، وحثعهلم 
يعنيحميعا، عليهإ تحل فإما المعني محثيل كانت، إذا الأيه أف والصحح 

ولالمس، من الشبمان يتحبملة الذي يمحزف يتحثهلوف ١^^١ ق أنيم 
العافية.اممه سأل الوصم،، هذا عل قبوره.لم من يقومون كذللئ، الأخره 

نل ٣٦ؤنما ^١^١: فا1ا ةياثا محاّوا ثؤلأء أن ئ؛أا ظ ش ثم 
يرمحاعليه بيع ريال بإئة شاة مثلا للرجل بح أيلئ، كإ يزى، لا أي; ه \)اع\ 

حينالثيْلان كقياس هذا وقيامهم ه النيوأ يئل، آليع ؤإثا فيقولوئاث ؛د.رممم(، 



٥٣١¥دأ-و1بتسلضام0 

عنو-ثلقثث> كار من نم نتم ثر فقال! لائم، ينجد أف اطه أمزْ 
الفاسد.بالقياس النص فقابل آ ١٢لالأءرافت

امحممع ناس لا أنه عئقجل ١^٧، ف؛يرن فاّطوا، قيانا قات_را ٠ ١^١هؤلاء 
إلاالربا ومحرم البتع افث قز ولم أوواه دحر؛( آمحع اقث نال؛ الشرعي، 

حماالباطل رأى قلبه اممه طمس ش لكن مواء، ليسا وأمل سها العظيم للمرف 
عكنؤ، ^إدا يلبه علر اض طنش فينن، عئقجل قال كا باض، والماد باطلا والحو 

]الطففين:مأا[.أتلاآ'لأثل!له ثآو ،؛^١ 

كلام،وأئفع كلام، وأهصح كلام، وأُ؛ن كلام، أعظم هو الكريم المران 
]الطمفين:أا[ماَةامأثكسيله قلومم عق محإف ه .ناذا؟ اأصاطثرالأولن عنه؛ يقولول 

يقولون;هؤلاء باطلا، والخن حما الباطل رأى بافه، والعباد القلن،، ايطص، إذا 
•ألييمحاه يحرم أنتع أثث ؤدأ"ْل، • اف فمال أزيوأه ثقل ؤإتاأينع 

كعادتياالئ؛ا— الأكالى هؤلاء عل الئوبه وكرمه بمنه ع،جل الله عرض ثم 
التوابينتحث، اممه لأف إليه؛ ينوبوق لعلهم المدي؛ن؛ عل الئن؛ه يعرض جلثعلأ~ 

منعد0 بثوبه لرخا أند فه  ٠٠؛ الثمول قال حم، اكلهرين، ومحث، 
وثرابهطعامه عليها راحلته ومعه الإ ق رجل كان ُ وخدها؛ار إدا بصاكه أحدثم 

تحدها،ولم فطلتها أحد، عنده ليي الأرض،، من ئلأة ل وهو منه، فضاعت، 
؛خقنامإذاكيلك هو فبيتا روحه، اممه يمبتج، أف ينتظر مجرة، محت، فاصهنح 

أئثاراللهم وقال! بخهإامها فأحد والومحت،، الحياة بين وهو بالئجرة، مثعلن الناقة 
حدثمن، (، ٢٦٧٥)رنم ثها، والفرح التوبة عل الحفن ق ياب، التوبة، كتاب، ت لم مأحرجه آ ١ ر 

قمممنبمن.هريرة أي 



الوسل؛{،سد اساسقض؟لأم قؤحر^م  ٥٣٢

اكزحشدة من أحطأ لكنه عدك« وي ررأنث يقوو؛ أف يريد ٠، ردكاار وآنا عبدي 
عنده،ما فإذا وناقته، وئرايه وطعامه مائه ممد الوت، عل ممل وجل العظيم، 

ثناهته.هدا من العبد بتوبة قرحا عِؤثلأثد قافه المنح، هدا شده ثتثور 
يعنيطه، الحمل. ه سام، ما هيث) ئما ربهء من معظة جاءهء ٠^^>( ^"• ٤٥١١٠٢ؤبمول، 

نلمؤ،ما كل له يعمر سنم،ث ما فاله فاقهى، ربه من موعظة حاءه إذا للربا الأكال، 
ولحن،الناس ذمم ل ويا وله الوعظه حاءيت، إذا ولكن اممه، إل وأمرْ عليه يواحد ولا 

اغلنولهاJا له؛ فليس بش ما أما ظت4 ما ُؤءله' قال،ث اطه لأف ينقطه؛ أف عليه 
^^^٠:مال القامة إلي إلأدا أغلن نزهه ل الزديع هفيس اونول 

مهدر،موضع اباهؤ ل به يرابوف كانوا الذي الربا يعني ٠ موصوغاار الخاهللأ راربا 
الئ؛ا؛إنماط عليهم محي ١^١٥^، ل ثراثون كانوا الل.ين ه اوئول أقارُي حز 

أصعرنا ررأول، عمه، والعثاس همدالشسا<، بن العثاس ربا أضع ربا ررأول، قاوت ولهدا 
الناسعادة خلاف بأقاربه، يتدأ ما أول، الئثهلان وهكذا الحكم، هكاوا الاذاساا ربا 

عهدق لكن يشاءون، ما يقحلون دبلومامثة حماية عندهم الثالهلان فأقارب اليوم، 
قإيهالطلّت، همد بن العتاس رنا أضع رثا أول ٠٠ت يمول، ءدجآكلأ0ؤمحم الثنول 
تأكدثه.ئها< توضهمغ رردإُه وحمله ئه٠٠ مزضؤغ 

وأقاربهأهله جع ثيء، عن الناس س إذا محهبمثه الخطا'آح بن عمئ وكان 
اللخم،إل اقي نو إليكم النازظرون ؤإن وكدا، كدا عن الناز >لتي، وقال: 

حديثمن (، ٢٧٤٧)ريم -٦١، والفرح التوبة عل الحض ل باب، التوبة، كتاب، ملم: أحرجه ( ١ر 
تيقمحفيتد.ماللت، بن أس 

اشعبد بن جابر حل.يث، من (، ١٢١٨رقم)النم_ا.، حجة باب الخج، كتاب ملم؛ أخرجه )٢( 



U^I^_uuU-UV ٥٢٢

مرص؛يعامئ  ٢١٠٠٠النقوثهعليه لأصاعس قعلة أيه منكم أحد عن سلخي لا وافه 
عئصزكإ الحاكم، من أولائدين محيى نحالئول؛ مد الأماوب هولا؛ لأف 

يقامنن أول فإل الإنلاغ والخلافة الإنلاث الأثة ل أثا الأمى، لأم ال 
وئنب.؛\الأرض مثارى ٠^^١ وبدلك الحاكم، أقارب، هم الأحكام هده سقيي عليه 

١^.لهم ودادثا 
علالتوبه يمصس ولطفه ورخه وكربه بمنه سحاةئوةداك اطه أف فالحاصل• 

ءاون1يتوب أف اطه نسأو( ه سيئ، مآ ءله> ةن؛هى ر؛هث• نن معظه آء،' ؤثر< المد'يبتر{ 
وعليكم.

قهده والقصة ١[ ]١١^^؛' دألويمح،ه آلقيثن فوأ أك؛ن ُاؤإدش ثعال؛ وقال 
ومناقراف فيها وأصزموا الأرض، ق حمنا حمروا الدين الأحدود، أصحانم، 

محلأجنناث1دأمالأد
باشهمآنيد4لموج:ب-هلممحزأ 

ا؛ا]١^:• 4 ؤ؛٢^٢ م دالمحشت، ألمحق قدأ ه ^اث عَةتجلت اشُ يقول 
^٢بجألم التوابتز عئقجلتحب لكنث أولياءْ، 4رءول وهم الئوبه عليهم يغرص 

وعليكم.علنا يتوب أو اطه او ن١[ أ-لمي4لابيج:• عداب م جثم عذاب ناهم 
أشوأمرْآ,٤^، ساما ما ءلت> قفنا يند؛■ نن مبمله آءه' عغجل• افه يقول 

هحنلأوى بما حب ألنار أصحنب ا-محم له سير؛ا أف بعد عاده ومل 
هاتيوأ أء يمض ؤ الدئيا ق العقوبة أما الأحر؛، ق عقوبتهم هنءه لالقرة؛هما'اا[ 

مءان:والةJم، يمة، أي [ ٢٧٦لاJقرة:

(.٣١٢٨٥رقم الصف)ا'ا/ااا، ق ثسة أبي( وابن ٣(، ٤ ٣ / ١ حامعه)١ ق معمر أحرجه )١( 



سيدالرس،ءا؟لأم ،_ اسسز( )؛اش فلح  ٥٣٤

وبماجبمزض أذ ؤإثا تف، حائخه أو آفه ماله عل يث لكف حئى: ثكن 
غثرأو ءيرى، أو عنوة ينهب أو ينرق أو أهله، بمرص أو ومعالحات، دواء إل 

•ه أتيدأ يعام،أقث ؤ الدئيا عقوبات من ذلالئ، 
يقاو:فهل به، ينتؤع لا كالشر لكنه مموحدا عنده فالماو معنوي: أويلم 

مكنوزعنده ماله لأف الفقم؛ من حالا أسوأ هذا بل أبدا، مال؟ عنده هذا إف 
ؤإياكميرزقنا أف اطه نسأل ه أتيوا سم،مح ؤ به، يسؤع هوفلا أما لوومته، يدحره 
\خو\و\.؟ا ومالغ ثلوثنا بما قيا ام ١^ 

فإثهؤيزيدها، ينميها أي يربيها! ه ؤوي،لأأثعال: قال 
إلاافه مل ولا طيب، مى ممن؛ بعدل صدى ررس محال: أيه ه البل عن بث، محي 

هزتهيعني هلوْاا أحدكم يرئ، ي ويربتها بيمينه يأحذها يعال افه يإة الطيب، 
'•ابجوراربثل ررحرفوف الصغثر 

آنيثئحنة كيك آش شيل ؤ، أمولهم ينفموف ألذ؛وا ^٠٤^ ثعال: ومحال 
فالصدمحاتلاوقرةتاا"ما[ ئشاءه لن بمنعم ؤأش حنؤ ناقة سنفيز ذكن، سابل، سح 

لهيضاعف مال افه فإو ماله من ء بثي الإل)؛، ( JjU،2jإذا فه، وعباده إحاو 
البلعن صح كإ ماله من بقل فيإ التزكه وينزل وأحرها ثوابما ق الصدقه هذه 
لأفالربا؛ الصدقات؛جانس، اطه يكز ؤإثإ ٠ ^٠١١ من صدقة مصت، ررما ال: حمس 

لأخلحذا هذا فمازو، ومحن، إخاف هاث، والخد لل،ال؛اJاطل، وأكل هإ، الئ؛ا 
أيحدث من (، ١٤١٠رنم)طيب، كب من الصدقة باب الزكاة، كتاب ت البخاري أحرجه )١( 

مريرة

(،٢٥٨٨)رقم والتواضع، العفو اسماب، باب والأدابف، والصالة الر محاب لم: مأحرجه )٢( 
.دضؤهف،■' ' *jijش حديث من 
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١^٧.أكله الفثالى وب؛ن الحسنى ُين اللإق للإنسان يمبق؛ أف 
وءاثوأ١^٥٧ أنمتيحنت وكالوأ  ١٠٣٠١،آكببك\ ؤإ0 ثا3قرةثاكت قال ثم 

الإياب؛عل حظ ه بمثوى مم لي عثهم مؤ دلا ربهم عند أجرهم لهز آلتجفوء 
أزمأبى ماب؛ت ددروأ أثقوأه ءامثأ تأتهاأل؛ث ؤ عَقجل• وقال الصالح، والعمل 
يعتيه ١^١ بن بل ما ؤددروأ قال؛ تم اممب بمموى فأمر افآ، اموا محية، إن'قئءَ 
وفنومحرم، كز اجتناب ثنم ؛ ٧٥١موى لأف عم؛ أف يحد فحص يأحذوْ، لا ائركوْ 

لمميم بعد عئصيصا صار آتبجأه بن بو ما ؤودروأ قالت  IcUواجب،، كل 
قراءةول أقب بق منم ءؤةذَؤأ الربا مى بقل ما وتدعوا ؛عني؛ سوأه 

اضَالعافأ.ورسوله،تال اش عل اوب أئنوا وانمى: بالي. ؤئاذنواه 
همموسث وي لاةللثويى يءوشآمثإا=ظت؛ ةو1=ظلم قنن دعالت اش قال 

فإفوبئرين، بالإ مائه أغطيث؛ إي؛ أموالفم، رؤوس فلئم الربا أكل عن بتم إل؛ 
ر.ثوشيقول؛ افه لأف ممهل؛ مائه إلا ياحذ فلا الأوبة ق صدنت، أست، 

هعالفاسد بالقياس الأاس بعص اغل وقد ه سللزث وي هللنون لا أم>إاءقنا 
قأو إنجلترا، ق أو أمريكا، ق بتوك ق ماللئ، أودعث، إذا فقال! الأص 

يلوُث،فهل الله• سحاذ به. وقصدق الربا ثاحن• فإيلث، بلل■، أي ؤ، أو فرنسا، 
البداية؟مى الأجاسه يتجنب، لا لماذا ؤينسلها، يل.هب، ثم بالأجاصة يده الإنسان 

ومحلمبل فلا أغطوك إذا أيصا، الاعتبار ل وفاسد للنص، مقابل فاسد قياس هدا 
الربا.علنا محزم ثزعنا لهم؛ 

وحزبالكنائس ؤ، بمرمونما فإقم منهم يأحي• لم إذا الأاست بعض يقول 
اسين.



الوسلصسيد كلام عن اساسى يياض قؤح  ٥٣٦

لقراته،أو لشسه، يأحدها البنك صاحب أل الممكن س هذا؟ قال ش نقووت 
ئرمحتأي محزض عل ثم اهائى؟ا و تفزفث إما يقول: ونن لمصالحه، أويأحد 

ملككق ثدحل لم ئقتهإ؟ إثك يقال: حش ملكلنؤ ق دحلمش هل لكنائس، اق 
حىمالك ريح هو فليس الأصل، من محددا واصحا ربا ينطوثك وإد،ا أصلا، 
ربحاثه قرض عل ثم أبدا، الحرام، عل به تنتعينوا مال من شيئا أعقتهم يقول: 
ولالكنائس ق وصزفوه ربا لأيه دأحد0 أف وابيث أكثر وبح ماللئ، أل أو ماللئ، 
مالكرأس ولك يعاق، افه فائق اوا، أ؛حدا؟ مم أمن أنت هل النلم؛ن، حرب 

لأظليولأثم
مليونان،أو ماليول الئ؛ا مذ حاءك إذا انه يضمن الذي من نقول: ثم 

وقوتالأيام بك تحي ثم وينتظر وثريد الشح، يعلثك فلربا حا؟إ سمميى 
أوئغثقي فلأن يفولول: للثاس قدوم صرت ذللث، ئعلت إذا ثم وثدعها 

فمعناثالئبا وأحدئ ١^،; ٥^١ انمأنا إذا إننا ثم الن؛ا، وأحد ^، ٥١ل ة لا
ولكنئنؤلأ، يس الإنلأ٠ن ١^، إنماة لأف إنلأْئا؛ نوحد;^١ أذ نحاول لن 

الناساستمزأ فإذا وبينه، النلم؛ث بين محولول أناس وهناك مواغ، وفيه صحمسط 
لوأثا إنلأس، بنك ؟والحد حو اويا ثا؛خد وئلوا: الأم، عليهم نيل هذا، 
هدهإنلأمة بنوكا ينشئوا أف إل النلمول يفطر حينئذ حرام، هذا محلنا: 

الأوكالئ;وثث.

وافبالقياس اشر محابل فقد به، وثصدق الربا حذ قال من أف والحاصل: 
عمدكان ؤإذا ه ة،للزث ولأ هللئوك لا أم>إاءفم رءوش وصغ عئقجل 

ملائة مع الئنوJ وصنه وقد الرنول. عهد ل الجاهليؤ ل حصل الذي الربا 
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توقال ه البئر وصته ذلك وْع ماح، اله عل يثعاطوثه الخاهيثة وأهل الشرخ 
آخدهت يقول حرام الزبا أف يعرف الذي بالنلم فكيم، موصؤغ،، الخاهله رارثا 

به؟وأتصدق 

يثاوإليهم،الذين العنا؛ بعض عل امسهش الأنف مع هذا مذ ت فالحاصل 
فوالم ومآكروا القلز ولوأمعنوا به، ويتصدى هدا ثأحد أذ به ثأس لا اثه وظقوا 

شًفمثبتن ؤو,إن ثعال• قوله عن اليتامة يوم الألب عئذ حجقا وما محطئول، أثئم 
الغمارمع إذا إلا مل: ولم سللزثه ولأ ةللئول لأ رءوشآم>إاًءقتم 

لوأنإم مع هدا، بمئل يمتول البعض يوجذ أف يأنف اينا فالحقيقة الربا، فخذوا 
حطأ.عل أمم لوحدوا ودققوا المز أمعنوا 

يةلانوكآمثإه=فم رءوش ثلهظم ثثئر ُؤوإن تانقوبماق زيتا قول معنا نحن 
والباقيالال رأس ثأحذ العالمذ، رب فه وءلاعه نمعا ونقول! ه نْشوث> ولأ 

وا1نألهوشرها، يدراهمالث، قاتمه ئعواء، اأنلماذ صد والخرب له، حاجه لا 
دراهمالثج.عل غومتوممة 

أةاوجا، صيق كل وس هزجا، هب كو من لنا اط4ُ جتل الشنغ اتبما ؤإذا 
أوكالش1هلانه خزأزيوأ أثيع وثا قالوات كالذينر ونقول، بعقولنا ميس ذهننا إذا 

-خطأفهدا لالأءراف:'اا[ ٠^،^؛ ين دءكم> قار ين نم ينث ءّ ^^-١ قال: الذي 
رءوششتفم ثتئن اجتهاد إل( محتاج لا واصح ميء هذا أف فالهم عفليم، 

4.محليموث ولأ هللمثوف لأ آملأإهًظم 
ثيءعليه يضاف فلا ثيء ءندْ وليس الدين وهت وحل معيرا كاف يإذا 

الفق،رهدا عل الأجل حل ^إذا تيثزز اق ذوعسرزشلرْ يلزكاى ؤ إدظارْ بدل 



الر،طمسيد •ز؟لأم اساسق دي،ض مؤح  ٥٣٨

ةال1الذي ومن *يسروه ؤدثظرْإق إئظاو0 نجب به يول ما عنده وليس 
لكوأباخ علك، به ونن \لأذ أغْل1ك الذي وص ظ، اشُ و تم<؟ ائ 

أينالإبجائ؟ أين ممزة، أذ سك \ 'جتاأطالي لكن إذا لك: وقال فيه، الممزق 
العبادة؟

ئيؤلم,أس وءلاعه سمعا اف، لأمر يقول الذي م حما اش عبد 
همءندْ وليس والدينار الدرهم يمد الذي أما  tU١]الأحزابت ه عظيثا منا ثار ممد 
دعاوقد والدينار، الدرهم عبئ فهذا مصدر أي من يبال ولا والدينار، الدرهلم إلا 

أقمى يحزم، سلوا يم ؤؤ0 والائتكاس والهلال؟ باشاسة . الرنوJ( عليه 
يزن.ا ة،للموث ولأ ةلانوك لأ آمزلهفم رءوش ثأهًئإ ئيز وزن ورثول4ء 

ه.سثزو ^٠ ١٠•ءثززشلزْ ذو َ؛ارثت■ 

ح؛رغتوؤ\ ؤنا0 وهي الإدذلار، مى أمقل هي التي العليا المزته ثأق ثم 
أنت،فلأن يا ت ويلت، عليه ، SijL^ajمعسز اثه وعنيت، محسنا لكن إذ ة=كمِه 

ليسأملئ، يهلن من حزحث، فقد للث،، -جمر فهذا ذينلئج، من أبرأتلث، وقد منير، 
ijlsوقد عغيجل، اممه ص الاJ(؟ وأعهلاك وأمدك أعدك الذي فنن ثيء، معاق، 
ربطه وطاعه نمتا فمل؛ ه تلممومحنى َكقد إن قتظتِ حير سبمدمأ ُؤوآن 

العاقن.

أقوقمإل ض محجعوث محما ؤدأدقوأ مال؛ بقوله الآيات٠ حثم ثم 
اطهإل فيه ثزجحوذ الذي الحفليم اليوم هذا اموا ه بمليون لا وهم ما»ءفثدت، مص 

و؟ينجي وثجيب' و؟ ييو وأنهء لخووأ ثى مزألرء ؤء؛ عرلأ عراه حمام عَفجل، 
الأبُهلاعة اليوم هذا ثموى تكوف ؤإيإ ]ءس:؛'ا-'لأم[ تيي؟< ثان ينجم ١^؛< لبج، 
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كزعل إثه والإحسان؛ والإ بالمموى وءاسكم عليتا يمن أو افن أو نعغيل. 
قيئت•ثى؛ 

مسم

الريمان((الئع رراحشوا محال! س، السل ;ْتهبمثنءن هريرة أي عى " ١٦١٤
اطهحن؛ اقي الممس وقتل واشم، باطب، ررالشزك I ماو هى؟ وما اف، رسول يا قالوات 

ائمحاتذلأ°ذأ اا؟خف؛ :زم ؤاتيفي الثم،  JUوأكل الث;ا، وأكل إلالألخق، 
٠.'ءئتؤر منفى الثافلأرت،<،. الؤمنا'ت، 

اشكالم،.الومات:

اف.آبجالئثارنول ارلنن طود انن - ١٦١٥
٠.رواة وموكل4«. 

وكانئ.وناهديه وضرْث ٠ الرمذيُ زاد 
الخ

عنثثاه ما ازبا، كئريم ل التعليظ لارسا ق ثعال- اف -زحمئ المولفن قال 
وموكله•الربا هلسآكل الني ^٤^١^ ظود ابن 

رنمه، أكثتى أتم3 أءفلو0 أك!اا ون تعال؛ اف قول باب الوصايا، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
(.رقم)٩٨امائر، يان باب الإي،ان، محاب وملم: (، ٢٧٦٦)

١(. ٥٩٧رنم)وموكله، الربا لعنآكل باب ايائاة، كتاب لم: م):ا(أخرحه 
(،٠١٢ )٦ رقم الربا، آكل j جاء ما باب الموع، كتاب والترمذي: /٧٨(، )١ أخمد أحرجه )٣( 

٢(. ٢٧٧رقم)الربا، ل التغليذل. باب التجاراُت،، كتاب ماجه: وابن 



سدا،ر،م{،ضح)ياضاس؛|ضضهلأم  ٥٤٠

سُومأوِمأومبياوا((ِض:سى:ص ررآكل 
اليهوؤ-عن ثعال قال كا الربا، أحد أيه المهم ذلك، غم أو منم أو فزاش أو 

اضطئونضسننول نذنمأظ4س:اآا[ظلكالنبا ٢^١ 

لأفمفللوم؛ اوبا منطي أو مع الربا، ينطي الذي يعني ااموكأوه« واكاقر: 
الإثمعل أعاثه لأثت الس. لسان عل ملعويا كان ذلك ومع ظالم، الئ؛ا آخد 

اممهرسول يا قالوات أومظلوما« ظاؤا أحاك ررانصز ه: الض قال وقد والعدوان، 
،lJu  طلمهمكمكإثاة«اا/اآذللوم،ضتياش؟^

بأحدآلاف عثز0 منه وأحد البنك إل ويهب دراهم إل الإنسان احتاج فإذا 
محمدا-قلق أئرف، لسان عل ملعويا والأحد مأئودا التنلث، صاحب صار ألما عثز 
زحمةعن والإبعاد الطزذ هو والثني ه اونول لتنه فينن الإحابه أئزب ما و. 
نإن> لإنيز: افَقال لأف المحوبة؛ ل لإئيز ئشاركا اأأنوئ هذا ؤيكوذ اف، 

قشاصهلاسم:ْص.

وحةعن مبمد مهلرود أي اللمننه، علميه وموكله اللمننه عليه اوبا آكل كذلك 
نمبه، أول فالنار اشحت من ث جند وكل سغتا يأكله يأكله، الذي ٥^١ ثم ، ٠٧٥١
النحاتعليه يوال وربإ ماله، من الإكه به اممه يتنع علميه يدحل الذي الئبا هذا إن 

عند؛ئؤأ ثلأ 'الناثى أمول ف، لمينأ رثا من ءابثر ؤمآ ؤ دحالت اممه تال يئلممج، حر 
ذللمئج.عل أعاق أثه حمه ق الثنة وجه فإن الئبا أعطى الذي وأما ]الروم:ا،'م[. 

رنمعله، حاف إذا أحوه إنه لصاحه الرحل يم؛ن باب الإكراه، كتاب اوخارىأ أحرجه ؛١( 
مالكبن أنس )'ااههاُ(،منحاوث 



uyi^_uuij-uv ٥٤١

علهافث نن ثم اوبا بماطى لكن إذا وثة س هل قائل: قال فإذا 
واهتدى؟

منبد لا ولكن افب، ثوبة وب؛ن بينه محول الذي ومن ثوبه، له نعم نقول؛ 
اوبا؛محرج ثم يعود، ألا عل والعزم الدس عل والثدم ؤإحلاصها الئوبة صدق 
أيق ياماقه وذلك طثا، إلا بمل لا طيب افه لأف به؛ اممه إل مربا لا منه محلتنا 
ا،لال.بيت ق أونحعل الصدقات، ومنهات ا"م، ئجل من ميل 

الرباثاهدي لعن و. البذ أف أحرى رواية ق ومرْ المحمدي وذكر 
علأعائوا لكن مصلحه ولا مئئعه لهإ ليس والكاتب الشاهدين أو مع ولكنه، 

ئيانالقاهد:ن لأف اوبا، حا :تت والكاب الشاهدان الزبا، تيت 
علأعانوا قد وازكاتن، الشاهدان الثلاته: هؤلاء يكوف ولهدا يومه؛ والكانت، 

علملعونوو كلمهم ا،قئث فهؤلاء يصيب، ذللث، من فنالهم والعدوان، الإتمم 
والكاف،،.والشاهدان وموكله الربا ررآكل محمد لسان 

كيلك،وهو للفاعل، مشارك الإئم عل المعتز أف عل دليل الحديث، هذا ول 
هرشؤآ^١^١ بموضوث أئ آذ ^^١ ئازق'وقاقت الله قال المزآف، عيه دل، وقد 
وجلنث،ه، آلثظى يمينق ]الأنمام:خا■[. ءميْءه حديث ؤ، ءًوصوأ جئ نيم 

ه.آممِآكسيرت ءؤ؛ع متلمن يحدأف يعك، ه آليءًقركا بمد ناسياُؤءلأشد 
قايكر أؤ سمعم؛اتثت إدا أن ق عإبمتقم رل ومد ؤ عيْل: وقال 

[.١٤٠: ٠٧١]ظهن4 ^!١ إء عترك؟ ندث ي، بجكوأ حئ معهن سددأ يؤ■ ه وبمنلأ 
إداؤإقؤ الإئم صاحب، عل ما مثل له يكوف ولوباّبثلوس الإئم لقائل فالمثاوك 

[.١٤٠]النساء: ؟،؛ متا -جهم ي ٍق؛ن جائع آس 



الرسارء،سد كلام اسر|ض«ق ثمياض همح  ٥٤٢

المسلمينصر وقد عنه، البند ووجوب الربا من اشمحدير عل دليل هدا ول 
 ^١ jثكلفئلا لاثئ باي بمثدين أذ عليه بجوذ اسن ١^ تجد ١^، انتنا

الأجل،حلول عند يوق أف بثه ليس يكوف قد بثه، أعلم واله الكئثة زياد0 إلا 
يينحىان ح^ى صرورة، دون ١^^٠^ هماراكم وسسدزي، ه^،ا سسسبمهل 

أوصزوره،حاجه فيها له ليس كإليه أفياء ثراء أجل من ينثدين الئمهاء المساين 
الأجلحل إذا لا الدائن أ0 المكتن هذا بملي ولم بزيه ١^ لكن 

كثرمحي الوائ هو كإ عاليه، اوبا يخفاعفة أو باجس أو بالوفاء يهلالأة مون 
تيثززه^١^ ذوعلززشلزه ماى ثرن ؤ ئازلئؤناق،ت اممب ئول يخثيلوف لا الذين من 

لاوقرة:-اامآ[.

محه،ينمى حش ثديه معلقه مات إذا مسه كون عن المسك؛ن هدا وعمل 
يملحهلوايت، وحش ا-لنازْ إليه هدئت، اللمي.إذا ؤوي عن الكئئ هذا وعمل 
ءطواقال: لا. قالوا: زهاآ« ج قال: نعم، قالوا: _؟« عي )رمل فاو: طيها، 

المسكينهدا وعمل الدين، عفلم عل يدل مما طيه، الصلاة ورك صاحلأكلم«راُ عل 
إلاثيء كل محم فالشهادة اممه، نبيل ل الإناو م إذا اف ذص المثل ^ عن 

بالدين*ين؛هين سفهائنا، كثيرمن ذللث، هذاييرل ومع الدين، 
أناوكفي، لا فيقول: أئما، عشرين اوي نيكفيه سيارة ~ملأ~ محد0 يكون 

إلياق الناس، بعض يمثل كا الربا عل أع أو بالتقيط، ألما، بثانحذ أفرى 
ؤيمولالتاجر إل يدهب ثم سعرها، ؤبمرف، ومحددها الثثاره بكم ؤيمول: ادرض 

رنمكلأأوصيامحافإلُ، ترك امن .ت الحم، فرل باب الفقات، كتاب الخاري• اأحرجه 
حديثمن (، ١ ٦ ١ )٩ رنم فالورثته، مالأ ترك من باب الفراتقى، كتاب، ومسالم; (، ٠٣١٧)

خ.؛تن.مريرة 



٥٤٢

وخدلعمخر العال؛ن، رب عل حيل كلها باض" ~أعود عل ونها افرها له؛ 

ائشريإل الإحسال ولا الثثارة شراء مصي لم التاجر هذا أن بمي 
بهانريتها الذي مالك برأس عليه بنها له• لوقيل ولهذا الريادْ؛ قصد بل ا'لنثي'ين، 
وكإذا أنث ثؤلأء عن اكوغ إو ثم باوادة، إلا أبهُ لا الفائدة؟ ما لأجاب: 
و٠ذاأحرى، صْ يعامل لا حى السوداء القائمة ق انمه محب الشراء المنتدين 

العالثزارب عل ئتحايل فكيث كالإجبار، 

بزيادةلإه ^ ألف مائه أعطني وقال البمك، إل الرجل هذا جاء لو 
الأمارثكب فالخايغ الصريح، مى أشد الخدخ لأف الدين؛ ذلك من أهوف فهدا 
عنه؛يتوب أف ونحاول بذللث،، معريا الإنم اريكب والصريح ايدلع، زيادة ٌع 

حلالهذا أف يرى الذي المخايع ل المشكله لكن الش؛، هذا عن لا منة لأل 
وامحلمأنتجالملّثج إلثه اطمأو ما ءرالر :٠ الثئول قال وقد الفعل، هذا ؤينثمرئ 

وأمك«رااالناس أمحاك الصدرؤإذ ورددل الملت، حاكِو ما والإئم القس، إلته 
لط؛ز_اانتجاث أم الئيارة؛*٨^ ثراء قصدت هف قلبك ا'سمت ١^١، ثنأل لا 

رمونحاسبم، ينأللث، والذي الثمن؟ ق الريادة بمصي مياثرْ عليه وبيعها المنتدين 
قلبك.ق ما يعلم وهوالذي العالئذ، رب هوالله الييامؤ 

٠٣س  LJl-احثجث لؤ يقول: ينميه ابن الإنلأم قيح كان ؤإذا 
اوينوهي منه، اللعه عنده الذي إل ودهبث دراهم تجد لا وأنت، ان، إئ

حدثمن (، ٢٥ ٥٣)رقم والإثم، الر ضر باب والإداب، والصلة الر كتاب لم؛ مأحرجه ( ١١
غه؛تن.سمعان بن الراس 



سيدالرسلتيض؛لأم اسلعتي يياض فلح  ٥٤٤

فخيقول وبعثها، أحدما ثم نك، إل بيتين بعها له؛ ومحك ■خمسار(، )نقدا( الأف 
وقال!و. لإحوذ منها حدر التي العينة من وص وحيله، حرام، هذا ٠؛ الإن-لأمُ 

اللهسلط ايهاد، وئزكتم >\إوئع، ورصيتم المر، أذناب وأحدنم بالعينه، باتعتم ررإدا 
واصحة.ذها ١^ وهدم ديفلم«رأر؟ إل رجئوا حش لأ:زئ ذي فكب 

منحاءْ إذ ولخو0، لهذا البائع عند موحودْ فالئلعه الثورق مساله أما 
فهذاإستين باعها موحله يفربما من حاءه ؤإن ين، بخمياعها سقي يثري 

لابأزبه•
والابماذاوبا، عل اشاثل ق من الخدر ثل الحدئ نجي أنئ والحاصل: 

ونبمتاالقي؛ بحص لامثثعوا عليهم الأمر ينهل من الناس يجد لم ولو عنها، 
ذءبومحائوا.

والهدايه.التوفيى ولكم لنا ثعال افه أل ن

(.٤٤٦)\(محمرعاكاوى)هأ/
عمابن حديث من (، ٣٤٦٢ر»م)انمة، عن الهي ل باب اليؤع، كتاب داود؛ أبو أحرجه )٢( 

هئيبمتمحأ.



TAA ٥٤٥تمو|ااشاء -باب

سآ-يابم؛مالثياء=٦^ 
لاوء؛ة:ْ[،ه حثمآء أئن ئع أق لمبدوأ إلا ووأ ٠^^ يعال؛ اف محاو 

مالاد>ينفق وألآذئ'ةلنى بألمي صدقيمم بللوا ء١منوألأ ^•fc يأيها ؤ ثتال•' وقال 
هظيلأ إلا أق يمحى ويُ ألناس ُؤرآءوف ثعال؛ وقال لاوقرة:؛آ'مآ[، أكا;ثداه رثآء 

لاس:؟أا[.

الثنخ

الئياء؛١.كنريم ارباب القووي الحافظ قال 
جهادانجاهد كجاهد ومراءاة، يياء يرش واءى يقال واءى، منير الرياء• 

منالعبادة محس لكن عغئجل لزبؤ الإساو يتعثد أف هنا بالرياء والمراد ونجاهده، 
فهويريدذلك، أفنه وما ع٠ادJهأ أحس ما أعتدْا ما فيقولوات الناس يرام أف أجل 

لولأثه بالعبادة؛ إليهم ايهزب أف يريد ولا فب، عبادته ؤ، يمدحو٥ أل لثاس اس 
محلانفيقولون: اممب، عبادة ي يندحوء أن يريد لكنئ أكإت، شزكا لكان هدا هعل 

قفب نجلمن لا فهو ذلاائج، ائب وما الصدقة، كن؛ر ملأن الصوم، ممر محلان عابد، 
منسرة واوياء الناس، فهويرش ذلك. عل الناس يندحه أف يريد• لكن عمله، 
١^.١^ من وكلأة \ص ١^ 

أءِإوأؤوم١ Jعالت اطه محول منها بآيات، محريمه عل الولف انتدل ثم 
افا،ينثدوا أن ^١ إلا الناس أمر ما يعني: ه ■حئج أئن ثع أق تبدوأ إلا 



سدالرس1تيكلام اسل|هتي*ى قهمح)ياض  ٥٤٦

ويصوموففب، إحلاصا ويتصدقول فء، إحلاصا يصلوف الدين، له نحلصير؛ر 
ذلكغم إل ممب، إخلاصا الناس ويساعالووا فب، إحلاصا ومحجوف فه، إحلاصا 

ذللثح.ق فه محلصتن نكوو الصابه، الأعإو مى 

الأكملالوجه عل ْنمميمه -يا يانول لالمة;ه[ ه آلضاوه ثتال! قوله 
الممة.ا1لة دين أي; ه المنن دين ءؤوذَإك منتحميها آلزتجههيعطولما 

وثواباممه وجه يعياذته يريد إثإ لأيه وياء؛ قلبه ق يكون لا عئقتثل فه والمحلص 
الأجرة.الدار 

امموأ لا اق;ق؛١^١ اطهُتعال: قالا الئانيه: الأيه 
أناأغطتلثه، أنا و\لذنلي: عليه قن فلا صدقه القفز أعطتث إذا يعنى ؟ا< والاذئ 
عيهشثلط بأل القفز يؤذي أذن ؤوألآذئ4 الأجر، يبطل هذا لأف معلن؛ 

رثآءمالم> ينفى ؤةككا الأجر غل أيقا ٥^١ ذللث،، أفنه وما هوقه، ١^، وثرى 
مالم>ينفى اؤةلjى الحملة هده الأية مى الشاهد اؤره. نآؤومِ إف ينبن وثُ آتايثم، 

ياممؤينين  ٠٤٥^ذللئ، أفنه وما صدقته! أكثر ما ويقولوا• ليمدحوم آلياموه ركآء 

أقِللأشلأ4دمحت زلا أقانل >محن تأزقؤناق: اظ4ُ قال، الثالثه: الأيه 
بنشاطيقوموف لا كال قاموا الصلاة إل قاموا إذا التافقى، أوصانج من وهدا 
ياظه؛والعباد للناس، مراءاة إلا يصلوذ ولا كال يقوموف يل لها، ولهم، ومحبة 
الأولالرمن ذللث، ق لأيه والهجر؛ العشاء صلاة عليهم الصلوات( أمل ولهذا 

عليهمالصالوات، أمل فكانت، الحاصر، غير س الحاصل ، يحنقولا ثور يوجد لا 
المجر.وصلاه العشاء صلاه 





٥٤٨

الئزٌكاءأعي ءانا فيه! ثعال اممه يقول القدبي الحديث هذا أحادث فتسمى 
ضاكزك«.

دجمج؛،ونجيه نركته إل محتاج وكل الأحر، إل محتاج واحد كل الشركاء! 
محتاجمنهإ كل ايت؛ن ين ثملوك( )منزل فمثلا يصيبه، عن للاحر أحد يتتارل لا 

يقولأن بد لا الشريك صار تعمم إل أواحتاجت، حلل الدار ق حصل لو للاحر، 
هدامن يتتميه متثمكا ان إنكل وصار الست، نعمر حنا أعطيى؛ التاق♦ لريكه 
اص

ائالإنقثل إذا العاقن، ص ئ ضء، كل ص الغي فهو تعال اشُ أثا 
ضلأتة،افُ بمل لم وللناس شِ الاثاذ ضل لو اضُ، ركة اضِ ولغم ممه لحئلأ 

يصدقةالإنسان يصدى لو أيدا، يملها لا نصمها، ويرك نصمها يمل إيه يقال؛ لا 
فاذا١^، عن اإثركاء أعش تحال اشَ لأة مه؛ محل لا فإعا الناّل حا ثراش 
منه.يمله لأ الإه فاو غزه ، ٧٥١مع فيه أئنك عنلأ الإنساو عمن 

الإمحاوأف فلو محل، لا فإعا العبادة شانك إذا اوياة أف عل دليل هدا ول 
-ثلاو يقولوا: أذ لأجل الناص؛ وهويرض صل ما حم ومن صل ما أول صل 

ءَق؟ل'ار؛له يقبلها ولا صلاته، 3، له حفث لا فإثه الصلاة، ؤيمحر يصل اط<~ ثاء ما 
وصارتتحزك، لا وصار وتعوذها، ؤقيامها وسجودها ركوعها أطال لو حى 

ث\زقؤن\كمحاق غيوه، افب مع أئزك لاثه مقبولة؛ غتر فهي سجود؛ مريع ل عيه 
ويل.هدا عباده عن عنت 

الئاسيرامح، لكئه عليهم ؤيتفدى ؤيعطيهم المقراء يراعي ريل كدللث، 
ؤإلمنه يمل لا أيصا فهدا يتصدى، كريم جواد ريل ملاق يقولوا! أف أيل من 



٥٤٩امياء تمي*( باب - ٢٨٨

أفنكعملا عمو من الئزك، عن الشزثاء أعنى ررأئا يقوو: ، ٧٥١لأف كثه؛ ماثه أمد 
يمز.هذا وعل ذشزئاا ركنه ^ ثعي فه 

ثمالئلأة، j ثئ قلئا زيلا لوه بمي الإئان، عل الئاءُ طزأ إذ لكن 
قللائان يأق الشبماذ لأذ يصزه؛ فلا دامحعه إذ فهدا الرياء، من ثيء قلبه ل صار 

يكوذأذ ينثغي ولا بالرياء، عف، ينسيها أذ ألجل من فيها محنمى هو اش يائيه 
عبادته،ق يسثمث وأذ ينمي أذ نجب بل الريا؟، من السبملاذ يلقيه ما أمام ذليلا 

إذاوالش1هلاذ ينشؤ، بل لا صلاق، بطل أذ فاحاف ؤياء معي صار يةوو،ت ولا 
إذامدبرا ينول بمر الذي لاث'س؛٤آ آلخثايربٌ ثرألوسؤايف ين ؤ ائدحز ذحزتة 

يضنك.ولا أذثنتمث فتجب العزيمه، رأى 
فانقزظصئناش\مطزأءاي4اواة أثا 

-أيلأما مAا، إل أئلها من كلها الئلأة بطل فاتجا باض، والعياذ اوياء، عل 
د-إذا;طلآط>طلأئلها.

لأذالرياء؛ من حوما العبادة؛ يزك من الحدر وا-لثدز الرياء، من الحيز فالحين 
^uji،يآكذ لا يياء، هذا مزأ، لا تمنل، لا له• يقول، الشيطان ياتيه أيثا الثامن بعفن 

ألافعالينا الصالح، العمل هذا عن يصدم أذ ألجل من يياء، هذا والوقار، الئكينه 
والوقارالئكينة عليه ؤيكون ؤيصل ؤيمدم ان الإنمعل بل محالا، للثأهلان ثيغ 
اشطاذبمش النهاية ففي به، ياو ولم الثنناذ كاقح إذا وهو هذا، بمزة ولا 

بأمرين•محاط الحقيقة ؤ، ان فالإنؤمهمر، ؤيراجمر 
_؛؛نحل لا موُل: الئبماذ، ظ4ُ انمادة، عل الإمدام قبل أم الألأل: 

يئدحوئج.الناس لأة 



طلأأئون'قوظسيئامس،از( ؟لأم عن اماسق ثياض قؤح  ٥٥٠

الشتطال،يدحر أف فعليه أيقا، الث1طان يأتيه العادة ل يئ/غ أف بحل الثاف• 
يمار.وألا سييله، ق بمبي وأف منه، باممه ينثعيد وأن 

وقرخعليه شو0 الناس ونجع العبادة س اف الإئمغ إذا قائل• قال فإف 
:إ"ا،هلبمرْ؟

هذاعليه يثتول الناس وكون مليمه، ومحعت العبادْ لأف يفز0؛ لا فالجواب• 
منينتهي أف بعد هن•؛ لكن الناس، من الثتا؛ ءل ؟كوف أف اش بمري عاجل من 

الثناءمحل ■جعلي الن"ي فلب الحمل• فتقول• عليه يثتوف الثاس نجع ؤإذا هائيا، البناية 
بالحي•

نمول!فلا نيا، ئؤ منها ائثهى ولثا العبادة ئآنل اف الإئأف لو أبما كذللث، 
العبادةس قزغ إذا الإل)؛ أف الإنجاب، لأف النثل، يلو إنجاب الثروث هذا 

والعيادعثله يحلن هوالذي هذا حا، اض عل وس حا، افب عل وأيل بشبه، أءج-ب، 
وممهاممه أف وزخ اطه حمد ولكي هذا، باله عل تجلن لم الإئاو هذا لكن بافه، 

سيثنهوناءئه حنثه ثرئه ُرمن الحدث! ق جاء ولهالا يفرم؛ لا فهادا الحي، إل 
منهم.اشُوإثاكم جعلتا ٠ الؤمنُر مدلك 

مسم

الناسأول ارإل يقول! س اف رسول، سممت، هال! خ.بمه وعنه " ١٦١٧

عملث،فإ محال! مرمها، ننمته، هرمه يه، مأئ انئشهذ، زجل علته الماثة يوم مقى 
بماَل!لأن مائك ومحنك، 'كدبته، هاJ! ض فك، _ هاJ! فٍها؟ 

ابنحاوين، من (، ٢١٦٥رنم)لزوم ق جاء ما باب الض، كتاب ير'لإذي■' أحرجه ^ ١١



L_l(«jyuuU-rAA »٥٥١

العلمملم ورجل النار• و حرألش وجهه عل محثجب أمربؤ م محل، ممد جريءإ 
ملنتياوت فيها؟ عملت هإ يال! هعرهها. مثه ^٥، ١٥بؤ هأن القرآن، وقرأ وعلمه، 

١٢٠^١^لمال؛ ملنت، ولكنلئؤ 'قدبت،، قال،ت المرآل، ذ1لث، وقزأتر وعثمته، العلم 
لألؤي خذ دجهؤ عل مجب بؤ أمر م محل،، ممد مارئ؛ هو لمال؛ ١^١، ومحرأت 

قعرقها.سمه، قه قم بؤ هأئ ، Jillأصناف ين وأغهلا0 علتو، اف وثع ورجل ازر. 
Jli  : يممو أن مح1، نمل من ركت، ثا قال: مها؟ عمالته قإ l^ نك.مها أممئ إلا

وجهومعق قئجنه بؤ أم ئم مل، قمد جوادأ !،؛ ١٥^؛همنت، ومحنك، 'قدبته، قال! 
النار®•ل ألش 

حاذى.ئبيأ أي وبالي؛ اوام وكنر الختم بمئح ءرجريء® 
الثتيح

سعة بمل لا تبم\ثئوةت\ك اشَ وأن نو؛الئياء، قط الكلأ؛ ن ني 
أووذكر ل رْ.ةغن هريرة أبن حدين، عن سكلم وهنا عمله، نجعل وال المرائي، 

ومتصدق.ومقاتل، مثعلم، أصتافت ثلاثة وهم القيامة، يوم عليه يققشمأ من 
إليهبه أتى اممه إة ثم وعل؛، المرآذ ومل؛ ؛، ixJlملم فاكتلم؛ 

قأي صنعته؟ ماذا ماله واعرف، وأقز فعرقها نعمته اممه قه فم القيامة يوم 
كديته،له! اممه فقال فيلثه، )؛ ١٣١وقزأُته العلم ثعلنته فقال! العمة، هذه شكر 

لأمبل فب، فيس قارئ، ! ؟؛sljالهمآJ؛ وقنأذ٠ ؛، pIJ^!j ولمممكثإ؛ 
النار.ق وجهه عل سحّتإ به امر نم الرياء، 

١(.٩ " )٥ رثم المار، اسحق والسمعة للرياء قاتل من باب الإمارة، كتاب ت لم مأحرجه )١( 



سيئالرس،تي؛لأم  jnاس1ستي مح  ٥٥٢

فهتنه يمحلص أل العلم طف ل العلم طالبا عل نجب اله عل دليل وهذا 
أئبهما أو أومحنهد، أستاذ، أو شخ، أو عالم، إيه الناست أقال يبال وألا ■مؤجل، 

وJنإيمها،الشريعة وحمظ عيججل، اطه رصا إلا يثة لا بل الأم، هذا يثة لا ذللث،، 
اممهأئعم الذين مى ياكفا حس افب ياي عن اجهل ورمع نمه، عن ايهل ورمحع 

آلإري-0بن عي أس أشم اه مع ةاوإلإلت< والذسون آم، يؤج عليهم 
]الناء:ها"[.ه وألتظجأ0 ؤالقنداي وألمذذ\ل 

أفتهوم1 علامة، ؤإثه محتهد، ؤإثه ءالمن إيه لهال1 ذللث،؛ لعتو ثعلم مذ وأما 
عليه،يمضى من أول، وهو باطه، والحياد حاط، عمله فهدا الأثقاب، مذ ذللئح 

ينويح•القيامة يوم وبخدتحح النار، 3، وجهه عل ؤبمب 
أفالقيامة يوم كان ٣ ومحتل، اض ميل 3، محاثل مقاتل، فهورجل اكان؛ أما 

وأعدهمده انه النعم يعني• فعرمها، نعمه فعرفه مهجل، الرب إل به 
فيها؟ضتذ ماذا ثئل ثم قاثل، أذ إل الربة، هده إل وصل حش ومحواه ورزمه 

شيأملاق يقال؛ أف أجل من مايلث، بل كدبث،، فمالات فيلئ<، قاينتج رب يا ءال،ت 
باطه.والحياد النار 3، وجهه عل شم، به، أمر ثم محيل، ومل• جريء، 

متعددهلهمثوايا افه سيل 3، فالمقاJلول افه، سبيل 3( القائل أيما وهكذا 
ر)ةنقاًلميفأل١^٠ه: 

نيلمفمح، وطنيه ماثل ومذ اف*'أ يل 3، فهو العليا هي اف ُكلمه لت،كول 
دنيالبال قام وش الطاغوت، سيل ل فهو قومه عل حمة قاول وض الطاغوُت،، 

حديثمن (، ١  ٢٣)رنم حالتا، عاق نائم وهو مال من باب العلم، كتاب الخارىت حرجه أ ا
خ؛ئئبمئن•الأشعري موس أن 





الرسي؛غاسد كلام ض اسسة ظ)ح  ٥٥٤

نلاطساعل يدحل إيا له؛ قالوا ثانا ®أل عمرلآ.بمنمحا! ابن دعن — ١ ٦  ١٨
ثناو.ع عمن ابن قاو عئإ-هلم؟ من حزجنا إدا مائتكلم بخلاف لهم ئنموو 

ا.الثخاري زواه . ه،< اممه رئول عهد عل نفاقا هدا يئد 
ايثخ

وقالوا:إليه جاءوا أنانا أف ^؛^١؛ عثز بن اش عبد عن ^٥١٥ ا،لولث مو 
بخلافه، Ijiiعندهم من حزجنا إذا ولكن قولا لهم فتقوو تلاطيننا عل ثدحل اثنا 

وحانوافكدثوا خدثوا لأنيم وذللث، اض.؛ زئوو عهد عل ماما هذا ظ كنا فقال: 
ومايصحوا.

اءوالؤؤّوالوزراء الأمراء من الئلأطين عل يحل من عل فالواجب 
علالناز كان مواء' الواقع، لهم ؤتئ كث، عل بالأم ض أذ وامحوك، 
إنسان--أي للإنسان كور ولا باطل، أوعل حن أوعل اغوجاج، أوعل انتقامه 

والنازبخم، الناز يقول: ثم ذلن، ك ما أو ١^، عف أن ١^ عف يخز أذ 
اقتصادياتهموالناس افآ، عيدوا والناس اجد، المملووا والناس مستقيمة، أحوالهم 

لولأةحدلغ حرام، فهذا كاذب؛ وهو ذللمثؤ، أسئ وما جثي، أمنهم والناس جثدْ، 
لمكان، كل ل ئدحل صمنا ليس الأمر وؤ لأل حمعاء؛ للأمة وحدلغ الأمور، 
الأموروولاة الشمس، ثدحلمها لا الئلمه وامحم مكان، كل ثدحل لا الثمس 
وعمولهممحدود، وإدراكهم محدود، وثمنهم محدود، وممعهم محدود، علمهم 

كلمها.الناس بأحوال يعلموا أف يمكن لا الم، من كعثرهم محدودة، 

رقم(...، JUخرج ؤإذا الم-كلان ثناء من يكره ما باب الأحكام، كتاب الخارىت أخرجه )١( 
(٧١٧٨.)





٠ثإأئئههئنسيدادرسلتي عذ؛لأم اسههتي فلح  ٥٥٦

الأسائأغطى إذا إلا الأموئ تمح؛ أف ممن ولا ونابخ، ومأجوئ محر عل 
الئثةأو اثورمة ق أيفا وكيلك محور، لا فهذا الكتإن أما واصحئ، صورة عنها 
لثلأةغيبه أو تلوكه أو أخلافه ق ضرئا طاتا رأث إذا علك محي 

٥^٠١مثل لأف حاله؛ ينلح حش أقزه ثري أف محب ؤإلأ أولأ، ينصحه أف الأمور 
هذهق وهو مره ولا منهم، عليه هدر مذ أو كلهم الطلاب، شمي فاسدة جنثو»ت 

هواشنح.هذا لأف ومنهجا؛ أوتلوكا دينا الإفساد إلا هئ له ليس الذي الحاو 
غما،فيها نرى مئكرامتج، البلدة ق ثرى يلدة، أمثر ثأق عندما أما كذللئ، 

أفعل صوره الأمتر ثنطي أف محوو فلا الآ'حريذ، المنوولذ مذ مصيرا فيها نرى 
ونزصح.نج أف محي، بل ، ثيء;١٢كل 

حثنفهذا الأمير إل يرخ أل قبل الأمور ملح أف أمكذ إذا اله صحيح 
إذلقال! المنووليذ مذ الأمير يوف مذ إل ذهننا لو ائتا علمنا إذا ولكذ وطئي، 

لومه؛مذ إبلاغ من بد ملأ ي،1طل ولكنه يئثز، ثيء كل أبتروا ثعال افه ناء 
باللازم.يقوم حتى 

هيما عل الأمور وبيان النصح، مذ بد لا انه فيكنر— اممه —بارك فالحاصل! 
التماق.ومذ حرام فهذا أذبزت، عنه أذبرت ؤإذا بوجه الإساف ينقى أف وأما عليه، 

فيقول!شخصا ان إنمحاطب، فد هذا، من أحص مسألة أيما ذلك، ومن 
حاقد،وهلبه كثيرا عليه يثني وكريم، حبتب ُقت رجل أنث، ^_،، الأو4 ثاء ما 

هذاإل يصغل أذ يمكذ المن،، سليم والرجل عنده، ما ياحد أف يريد لكذ 
مملوبا،الصاغ له يكيل فإثه باممه والعياذ أذبر إذا ثم ناصح، اثه رأى إذا الثيء 

كذا.هذا كذا هذا ممصل، هذا ويقول! ويته، عزصه ق فتت،5لم 





األرسلتيسد عذ؛لأم اسسق و؛اش قيح  ٥٥٨

سمعأذ فيمكن الاخرْ، ي أو الدئيا ق هو هل يمد لم والحديث مراء، أيه لهم 
وهوالاخرة ق ذلك يكون أن ؤيمكن الئامن، عند عييه ، فيكشمالدئيا ل به افه 

هثصئيية أ->إئ الآ->ممح ؤو!لوتت ثعال؛ قال كا وأحرى، بافب، والعتاد أند، 
لضاات;أ\[.

الناسلثراه عنلأ عؤل من ت يعني به« اف، راءى راءى ارمي . قوله 
باق،والعيال ويمفحه، للناس، عتة ويبهن به يرم ثعال اممه فال عليه، ويمدحوْ 

حنى;جنأنةئراء.

ومهإكان مهإ ا،لرا,بي وأل الرياع، من العظيم التحذير الحديث، هدا وق 
افنع تع ررمى هدا، يهمل ثعال اممه لأف بافب؛ والعياد يتس أف بد لا احممى 

بها<.افه راءى راءى ومن به، 

علهاملم ارمى اممب رثول مال قال؛ ظيقنئ هريرة ش وعن - ١  ٠٦٢
عرذنجل لم الدمحا من عرصا به ليصمتا إلا يتملقه لا عئؤجل افث وجه ئه يثنى محا 

^مميمح.والأحادث،قالاك،الحةيومااماثة«:ني 
ىرةةئهورة.

الثمح
هووذللث، اممه، وجه به يبثثى مما علنا طلن، فيمن خ؛هبمنه هريرة أي حديث، 

والئقالكتاُت، علم س بجا \ي0 طلث،فإذا والثق، الكتام، بجأ الشزعئ العلي 
(،٣٦٦٤رقم)-مال، اش لخر العالم طلب ل العلم، مماب داود: وأبو (، ٣٣٨أخمد)X/ أ-محه )١( 

(.٢٥٢)رقم يه، والعمل بالعلم الانتفاع باب القيمة، ما->هت وابن 



٥٥٩ةمي|(اا>واء -باب ٢٨٨

وثئهاؤإل رثمحها، بمي ابق عرف نجد لم الدُيا من عرصا به ينال أف إلا يريد لا 
فلأنيمال! أف لأجل العقائد«؛ عنم تحلم إنايا فلوأف وكدا، كدا مسارة من يوجد 

أوالفمه، طأ أو ذلك، امتة ما أو يوظم،، أف لأجل أو العقيدة، ل جيد 
باض،والعياذ ا-؛ق، ريح نجد لا فإثه الناص، به ١^١^، الخدين،؛ علم أو التفسير، 

يعنيبجfئحولها.

الخسايت،طأ الدئيا! كعلوم اض وجه ببما يبتعى مما لست، التي العلوم وأما 
لأفعليه؛ 'ثيء فلا الدئيا من عرصا يريد ان الإنفلوتعلمها والبناء، والهندسة 

يقنىالدي بالعلم ممد الوعيد فيه الدى والحديث، للدنيا، يراد علم هذا 
اض.وجه به 

الشهادةثريدوف اهاُت، و الأف:1^ الك من كلإ قائل: قال قاف 
العالية.

الوفليفةأف;نال العالية رد؛الئهادايت، كاف إذا بالكاُت،، الأعال إثمأ مقال؛ 
تممعمكانا أف أراد؛i^، ؤإف الدنيا، من عزصا به أراد فهذا شل، والمزنه 
به؛باس ولا حير فهذا موجها، لت،كول أو مديرا أووكوف مدرنا، ليآكوف الثاس 

فإذابشهادته، يمدروثه وإد،ا بعلمه اف الإئيمدروف لا الأف أصحوا الناص لأف 
لكرمعؤا يخعلوبي( لى العلم مذ بلعث، مها شهادة بدون مينا لو نائل،؛ قال 

وتيسطثه نثه فهد0 اثنل٠ان، أثمع معؤا أكوف أف لأجل الث-هادْ؛ وأنال أثعئم 
•المولى واف ثيء، فيها 

مًةقم



ايرسيقسد تلام ض اسسذا رياس فؤح  ٥٦'

؛_«%؛

برياءوليس يياء انه يتوهم ما باب " ٢٨٩

الإىالرجل أرأيت افّ اوثوي محل يال• هكممنمحه ذر أي وعن - ١  ١٦٢
رئاءالوثن٠٠• بمري عاجل ررتلك قال• عله؟ الئاس ومحئ•® الخثر، مى العمل بمثل 

1صرا(ُء

ص
يرياءا،،ولمس يياء اه يتوهم ما رُياب الثووي الحافظ الولف قال 

أفرمحعجبمتن ذر أيير حديغ يكز ثم برياء، ليس ولكن رياء اثه الإسان يفش ما يعنير 
)ا:لكفقال: ذلك،، عل الناز فبمدة التل اويلبمل ص ثئل الئئ. 

المدين"•بمري عاجل 
تاللا ض، صالحا صلا بمثل الزلحو أف الحديث،: و التي المنألة وٍثورة 

يمثللكنه ينتعوه، لم أو أنيعوْ يروْ، لم أو أرأوْ لمبملموا، أو الناس به أعلم 
ممرفلأن الحثر، ممر محلان يقولون• ذلك،، عل بمدثونه الناس إف تم خالصا، فه 

بخزيعاجل وشذ فقال: ذلك،، أيه وط الحئق، إل الألحان ممن ئلأئ الطاعة، 
لاممه شهداة فهم محنا ان الإنعل أثوا إذا الناس لأو علمه، القاة وهو الؤس(( 
قال:نحرا، عليها أسوا وأصحابه اللمي.ؤ عي من جنازة مرت لثا ولهزا أرصه؛ 

اممه،رسول يا فقالوا: وجثت،،، ١٠قال: ثرا، عليها قاسوا أخرى مرت ثم رروجست،؛' 

تفرم،ولا بشرى فهي المالح عل أنتي إذا ياب و١لآدابs، والصالة الم كتايح ت لم مأحرجه )١( 
(.٢٦٤٢)،^؛)



٥٦١يسسبرو1ء  ٠٧)يتيهأرانه U باب - ٢٨٩

أنممالنار، له هوجثت القاف وأما الحنة، له هوجثث، الآوJ( ءرأما قال؛ وحثت،؟ ما 
^7سعاطتيىض«.

براةواكزيىينضْويناص:أل 
يطزأولم عَأةل، فه حالصه فنيته هدم وأما مرْ، اطب ْع أثرك شه ق فتكون الناس، 

الشاي:قال كإ النازبملئوف، لكن أودنوة، ءلا\لأ\0لصوم 

،٢٣اثسعل هممح، حالها يإل حث مذ امرئ عند يقذ دمه 
فاقميعلمول، لا الناس أف ظن ؤاذ به يقوم ان الإيعند حلق أي يعني• 

هدابرياء، ليمن فهدا عليه وأئنوا ومدحوه، بطاعته علموا فإذا يعلموه، أل بل لا 
حتراعاليه الناس أش ومن حترا، عليه أثنا الناس إة حيث المؤمن؛ بئري عاجل 
الحق.أهل س يكرف باق فحري 

إذبدلك،، يعلموا أذ الناس من يريد صل إذ فإئه باطه■" "والحياد ايي ١^٠ أثا 
وينهدا ين والمنيى هذا، عل لثمدحوه ينمعوْ أذ الناس من أراد بحم يكلم 

عظيم.قرى ظغه در أي حديث ق يكر ما 
علإيه الفتن؛ نوء س يعيدنا وأذ الرياء، من ؤإياكم يعيدنا أذ اظه نأل 

كتابت لم وم(، ١٣٦٧رنم)ايتج، عل الناس ثناء باب الخنائز، كتاب الخاري• أحرجه )١، 
مالكبن أنس حديث من (، ٩ ٤ رنم)٩ الموتى، من أوشرا محرا علميه يثى فمن باب الجار' 

معلقته.من ٦( / سلمى)١ أي بن زمر ديوان ر٢( 



سيدالرسان؛ق؛لأم  jAاسسق رياس شح  ٥٦٢

محاحتآَكج

دمالخض والارد الاجشك الزأة النظرإل نحربم باب - ٢ ٩ ٠ وء 
y شزهمة حاجة و لy

ثعال:ومحال •٣[، زالور: ه هأٍرب من سقوأ إلثفينمك< ^٠١، قتق•' اش محاو 
ثعال!وقال لالإصاء:ا"ا[، ئسثمحب4ُ عنه أوييىكا0 ؤآلمرؤألموادَؤل آلثنع وة 

يآلنصادهربك ؤإ0 مال؛ وقال ا، ١ ]غام;؟ ه الصاووي_ محنجة ونا آلأتمن ثبنه لم مؤ 
لالفجر:أا[.

الثثج
والارؤالألخثع الزأة إل القم نحريم ررباب ^^١^: ذئ/إ \ض 

سواءمحرمه، وبينها بينك ليس التي هي؛ الأيبثه الزأه ثرعق؛ا حاجه لغر الخض 
شاويهعل يآكن ولم لخئه محبت لم الذي الشاب هوت والأمرد يعيده، أم قرية أكاسث، 

المح.صل والخض نست، لم ولخثه أحفز شاريه أن يعني يختن قعر 
أماضَ لأف وذلك، ح اأؤلف، قال كإ محزم،  ٣١\ؤؤ \ل والأظث 

د'إشمئتبمهر ؤبجثثلؤأ مى سقيأ وثوةنيرن< البصر، يعص 
الهمج،وحمظ البصر، بعض فأمن [ ٣٠]الزر:  ٠١٤بمنم0 متا -ير أئه إن لم آه 

إذاالإئسان وأف الهمج، حمظ لعدم سب البصر عصى عدم أف عل يدل وهدا 
ومحاالمزأْ دوس حز ١^ به لأ:زال ثم قو؛الئاء، 

بريد١!^^ إل يقال! ولهن.ا باممه— —والعياد الفاحثه ثمع ثم يعدها، ثم ونحاطتها، 
ال؛صر.بعص ال؛ه فأم الزنا، هذئوإل أنه يعي الزنا، 





ءتإإ،ةنءفييؤخسيدالرط؛{، ؟لأم *j اساسق ثمياض قؤح  ٥٦٤

صبتآدم ابن عل ارمحب قال؛ انيئ. عن ههنئ هريرة ش وعن - ١  ٢٦٢
ذاشان\صك ذ\مو،خ\١^، امزسم ^ؤمكمكلأمحالأ:

ؤيتنى،ثبموى واكلب الخطا، زياها والرجل البطش، زياها واليد الكلام، زناه 
اشمحاريوروايه منلم، لقط وهدا '• عشُتممن يكدبث® أو الهمج دلك ويصدق 
قصز0.

الثثج
الحضوالارد الأخثج اوأْ إل الئم قزيم باب ل 3حمثآقق \ؤوث ذكز 

كتب٠٠ءالت ه الّيى أل هريرْ أبٍ( حديث، الآيار-تج ذكر بعد ثزعية حاجة غبمر من 
مدركالإنساو أف يعي محاله« ؛٠ ٥^،، مدرك وهؤ الزنا من نهيثث آدم ش عق 

زناهافالعتن لذلك، أمثاله البل. يكز ثم افه، عصمه مذ إلا محاله لا للزنا 
محارمهمن لست وهى شهزة لز ولو امرأة إل نظن إذا الث•جJ أو يعتي القلئ، 

إلالإسان ينتح الأنت،إغ، زناها والأذن العي، زثا وهو الزنا مذ ثؤغ فهدا 
الننليمي النلش، زاها الد وكدك الأذن، زنا فهدا به، وتلدذ اواة كلام 
إليمنى اف الأنأف يعني اّقثا، زناها والرجل ذك، انته وما اللمى مذ باليد 
فبمنيامرأة يرى أو إليه، فيمثى امأْ صوي—، إل تبع يأو مثلا، الفواحش غدل 

أي1^، ومحو!لوافك;يى ١^;>،،  Ujلكن اونا، س سامغ إلها، 
رثىإذا ائه يعني يكذبه أو ذك يصدق والمزج المن،، زنا هل«ا بالتاء }كثتف 
نلميل بمزجه، يزن لم ؤإن الأعضاء، هذْ زنا صدى فمد ؛اض~ ~والعياذ بالمزج 

وسلم:(، ٦٢٤٣)رمم الفرج، دون الحوائج زنا باب الأسثدان، كتاب الخاوي: أخرجه )١( 
(.٢٦٥٧رقم)وءيرْ، الزنا من حفله آدم ابن عل ندر باب القدر، كتاب 



٥٦٥ةالآساتواهمداسممح1يجضي 

الأعضاء.هده لزنا محيينا يكون هذا فإف نفسه، وحفظ 

إليهن،و\لأذ؛ب ولا بأصواتس لا بالنساء، التعلق مى الخدر عل ذك فدل، 
الرناأويع من ذلك كئ، لهى، المنا حواية ولا إلثهى، بالم، ولا بئئهى، ولا 

الأعضاءهده ق محوو أف من العفين العاقل اف الإئفليحدر باه" "والعتاد 
والنساء.ثيءتعثق 

الن1ْلانلأف ينتعد؛ أف بزا نفسه من أحس إذا الإنسان عل والواجب 
المزةثظز فد إبلتز، سهام من مسموم ٣ والثظث الدم، محنى آدم ابن من ءئري 

قلبمحوف حص الثالثة ق الثانية ل لكن مرة أول، حا نفثه سعلى ولا امرأة إل 
يكنها،قام إذ الزاة، هذه إلا يدكن لا هتاف، وينبح باش~ "والعتاد ببما معلما 
والفتة،الم حذا فبمئل ذكزى، اظظ ؤإن ذكزثا، نام ئذ ذكزى، قني ؤإذ 

الموفق.واض العافيه. اممه تنأل، 

وءٍستحم

وابموسراقاثم ئل،ت اللميه عن قهتن الخيري أتجانيئ لص " ١٦٢٣
النيرثول، هثال، يها. نتحدث بد، لنامذمحالمنا ما افث، رئول يا قالوات لهؤد١اتااا٠ اق 

 M" قالوا: ط« الزيق قآغطوا المبمز، إلا أتثم قإذاUj  زثوَليا اطريق لخق
عنوالم، باينزوف، والأم الئلأم، ونئُ الأذى، زئ ام، راعص محاو: اف؟ 

امح.؛ق؛ه"<.

بابوالنية، اليأس كاب لم: وم(، ٦٢٢٩)رنم باب، الأسثدان، كاب المخاري: خرجه أ '
٢(.١ ٢ رقم)١ حقه، الطريق محإعطاء الْلرناين، ؤ، الخلوس عن النهي 



سدالوس،تي؛لأم اسدهاتي ئس ء شمح  ٥٦٦

نتحدثيالأئتك قعودا "قنأ ظ^بمنهد\و! ننهل بن ئيد طلحه أف وض - ١  ٤٦٢
اخيواالئندات؟ ؤاتجاوس ٣ »u مماو: عقا، ^سام افِ ننول هجاة محقا 

تمال، وثتحدث. سدا؛^١^، ثأس،  ١٠لثر معديا إمحإ فملنا! الصعداتا< ءثاJز 
زواْال\كلأم<،. وحنن الثلأم، وزد ال؛صر، عص حمها: هأدوا لأ )اإما 

الطرقات.أي الصادوالعأن! بصم ا>الصعاوات،< 
القح

يكرالمر عض وجوُب عل الداله الايات يعال— افه ~زحمه ا،لولمر يكز لثا 
الأولأما خهبمئ، نهل بن وحديث ١•^^ نعيد أف حديث منها أحادث، 

اخدئوايض وهذاض، اا>قاُت،ا« عر وائJوز ر)إثاتم فإن 
ؤببنولوكانوا بد، منها لنا ما محالثنا الله ننول يا فقالوا! الطرقات، عل ااثلو<از 

إلهوعشع بي فناء ل يبلس الثوم، الناس مى كثثث بمن ك،ا الثوت أمج عل 
أوذيا•دين ل مصالحهم، ول بينهم حزى فيإ سحدثوو جرائه، 

أذإلا أق؛ إن بمي طه(( ج فأغطوا ذلك، ٩ ٣ ررفإن iال 
افه؟زثوو يا حمة وما قالوا! حمة، الهريى فأعطوا ا-لإالوس من بد لا وكان محلئوا 

الماوةعن أبماوكم تعصوا أف يعني! انصر،( ارعص ءثيسْزصم! حمة فدكر 
وكلماالطرقات، عل لحلمس الناس بعمى لأف إليهم؛ ينظروا ولا فيهم نحدموا ولا 
العيبه أْر ما حلاف وهدا يدبر• أف إل يمبل أف حنن من يراقبه صار اف إنمز 

•( ٤٠٢٠)رقم اللام، رد الطريق عل الخلوص حق ص باب السلام، كتاب ت لم مأحرحه )١( 



٥٦٧^^<واصداسز،صىجضيت 

وجهمح،•من البقر غص الواجب فإل المزأْ، مرت إذا صيا ولا البقر، مثص 
وبماليتججل أل يوجب الماو عل الرك؛ر إل حب ومن امرأْ، إثبما حب من 

بذلك.

يتأدىسمعوثة!ثاْ موو لا الارْ، س أحدا يودوا ألا الأدى؛' ارى-ا والثاف؛ 
الهريق،ل أومطحعوا مثلا، فثئدوا الطريق صموا بأل بفعل ولا به، 

ذلك.أوماأفة 
الوجهعل الئلأم، عاليه ردوف أحد ملم إذا يعني• الئلأماا والثاللم،ت"رد 

مموَل:أف ولا:كفي الثلأ؛، جء فقولوا: نمم، الئلأم قال: إذا الواجب 
ثيم ١٥٧ؤ الوا->م_ا الثد من بد لا ؛ Jjذلك،، أمتة ما أو مزحت!ا، أو وسهلأ أهلا 

[.A1:،LJI]ردوهآه آو ممآ 

ثأمروثهمنه مطاوو>«_، م ق قمر ند أحدا رأيتم إذا "الأر؛المروق® الرابع• 
حرامايكون لا كثا به وأمنوا الناس عوذ* ما وكل المع، به أر ما كل والمروق: به، 

عنفهنا الزيه كاشفه ائرأة وزمحأ الزيق ق لويئي نمثلأ معروف، فإنه 
لموهو صثتم قو وأنتم يصل؛ لا وهو الصلاه مام مرطا ايا إيرأيتم المنكر، هدا 

وثنهووبادروف مروق  15جرا، وهلم مثلا، الخإعة ْع يصل أف ثاروثه يص-و؛ 
المم•عن 

الذتحرالحدين، وكيلك، الطئقا٠ت٠، j، جلثوا مذ عني حقول خمس فهدم 
البصر،اءاعصى هوله: هدا من والشاهد وا^مصود هذا، عليه دل ما عل يدل، بعده 

واضُامحفذ،•



سيدالرسدتيتلام ض اساّض يياض فؤح  ٥٦٨

عنئظرالمجأةه اض رئول تأث )،! ١٥غ؛ءجةنن جرير لص " ١٦٢٥
٠.منلمر رواة . تجزك٠١ رااصرف 
وعندهه اف رثوو عند كث ت هالث خ؛ؤئؤعنها، نلنه أم وض - ١ ٦ ٢ ٦ 
ه''الشي صال بايجاُب، أبرئا أذ يعد يديك مكتوم، أم ابن مأمو ثيئويه، 
فقاَلولابمرقا؟ لأمحزنأ، أض! ئؤ أين اش، زثوذ :ا محك: ئه« مب 

وقال:^^٢٠، ك،اس؟أ«.نواةمحو اص\0 و.:اليث 
صمعء.حنن ررحديث< 

اثثخ
الأجثتثة ٥٧١إل اثن محريم باب ق مله فيا ثعال- اممه "رحمه المولث قال 

البئرنأل اثه دْوممؤءنن اطب عبد بن، جرير ص ثرعية حاجة بغثر إثس ا"والأمرد 
اف،الإئيماجئ هوالذي المجأ؛ ثظر بصزك® اصرف  ١١قال؛ المجاة، نظر ن، عه 
رءاصرف:٠ اللمي فقال وجهها كثثث قد وتكون مفاجأه امرأْ به ؤ أذ مثن، 

لانئظز.حئر شالا أو يعيرأدزةيمتنا بصزك« 
هداحصل إذا لكن  ٥٧١إل الثحل ثثر نحريم الحديث: ٥^١ مر منص^د 

الأسانمن اختيار شر كان وما الأسان من احتيار شر لأيه صه؛ يغممر فإثه مجاه 

رنمالمر، غض من به يؤمر ما باب النكاح، كتاب داود! وأبو (، ٣٦١/ )إ أخمد أحرجه )١( 
أصرفأن فامرق الفجاءة ننلر عن ه اف رسول اسألت فهو؛ الم محدث أما (. ٢١ ٤٨)

٢(.١ ٥ رنم)٩ الفجاءة، ظر باب الاداب، كتاب لم: مأحرحه وقد بصرى،. 
سمىلقؤيثت نش ؤ ءه؟ل• نوله ل باب الياس، كتاب وأبوداود؛ (، ٢٩٦/٦)أحماو أحرحه ( ٢ ) 

من،التاء احتجاب ل حاء ما باب الأدب، كتاب والزطي; (، ٤١١٢)رقم ه، أشمين بتي، 
(.٢٧٧٨الرجال،رقم)



٥٦٩ضاةالآس؛والآمداسمتجء1هضي 

ى.عما قد 

وعندهاللمي عنت كانت ئؤعقبمهآأي سلمه أم حدث الث1نيث الحديث وأما 
وكانأعمى وجلا وكان ن?؛ءمحئبمنث مكثوم أم بن افب عبد فيحل يقعبمها ذنموثه 

وميموثه!سلته لأم قال يعني منه، محجبا أف فانرهما الحجايت،، نزول بعد ذلك 
أعمىرجل إيه الله رسول يا فقالتات أعمى، وهو مكتوم أم ابن من أي• منه، احثجبا 

أئاصاتحزانما؟(دلاأسالان محهولأمنا،فقال:
ضعيف؛الحديث هدا لآكن أعمى، كان ولو الرجل عن ثشجبا أل فأمرهما 

مس:ت لفاطمه فال الض. فاة وذة كلها الئجحة الأحاديث لأف 
وهلا٠ عندها(ر يائك هصيل أعمى رجل قإيه مكئوم؛ أم اش يت، ٠ااعتدىِفي 

قالفقد الولنن يكنه الذي الحديث هدا وأما الصحيح؛ن، ق الحديث 
:الني عن لابجح بمي آ، حطأر رمعه إف أحمل• الإمام 

ألابثزط ألحنيا ولوكان ١^■^ إل أذ:ظز الزأة عل محزم فلا هذا وعل 
يمشوفاوجال ثجد ولذلك عاديا؛ وإؤ\ يكون بل لثمسع، أو بشهوة ثظرها يكوف 

عهدق النساء وكذلك الوجوه، إل ينظزف والنساء وجوههم كاثشن لأسواق اق 
النيللأثملولوكان ولأئحبمالئجالم؟، اتي.بجنإلاتجد 

الرجل•عن الرأْ محثجثا ك،ا ءقج>ّث، أف عليه لوجب ثراه أذ للمزأة 
انتمتاعولا ئلأة بي لكن اويل إل ظن أف لها الزاة أف فاضح 

فاطمةحديث من (، ١ ٤ ٨ رنم)• لها، مقة لا ثلاثا الطلقة باب الطلاق، كتاب لم: مأحرجه )١( 
غتهبمتن.مس بتت 

١(.٥ القاع)م/ ، كشاف(، ٦٢٦الإرادات،)Y/ متهى شرح (، ٨٨الدع)٦/ انظر: )٢( 



سدالرسلض؟لأم *ق اساههض U؛،_ فلح  ٥٧٠

البنونل الش الخادمه وكذا المنأْ. يرى أف عله بحرم الرجل وأما ثلدذ، أو 
vllis"ا_و لأي حطنا؛ أثد هي بر وجهها سر أف نجب النساء مذ كيزط 
أولاد،له كان إذا وأولاده، البست، صاحم-، ببما اءسذ جيله أو شابه وكاذت< وجهها 

وافُامحفئ.

الوبوبظر رالا قاو؛ ه الله رئول أن هتعفيتد؛ تعيد ش وعذ - ١ ٦ ٢ ٧ 
ثيبذ الرجل إل الرجل محي دلا ؟، ٧١عورة إن اأرأْ دلا الرجل، عذرة إل 

؛.منلمررواة الواحد®. اكوين، ق المرأة إل المرام مفي ولا واجد، 
الحج

إلالرجل بمظر رالأ قال،؛ .ؤ اللمي أل ههقهنث اثدري تعيد أي حديث، 
ثيبل الرجل إل الرجل، نجي دلا المرآة، عورة إل المرام دلا الرجل، عينة 

سم؛[.]^1؛ الواحد(( ^س،ثلأئضالزؤإلالزأةواتيك، 
-قإل نو أذ وض هذا ١>؛؛(( ؛ل \ؤ\أ نؤ ررلأ محولة 

فإثهذللئح، أثب أوما حاجة أو برح النظورة المرأْ عورة ائآكثمت، لو يعني ^^، ١^١۶٠
الئفJوكدممث، وآلزية، الثزة ئ ما وهى ه إل ظن أف للازى تحل لا 
إلظز أذ لاوث-م تحل فلا الأنباك، من هدا لغي أو بريح هززته انكثثن، نو 

الرجل•عودْ 
منثنآر أف يالزمها لا اأزأْ إذ محلمذت النساء، بعض به ثثبنر الخديثر وهذا 

(.٣٣٨رقم)العورات، إل الطر تحريم باب الحيض، كتاب ت ملم حرجه أ( 



٥٧١ساتوالآمعاسز،صحاجااضي 

-بائ.)٣^ لأن س ٣ دذا م الم؛ إلأ>ة ;دب 
إلدّْأر أف الأحرى المرأْ ض ؤإيإ والركبة الثرة بين ما يسر وُب عل متمر أف 

جيانقا ظوو أذ نجي اللابمة فالزأة ظاهت، الأرن بين والقرى اوأة ش؛ 
هذاكل اليد، كم، إل الميم كم، بين ما ينرو خ.ءئأأم الصحابة نساء وكان 

غيرأو ييح من اقكس<من، أو لحاجة عورما اقكثمثا امرأة أف قدر لو لكن متور، 
للأحزى.بالية واوكبة  •٥بين U إل ني لا الزاة فانئ هدا، 

الثرةئ ما ومي الرجل عن;ة إل الرجل يظر لا للرجلت بمال، وكذللئ، 
اثهبدليل لأخيه، والكتم، الصدر يكشم، أف له محوز للرجل بالثنية وهدا والرتجة، 

منطلن، الذي اوجل حدين، ل ك،ا الإزار عل متصز أف الرجل ان للائمحور 
اف،رسول يا قالتج! هؤ اوسول إل جاءث( امرأ؛ وهي الواهبه، يزوجه أف ه العي 

فجاكت،فثكتؤ، •؛ا، ه نفيطي، ولم وصوبه القلز فيها فصعد ،، iUنمي وهيت، 
الصداق؟*من معك #ما قال: النه. رسول يا زوجنها المزم• من زجل قال ثم المرأْ، 
فقط،إزار إلا عليه ون رداآ له ليس الحديث،: زاوي تنجل قال إزاري، تعي قال: 
إلنكؤ آميه ؤإن ^١^، بلا ميث، إزازك أغطيمقا »إن ه: الئئ-ول له فقال 
منمحايمما ولو نجد فلم يشس فدثب حديدا؛ من ولوحاي الثثس مهر، لها يئن 

ثوتةكذاوكذا،نعب، ^ئ،فقال:»هلظ،تيةبنامم؟«قال: 
وهذاالمزآن من معك، الذي علمها يعني ُ القزآنءر من معلن، بنا ررروجتكها قال: 

ومسالمت(، ٥٠٣٠رنم)نالب، ظهر عن القراءة يابح القرآن، فضاتل كتاب اJخارىت أحرجه ]١( 
حدثمن (، ١٤٢٥رقم)حديد، وحاتم قرآن تعليم كونه وجواز الصداق باُب النكاح، كتاب 

ّهلبن<عدمبمن.



صإإلةثهبؤغائرس1؛ز( سد ؟لأم ض _ l}_lرداس شمح  ٥٧٢

اأزأةأئا لإذ\و.< أو:ضزعلم الئيولأ:از أف فاثهئسهالا: 
رْ.عثمح.الصحابة اء نعادة من هذا وليس الإزاو، لبس عل متصز أف يمكن فلا 

وافُامحمح.
-جًةيقأم



٥٧٢ابمآ_وابضاراصأىلآينيو 

بمتجمش1لأجََكي
٧مصم لا 

تتءتتتء 

منئءخم\سهلالأراب:مه1مثانئث معا ثا'لتنوئن لأذ\ط4نح\ذ.' 

والدحووررإياثم هاوت ه افي رثول أل خ.ةثئت عابر بن عمه وعى " ١٦٢٨
ررافنايتا«مح^^بماتج؟دال:صا(امم1وظيناهار: 

٠١٠٥.

عئه•واثن أحيه، واثن كآجه، الرؤج مريب اُالحنراات 
\-ةئؤإعئثول ءالأ قاوت اش. رثوو أف ظ^بممحات عثآس اثن وعن " ١٦٢٩

٠.ر علته مممؤ ءترم« ذي مغ إلا ؛1^1؛ 
ساء.ت اف رسول هال هال؛ رْئثنبمئ برياي، وعن ~ ١  ٦١"* 

حصثاء ما حثنايه من مأحد المامة، يوم ة ويفن إلا يؤب مخوئه هله، أز 
٥^؛؟((.هساَل:»u اف رسول إؤا الممن م :>صى« 

(،٥٢٣٢)رثم محرم، ذو إلا ُاصأة رحل محلون لا باب، اللكح، كتاب المغاري: أحرجه )١( 
٢(. ١٧٢رقم)عاليها، والدخول بالأحنية الخلوة تحريم باب اللام، محاب لم: وم

(،٥٢٣٣)رقم محرم، ذو إلا بامرأة رحل محلون لا باب الكاح، محاب الخاري: أخرجه )٢( 
(.١٣٤١رقم)وغيره، حح إل محرم *ع المرأة محقر باب الخج، كتاب ومسالم: 

(.٥٧١/ا تعال)١ افه رخمه الشارح شيخنالفضيلة لبخاري ١ صحح عل التعليق • اذفزّ ؤ.
(.١٨٩٧رقم)المجاهدين، اء نحرمة باب الإمارة، كتاب لم: مأخرجه )٣( 

(.٣٧٤تعال)ه/ الأٌ رحمه الشارح شيخنا لفضيلة مسالم صحيح عل التعليق وانفلر: 



صسداضسعمحهظ ٥٧٤

الثمح
الأجثثهواوأة الأجمةة«، بالزأة الخلوة ثنربم ررباب لآءهأ؛ثثت المؤلم، محال 

وبنتالنثة، وبنت، الخال بنت، ، ٣١ينت، مثل محزم، وبينها لمس؛ينلئ، التي هي 
ذلك.أثب  Ujالخالة، 

ظنخأفإ الش1هلال، ثالئهإ كان إلا بامرأة وجل حلا وما حرام، ما والخلوة 
باض.والعياذ للفئة عرصه ّيكونان أثأ،ا ظننا؛دللث، إف الشيهلان، ثالثهإ بمن 

ه:بمال، ثيآء ين يظؤيئ مثعا سالمحثن ^^١ ثع-الت محوله يكر ثم 
محمللا حش ججاُب؛ ورا؛ من انالوص ■^٠>،، ثدحلوا لا ت يعني ]الأحزاب:'آه[ 

والدخولءاياكم قال! البي أل لأقمحقمحه عابر بن عمبه حديث، يكر ثم لوة، خلا 
قالوا:بابغ تحدين وهذا الئاء، عل أذ؛دخلوا ألخدن وكم بعني: اشاءا« عل 

مثلالزوج، أياربج الحنويعني  ٠٠ررالخنوالموت؛ محال: الحنو؟ أرأيت، افه رمحول يا 
الحارم،من ٣ الزوج وابن أبوالزوج وأما هوالحنئ، هذا وحاله، وعنه، أخيه، 
المحارم.من لموا محهولأء وخاله وعمه كأخيه حواشيه لكذ 

أفكإ يحني• اشحدير، ْى يكون ما ا؛الح من كلمه هن«ْ ®الخنوالوت!،' محال: 
محرم،بلا وأهله روجته عل أقاربه لحول من يقر أن فيجب اأوُي• من يقر ال الإئ

الثديي..التحذ.ير عل يدل، وهذا 

لأنالأجاس_ا؛ دخول من أحطن ١^^ بيت، عل الروج أقارب ويحول 
البايت،عند ومحقوا ؤإذا أحن.، تستنكرهم فلا أقاريج باعتبارهم يدخلون هؤلاء 

أخاْبمكن أف الإسسان عل لحراما كان لن.للثه أحد؛ علميهم ينحر لم بمثاذيون 
بروجثي•الخلوة من -مثلا- 





سيداأرا،طتيتلام 4و اسسز( ري1ض قؤح  ٥٧٦

اللى:ظزم\ي- \ل أذ:دئز؟أ د لا يقوو: ونن لا، قلط: 
وحدها،السائق هع ثيب ولا بتها ل سمى أف فيجب حرام، المحرم ل الومغ 

وثتتيبثنتها 3، راّى أف علبة مالئ معها كان إذا تستطع وهي حرام، فهدا 
إلامحّة.

يم، المحة ائترج ذلك من أهلت بجث نذ عل مر- خد -إل ومحض 
المومق.واف باق. والعياذ محارمه، عل 

خوًةمقحء



٢٩٢  -uU  ٥٧٧ذل1؛، رغي 5مهت __ ض القط* بأساءوتثيد اترجاو ذ؛ميأاتقيه

تتJكن
ت;ءوغثدديك دحركق ياس ل  ل

مكقمحم

منالحسي اش. رثول »وعن قاو: )؛.ه عباس ابن ص ~ ١  ١٦٣
اشاء،<ُا؛.مى والرجلان الرجاو، 

والشثهاتباشا•؛، اوجاو من الشبهير!ا افي. رثوو ®لس ردايؤ• دو 
أ.الثخاري رواْ باوجاو«. اشاء من 

يز١^ B اش زثول >رلس ،: ١١٥ي زص ي دم - ١  ٦٣٢
صحيح.بإنناد ٠ أبوداوذأ رواه الرجل®• لبمه ثلبس والرآة المرأؤ، يبمه 

ل؛النار م من ءصممان اف زثوو مال مال؛ هئئ دئ - ١  ٦٣٣
ثاساتثنناء الناس، تبا البمربمريوذ ثأذناُبؤ ساط معهم موم أرمحا؛ 

رعثها،هذ0 ولا الختة، ين>حلنى لا المايلإ البمب مكأثنئة رؤو'سهن مائلات، مميلات 
db  أ؛.تحنلم نواة ؤكدا«. ثدا مسمم من ليوجد ر؛ئها

منتاه!ومل نخرها. من ا١عاريات® اممه ينمه من أي؛ ®ثاميات® معتى 

(.٥٨٨٦رنم)الموت، من باكاء إحراج باب اللماس، كتاب الخاري؛ أحرجه  ٢١١
(.٥٨٨٥رقم)واكبهاتبالرجال، بابالشهونبالماء كتاباللماس، أحرجهالخاري•  ٢٢١
٤(.•  ٩٨رنم)الماء، بس j باب الماس، محاب وأبوداود: (، ٥٣٢ )آ/ أحد أخرجه )٣( 

رقمالملأت، المارات الكاسيات الماء باب والزية، الماس محاب سالم: أخرجه ( ٤١
(٢١٢٨.)



ال>سانء،سد للأم اسايض،ق ئاض قيح  ٥٧٨

رمحئاثوبا يس يمحل؛ ددخوْ• ■نجالها إظهارا بنصه؛ وتكشم دنيا، ثنص تنخ 
حقظهيلومهس وما ثعال اف طاعة ص هيل! >رمائلأت® ومش . ١٦٠٠^لو0 يصف 

متشوات،يضن مائلات ويل؛ الدموم. فنلهى عتوهى يشن أي; ااثم؛لأت<ا 
البمايا،مشطة وهي اثلأء: اشله يشطن مائلات وقل: لأكتافهن، مميلات 

الثطة.تلك عيرهن يثئطن  ١١وررثملات 

أوعصابةعإمة بلم ؤيعظئنها يكوما أي: اثمحتا<ا رررووثهن'كأننمة 
أودحوها.

الثنخ

اءوالنباشاء \إتج\بأ ثشبؤ نحريم ررباب رءةآ؛دمح النووي الحاففل الولف قال 
منيه،منهإ فل وجعل والإناث الدكور حلى اف، أف وذلك ؛الئحالاا 

والنساءذلك، وغتر والدين والمرة واقلق الخلمة ل النساء عن يئتلموو 
ءبعلأف أو الناء مثل الئحال محش أذ حاول فمن ١^^، عن قلمن كدللث، 
اف،لأف ونزعه؛ قدؤه ق اممه وحاد ونزعه، قدوْ ق اطه صاد فقد الزجال مثل النساء 

السديدبالوعيد النصوصن جاءت ولهدا ونتغ؛ حلى فيإ حكمة له سيْاةئؤع\ق 

فهيبالرجال ثثبهن الني.ومذ لسان عل فهوملعوق بالئاء تثثه متن 
لعنه الئل أف ههبممحا عثامن ابن حديث، ق كإ اللمل. لسان عل ملعونه 

قائحتتول هم وهؤلاء بالنساء، الزجال من الثئهان لمظ وق الزجال، من الحتمن 
بالرحال•ا.كثثهات، يعي النساء من الرجلات، ولعن الحديث،، هذا 



٥٧٩ومهتوه؛بىنس لباس م بالوجاو السطء وتقيه ئلسء نص هميها ^ب١ —  ٢٩٢

ياسه،ي ؛ ULاوث-4ل ئثثة فإذا افه، رحمة عن والإبعاد الطزد هو واللعن 
وصانكلامها j باوأة أوئ والدب كام وتا لباتا كان إذا مئا ولا 

غثرز أو مشثها ق بالمرأة أوثنتة ١^^، ثكلمم كاد،ا حس ال٤لأم ق لساوه يلوك 
الخلق.أثزف لسان عل نلنوئ فإثئ بالزأة كص مما ذلك 

كذلكملعون، بالناء الئحال من فالمتشثئ اممب، رنول لعنه من يلص ونحن 
١^،وظي كإ ظإ فلوصارث نلئونه، فهي باوحاو نشيت إذا اوأة 

ذلكومن الرجل كمحاُب تثاثبما جعلمث أو الرجل بجس ك،ا عامة لها جعلت أو 
الياب،حس أف عليهن والنساء خاص؛الئحاJ، البنطلون لباس فإف البنطلوف 

أفتهوما ومسقائرا أفخاذها الزأة، حميعا—؟ئثص يعلم —كإ والبنطلون الثاترة 
علهلأف زوجها؛ عند حى البنهللوف جس أف للمرأة محل لا ت نقول فلهذا ذلك؛ 

علملعونه فهي بالرجال الزأة ئشثهت فإذا التثثه، هي ؤإيإ العورة، لست، التحريم 
ابنحديث، ;َمةآدثئ ، الولفأرذفت، ولهذا ١^^١--،؛ كبائر من والتشبه محمد. لسان 

أرمحاتالنارلم أهل من ٠رصممان قال؛ . امح، ة.بمهأف ُريرْ أبق بحديث عباس 
>ؤاالناس®.المريصريوئ 'قأذنايت، ساط معهم محرم 

ساطررمعهم حق شر الناس يصربوف الذين الشزطه هم وهؤلاء العناء؛ قال 
بحقأما حق، بم الناس بيا م؛ول وله حلويل، نوط يعني؛ المر" كأدثام-، 

 ،^_ja^ قتآثه ئث3ؤشا ع؛• المغتدي
فهوحق شر الناس صرب، ْى لكن تماما. اجلدوهما ثيعا، ثرأفوا لا ]التويت■؛[ د؛ءغآشه 

باش.والعباد النار، أهل أصناف، من 
البمتؤكص' ,؛إوظأ _^،، محلات عاراُت، »ساأأكاسات٠ اكاف: 



سضةلأمدواضمطاهيظ ٥٨٠

ثدامستنة مى لبوجل رتنها يإف وءنها، نجدذ ولا الحئه، يدحنى لا الائلة 
بما«.

حنتهكنوة ساتهذ كاصايت، ثل• عارا*ت، كامحميايت، التاء أيفا هولاع 
[٢٦٧١]١^تره يتلك اهوئ ؤوِتاس قال: ثعال افه لأو المموى؛ من عاريات 

ثيابعاليها كان ؤإن فاجرة قاسمة امرأة كل الحديث هذا فيمل هدا وعل 
منعاريات الشاب، كنوة الظاهرة الكنوة بالكنوة ا،لراذ لأو نصفاصه، 

التحال:ؤنةاي،محمح>،يذ
ذ:لك،تته.

لضيقهاإما لاثنر، لكنها حئك كنوة عليهن أي: ءارياترا رركايسات وقيل: 
ثلتسنالش للمرأة يقال هدا كل لقصرها، ؤإما ئنر، لا رقيقه تكون لخمتها، ؤإما 

ذلك،:إعاكاّبةظرة.

المائلة،ايهلة بأما يعفهم فنزها كا المشهله تميل يعني مميله مائلهاا رامميلة 
مثإولا يمهكهن، مميلات لأما المثل؛ من هدا قاف جانس،، عل المثعله محعل التي 

باش——والعياد وهدا الكمار، النساء من وردنا إمحإ —حديثا— جاءنا الذي اثل هذا أل 
هذهفتكون واحد، جانب، من الشعر بين ما مرق فصارت النساء، بحضن به ابتل 

مشطتها.أمالئؤ ند أي مميله، 

والئبالمحي مى به عرجن قأ فاتنان، أي؛ لعترهى، مميلات وقيل؛ 
١لنصأف القاءد0 لأف ا1عنيني؛ بخمل اللممظ ولعل مميلأت، فهن ذلالث٠ أمنة وما 
مزجحلا وهنا جيعا. عليهإ ثئنل فائه لأحدهما مزجح ولا ضنطا يشل كان إذا 

وهذا.لهذا شاملا فيكوذ اممن، لاجاع ئنافاة ولا 





الرطصسد ؟لأم ض اساسق رياس ش  ٥٨٢

الأسانمعل أيقات الناس _ IAJوعل النساء رعذس عل تثكل مسالة وهنا 
ظاهرةصوره التشثت إف ،! _lJانوالتنه، لم أنا ثويت، ما أنا ومول1 التشق، فيه ما 

أوشرخ.بخ مواء القثبه، وجد وجدت مى 

أووالعاريا>>ت.،، الفاجرات ويشبه الكافرات ويشبه ثثؤته، ^ا أة ظهر فمتى 
كانسواء حرام، فهو التثثه ظهر متى الثجل، من  ٥٧١أو ٥٧١من الرجاثا يشبه 

نجب،قلتان قصد شر كان ؤإف أمد فهو بمصي كان إذا لكن قصد، شر أو بثني 
التثثه.عن ستعد حش به؛ _،.£، ما تعم أف عليكه 

الثّّولأف حسن بإمناد ذاوي أبو وواه فقد نْءلبمئق هريرة أف حدين، وأما 
مّتل^-،١ داإنا ما يزيد وهدا المرأة، للمه والرجل الرجل لسه الزأة ثيس أف ى مه 
وأنالئلامه، ولنا لكم النه نال، ذللث،• وغثر والمشية والهيئة ياللبامن يكون التشبه أف 

والغلط.الفتأ مماَفيه وإنانا كوزه ذئ 
—ممحسجم—



٥٨٣أبمآ_بابامضايئيإدواسر 

وأوئمزَكن^بالئ4إان التثق عن النهى =^خحبتآت-اب  =ُ والكفار الض عن النهى يأ-اب جً 
تينحقم

باياو،»لأواّئوا اف زثوو د1َل جائر -ص ١٦٣٤
ذو\1ئح1ؤمهإن 

آحدآقم®لاثأئن ت افب.ماو رئوو أل عمز ابن وعن - ١  ٦٣٥
آ.منلمر زواْ بما®. ويئزب ثماله الشتط١ر٠هقل يإل بما؛ ولا ثماله، 

التهودوالنصارى®إي اخ.هاو: رثوو أو ^٥ ش ~وض ١  ٦٣٦
عالت4رآلمممؤ هحالموهلم،< صتمبي، لا 

الئوادوأما حمرة؛ أو بصمزة الابثض والرأس اللحتؤ ثعر حصاب اراد؛ 
Jاتال.ثاءاف إو بنده، زالتا'>ت، كإ عته يثئهي 

القنح
والآار«.الئثغ؛الئ4لان عن النهي ُجمثآه»؛اب قال 

انندوأِمكنِ ثنا زذ ؤ تارقلآن\ث: افُ قن كا انم، زأز م افبماف 
منواتكمار لاوقرة:أ"ا[ ُاوك»هقه من وآسةلإ_ لمن اثلبمJ إلا مجدوأ لائم 
أدمث؛ائوأولأ ؤأشُ افُنمال: تمال كا اشلان، وأزليائ افه أغدائ هم دم آض 
(.٢٠١٩رقم)وأحكامها، والتراب الطعام آداب باب الأتربة، كتاب ت لم مأحرجه )١( 

٢(.٠ ٢ ر٠ رقم وأحكامهما، والشراب الطعام بابآداب الأتربة، كتاب ت لم م)؟(أحرجه 
(.٢٤٦٢رنم)إصرايل، بتي عن ذكر ما باب الأنساء، أحاديث كتاب الخ١رىت أحرجه )٣( 



٥٨٤  _b(سد١٤>*،؛؛؛{،اسسزا•ز؛لأم ش

بكمحميي هؤط< آولبمادئ؛ الور إل ^، ٥١تى محثهر 
٢[.لاوقرة:يه ه حنلأوى فثنا ئم ١^ أنكث أدكك آلهلكب أنورإق 

٢٠٢٧أوثين \ت\ي الإنسائ بمو أذ الئار أو بائبمان والئثق 
هذاقيل• فإذا يقصده، ل%أ أو الثسبه محصد مواء الخاصى،  ٢٠٠٠ير٠^يترين أو بهم، الخاًس 
الثأسي المحار زى الزى هان.ا قل: وإذا شث، أذ اكلم عف م لظار، اح 
.٢٠٢يتئثت أف المنلم عل حرم اللحية أوق 

الالخ4_ا، عالآ من الشبماف لكن أعإله، ق به تثشثت لا كيلك،، والننطاف 
أنعمن ابن حديث ففي ه، اممب رسول عنه حدئنا ما إلا أعإله من دنل؛ا 
ص:أثزئ ، ١٢يتيئ ولا ٠ «لأ:ائئ؛٢^٢ .قال: ١^ 

وشةالخويشزببما«.

ذلكوعم ^^ل:تيابمى،ضتي.صمحاوايحا، 
عنمينا ومحي بشإله، ويئزب بثإله يأكل ذالش1طان الش1هلان، عمل من هذا بأل 

U-l-jl ، ثلؤبتبيج ر؛ن ألثبمثي ُثْلءبج سبمإ لأ  ٢٢٠١٠ألخ؛ث ؤكأ;ثا ثعال: قال كإ•
[.٢١زالور: أألتع_ه ألث>ئني إثث لإق» ألسءثتي 

وأفبالشإل، الثزاس، ومحري»ا بالشإل، الأكل همربم عل■ بُ"أ، الحديث وهذا 
عغتجل.وعدوالله هوعدونا الذي للشيهلان مشابه فإيه بثإله أومرب أكل من 

يثلمدولوثاهدوه»أ بالمحار امتزجوا أن بعد الأف محزم من لتنجب ؤإيك 
ألالموم هولا؛ ُن يعجب بالئإل، والثزم_ا يالثإل الأكل ق الشبملاJ زعيمه»ا 

ئثثبهع،فثكونوف ه اللمي هدي ؤيدعوف ببالهم، ويئربوا ببالهم يأكلوا 
ونقه.لهديه خالقان افه. ينمول والمحارغيرمتامٍن بالش1هلان 



٥٨٥جم-واساسضاصوايدواسار 

وهوالثزب له ثدم إذا ولكن _، JLؤتنزب الم؛ن يأكل نن الناس يمن 
ؤإذاممب؛ سحاف مولأ بالطعام، الإناء بمار أف أحاف وةالت بالشإل، ثرب يأكل 
الحاصرالوقت، ق الأف ونحن الثزص،، بعد الكأس ينسل أذ إلا ان الإئعل فإ ثأر 

الشبماوولكن رمى، ثم واحدة 1زة ينتمنل التي البلأّشالث، بمكووس الماء ثئزبؤ 
علمكرا ثعال الله ثال، وقد حثنا، فيراه عتلمه، سوء ان للإئيرين مه~ باممه ~نعوذ 

مةهبجلش:ظنبمشبماثه
العافيه.اف سال 

إلابشاله بجون، أو ثام أذ الأخوال س ب بأي ان الإنعف فيمزأ 
أقتةما أو أصابع لها ليس أو مكئوره أو مثلوله اليمنى اليد كانت، إذا لصزورة، 

حزج.س الدين ل اف،ُءلنا جعو وما صزوره، فهده الصزوية، من ذلائج 
لاأنئطحأذآمالمتن،دُال: فتهاة، درأىالئ.تبج:اثلثاك 

بعدفمه إل الينى 1ة ثزئغ أذ انتطاغ فا انظنث،«راا »لأ اليق لة فقال 
الأكلعل\0 دل ^عاليه ونول ودئ لأأنظع، قال: حنن لأنت٣^، ذلك؛ 

وهوكدللث،.؛الشالحرام. 

بالئال،والإعهناء بالشال الأحد الش1هلان— مشاتبة س —أي أيصا هذا ومن 
يأحذوالعبادة الخم أنل وُن العلم، طليه حى الثاس مى كشرا أل الأنم، ومع 

مشابهبالئال ؤيعنير بالشال ياحد الذي افه! ساحاف بشاله، ؤيعطي بشاله 
أعطهأحدا تحلى أل أودمت، إذا الأدب،، وحلاف الروءة، ، حلافوهو لالشأ0لال، 

اليم،نكانتإ إذا إلا اللهم فخد؛اليم،ن، ث1ئا منه ثأحذ أف أردت، ؤإذا ؛اليم؛ن، 
•٢(. ٢١رقم)وأحلكمهإ، والثرام، الطعام يابهآداب، الاثربة، كتاب، ملم: '(أحرجه 



ءتإإلةته4وثؤسدا،>س،؛ز( ض؛لأم اسسى ثؤح  ٥٨٦

البمرى،اليد إل مرفه أذ يمكن لا ميلا، ثيئا فيها محمل محول أف مثل شنولأ، 
كنثإذ سب، بدون بالئإل ثأحد ولا بالئإل، ينط لا لكن مقام، حال فزكل 
والهدايه.اوفتق ولكم اشَلا نال ١^،^ ثذي نرد 

واشارىاليهود ®إو قاوت اممب ونول أف رْ؛هبمق ئريرة أيى وعن 
المحب،،البياض صبغ به بمي وهدا اصبغوا، بمي• • محالقومم® مبنوذ، لا 

بكريمبممحاأي والي• محاقه بأبي( أل أيه بنده، الذتم، البايت، ؤ، •^، ٧١الحدث بدليل 
فقالالنرمح يسمى ابيض، الثاُي، من ثؤغ والثغامة؛ بياصا، لكلثغامة ولحقته ورأثه 

اذدللعلأنالأضلألالإنالثؤائ« هدازالحيوا النيه:»ءووا 
بالأمأو كالحثاء، بالأم إثا ١^، شر لكن بصبمة أي ح بمج 

فبمحسم(، لوف ظهر بالأنود الأصم ئزج فإذا أنني، والكم بالكتم، المنزوج 
بعضعل واأؤونه المثمه ولولا المحرس بدلك أمز كإ أوبالأصفر، بالثى الإساف 

أنمل،وترج ومووثه، تشمه ذلك ومرائة مراعاة ل لكن ذلك،، معل لكان الناس 
نصبوعا.وأعلاه ايقص الشعر 

شعلمحيمالأوئالأءد،لأل١^٠^'الثزائ« وفيملهس:»اناخث؛؛وا
•حنقه ل ومسه عغقجل اممب لفطرة مفاده ذلك ق فكان ثابا، اذ الإئيعيد ايه يعنى 

برا~باس ~فلأ متنوعة ألوان س رأنها المزأْ  ١٣أصباغثصغ الآذ ويوحد 
فإثهالغمار، بناء محمة صبمه كانت إذا ؤإلأ عنه، مى الض. لأف الثواد؛ إلا 
بالكافرا?،تمحهن ذلك ينلن إذ لأقإلأ :با؛ بمبجن أذ الؤممحJ٠ لماء يجوز لا 

انوهئ•واش عنه، وهومّهي، 



٥٨٧،بمأ-داااانسماارجلواماأضسبمسبماد 

تآآَكغ د=^بثواد شترهما خضامسر عن والمرأة الرجل م "باب ٢٩٤
الهمحم مج ٧

زهتمحدنهتقدال:فيتينمةوانمشثكرالأئ,ز صا-صجابر 
واخشواهدا راعووا اش. رثوو صاو ياصا. ولخثه'كاكناثة ورأثة تقه قح يوم 

.٠١نواةثمنللمرالثناد«. 
خوٍئمح؛تلآقآبم

وتحريمه،خمرة أو بصفرة الشسسا خفاب اصتحاب باب والزينة، اللباص كتاب ت لم م(أخرجه 
رنم)أ'اآا(.

(,٣٨٣/ ١ ٠ ) تعال اف رحمه الشارح شيخنا لفضلت ملم صحح عل التعليق وانظر؛ 



صإأ،ثتيوثؤسدام<،ا؛ز( هلأم *j اساسق يياض همح  ٥٨٨

نزبابامعنالمرعلهوحللبمضاوأسلئنبمص،  ٢٩٥نء 
لازأْ وو ذ ل

ممحققم

متقىاكزع« عن ه افب رئوو راش ت ماو عمن.تمحأ، ابن عن ~ ١  ٦٣٨
)١(ِآ.

.عيه 

ياىوخلق:شمنلمؤزك
؛ئاؤدرأبو زوا0 أوائرؤوة'كثت*. ئه، اااحلموْ وقال: ديك، عن ئقائإ بنصه، 
ومنلم.اشنحاري ثرط عل صحح بإنناد 

ثلاثاجنمر آث، أنهل ه الئى أف تمبممحا؛ جنمر بن اف عبد وعى " ١٦٤٠
محيءأخي* بص ل *اذعوا ماوت م ام* بن أجي عل ااَلأ ساو: ^١ ٥١^م 
داودأأبو زوآة رووتث• يحلق يأمزة، الخلأيىاا ل اااذعوا ساو: أمح 'كأسا بثا

ومنلم.اشءاري ثرط عل صحج بإنناد 
رأثها.الزاة نحلق أذ الله. رثوو ش ماق؛ ق.بمئ عل وص ■ "١٦٤١

نواة

والزينة،اللباس كتاب وملم! (، ٥٩٢)٠ رقم القنع، باب اللباس، كتاب البخاري• أحرجه را، 
(.٢١٢٠اكزع،رقإ)كراهة باب 

^:ئاباص،بابفيالوؤابة،رنم)هآاأ(.ر٢،أخرجه 
(.٤١٩٢رنم)الرأس، حلق ل باب الترجل، كتاب أبوداود• أحرجه ، ٣١
والماتي!(، ٩١٤)رنم اء، للنالحالق كراهية ق حاء ما باب الحج، كتاب الترمذي! أحرجه ( ٤١

(.٥٠٤)٩ رقم رأسها، اظلرأة حلق عن الهي باب الربمة، كتاب 





سداضسا؛زااسس{،ءذهلأم رياس قيح 

اوزلكنت إذ مثلا: لحاجة، إلا 6\و'\.ا ولا ح لا محلمق، لا المات فثم 
ومالحجامة إل احتاج لثا البي. لأف باس؛ فلا التداوي، ونجب جروح فيها 

الحاجةمحي لكن لحرام، المخرم رأس علمح، وهوءرم-ْعأل والحثلحم لحلمه، محرم 
^١.^.هذا 

الشعر؛انحاذ ومعنى ث. ليس الشعر اتحاد أف عل ديل الأحاديث هدم وق 
العادامت،س فهوعاد0 أو!ة، صفره ويت5وذ يكثر، حش رأبه قعر يبقى اذ الأنأف 

أولادردوس خلو ولنا الصبي، ل محلموْ ولا ائركوْ البي. لقال نة ولوكان 
نمبمه.طالب، أبي( بن جغمر 

ينتدةيم وإذ فانحد0، الناس امحادْ إذا عاده، - الشعر اعناد -أي ولكن4 
سخيْ.فلا الناس 

منهم،اجتهاد هذا قاف ئنة، اثه إل خفهإثئ العلم أهل س يهب من وأما 
اعتادهإن تقول(! بل الشعر، باتحاد الناس ثاص لا واثنا يسق، ليس اثه والصحيح 

اللكنوا ؤإذ الحادة، عن ئشد لئلا فاتحيه الشم، يتخذوذ الناس وصار الناس 
ثتخده.فلا عهدنا ق الأل هومعروف كإ يتخذونه 

بنمحمد والشيح نعيي، بن الرحمن عبد لكلسيح اليار، مشاتحنا لكن ولهذا 
النل،اءمن وغ؛رهلم حمد بن اف محي والشح باز، بن العزيز عد والشح إبراهيم، 
الموفق.وافه عاده. ولكنه بتق ليس لاثه الشعر؛ يتخذوذ لا خفهرأقه 





٥٩٢  _U(اسا،،تي مح ،y سدالرسيقهدم

عليهمممق نع^بمهادحوْ. عايشه وعى 

علحج عام هبمه معاونه تجع أنه اوض: عبد بن محي وعن - ١ ٦  ٤٣
عأءاؤؤم؟إأيى الدبمه أهل يا يقاوت حرني زيد كاثئ شعر مى صه وثاوو النم 

اقدمحاح؛ن قوإنزابجل هلكن *ك ؤبموو؛ هذة، مثل عى ينهى ه ام نجث 
طىا«ةةقلأا.

والنتوصله،الواصله وس اف. رئوو أل رْ.بمهت عتز ابن وص " ١٦٤٤
ءاليهرمتفق والواثنهوالنتويه. 

والنتوشهاتالواشهات اف نمن قال: غ.بمئ عود مابن وعن " ١٦٤٥
للأيهماو:ق امزاة وه همالئ افه، حئق الوات وا،كمثجات والثئصات، 

ؤوتأي»اقلإمال؛ افه قال اطه؟ كثاُب وهوق ه اش رثول لعنه مى ألس لا ل وما 
^^^يمظأمحأه]ب[.ققعر،؛.

ونحئنهاهللا، تغضن عن بنصها ^١^• أننابما ثتردمن ١^، ض: »المملجه« 

اللباسكتاب لم؛ وم٥(،  ٤٩٣ ) رنم الشعر، ق الوصل باب اللماس، كتاب البخاري! أحرجه ( ١ ) 
٢(.١  ٢٣)رثم الواصلأ، فل تحريم باب ^^0، 

اللباصمحاب وسالم: (، ٥٩٣٢رنم)الشعر، j الوصل باب اللماس، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
٢<.١  ٢٧رنم)الواصلة، فز تحريم باب والنية، 

(.٩٣٢/ ا تعال)٢ افه رخمه الشارح ثيخنالفضيلة البخاري صحيح عل التعليق وانفلر: 
الناصكتاب لم: وم0(،  ٩٣٧رقم)الثحر، ل الوصل باب الناص، كتاب الخاري: أحرجه )٣( 

٢(.١ ٢ رنم)٤ الواصلة، فل تحريم باب والنية، 
كتاصوملم: (، ٥٩٣١)رقم للحن، التفلجايت، باب اللباس، كتاب البخاري: أحرجه )٤( 

٢(.١ ٢ رقم)ه الواصلة، فل تحريم باب والزيغ، الناص 
(•٩٢٦/١٢تحال)انفه رخمه الشارح شيخنا لفضيلة البخاري صحيح عل التعليق واننلر: 



٥٩٣رالوئو ادىمواا>هم همي|اوسل باب - ٢١٦

حثنا.يتصيو وئزهقه عتوها، حاجّت، ثعر مذ ثأحذ اثي والنامصة٠٠؛ ٠٠الوئز. وم 
ءردائ«تشمسبجبمه•



٥^١٥^^الوسلتي سد هدم *ن اسا|،تي هاض ش  ٥٩٤

هما،عم ٠ , أمآ ال؛ ٠ اللحة الئنذماَ, تف م•, , الننء محاب — ٢  ٩٧=<  وعرهما،والرأس اللحية ةس الشيب قف ض النهى اب ب- 
ت:حطلوعه أوو صد لخثؤ نر الأمرد ص وض 

الثي.عن يممحن جئْ عن أبثه، عن شعتب، بن عمرو ض - ١ ٦ ٤ ٦ 
أبوداود،رواه حنن، ■>،•_، المائة٠ يوم المنلم نور ءإد4 الثنب،؛ يمموا "لا قال• 

.٠ حسنا،ر وهوحاوي«ث، الرمي'ي• ءال، حسنة، بأسانيد والسائر والبيذي، 
عملاعمل ارش ت افه. رموو ئاو ئاث عايشه وص - ١ ٦  ٤٧

مممناوننث((.رواةم.
مءقمسآتج

(،٤٢٠٢)رنم الثيب،، نمم، j باب، الترجل،، ممابح داود: وأبو )آ/آماا(، أحمد أحرجه )١( 
اني؛والن(، ٢٨٢)١ رنم الثيثح، نتف عن ال-هي، ؤ، جاء ُا باب الأدب، كتاب والترمذي: 

نتفباب الأدبح، كتاب، ماجه: وابن (، ٥٠ ٦٨رقم)الثيب،، ، نتفعن النهي باب الزينة، كتاب، 
الثيب،،رقم)اآض

اJخارىوأحرجه (، ١٧١٨رنم)الباطالة، الأحكام نقض بابح الأنفية، كتاب، لم: مأحرجه )٢( 
^٦٩ممبالموع،؛ابالجثر،،)م 

٦(.١ ٤ تعال)٨/ اطه رحمه الشارح شيخا لفضيلة ملم صحح عل، التعليق وانخلر: 



٥٩٥بمتجإقرساصبمسمنيضإوئر - ٢٩٨

د=^ااوم؛ن اكنج ومس الأنتتجاء كراهة باب ~ ٢  ٩٨
عدرغر من 

باوررإدا I ئاو ^؛٥^^ البي عن دء.محق هت1ده \لي وعن " ١٦٤٨
ثققالإناء«. j يممز زلا محه، ذلاثنثج ذمة.س، أحومحادلأ:أخنن 

.٠١ءالإؤر

صححه.كثرة أحادث الباب ول 
اكيح

الأنتئجاءررباب'قراهةالأنتثجاءااليمان،ا."رحمهافهثعال"•قالأ-إوئنل 
بالحجاؤة،ؤيكون بالماء، ؤيكون أوالغاط، البول من الحدث، من والدبر المثل ثْلهثر 
الأنيجاربالحجا;٠ولكن ذللمثج، وغم والرائب،والمناديل الخرؤ، من عنها بوُثج أوما 

خمحهإثث.العلمإء ذكزها قروط له 
الأمزال فإذا معلوم، اشجاسة وم النجاسة، م أذثزيل فنزلمه الماة وأثا 

هوالهلهاره.فهدا كان، كإ المحل وعاد 

يمٍتهااينتج ارلا ت قال ه البي ظ^قهأف قتاذة أبي( حدث المولما يكز ثم 
النلماةقال ولهن.! ئوث؛ البمى اليد لأو ضة؛ بالمن الدكز بمك لا ض: 

تلم وم(، ١٥٤رنم)بال، إذا يمينه ذكرْ يماث، لا باب، الومحوء، كتاب، البخاري؛ حرجه أا 
رنموغيرها، الملأة ن، المجال 3، الماق عن النهي باب الصلاة، ومواضع الماجد كتاب 

(٢٦٧.)



سد'_؛{،كلام *ق اسا■،؛{، رإاس مح  ٥٩٦

ثإوالثش لأذى، مدم فاليزى الأدى. مواضع ق إلا المثدمه هي الثئنى )؛تيتحيئه'] 
مراه.

،_؛JUنحو؛ أو الإبريق مى عليه الماء ونهب باللماو، منثجي هذا وعل 
منسنئح ءولأ قال ثم »lJ_، الأنتئجاء عن ش السل. لأف 

يمسكلا فإثمة الغائط محل ينتح أف أراد إذا بالأحجار، كذلك يعي ٠ يوييؤ'ار الخلاء 
بالتنزى.يمسأكة وإدها الخجرييمينؤ، 

ثلاثيتثمز أذ فالئتة ثرب إذا يعني الإياء® ِفي يممس .؛ارولأ قوله 
هيهكذا ثالثا، ينزب، ثم يهشر، ثم ثاتا يئزب ثم يمج، ثم أولا ينزب <؛،، ٠^١١

فإذاوحرارة المعدة ل التهاب العطس لأن للمعدة؛ وأشر للدن أنمر وهو السنة، 
أهنافهو ثلائا ويتثمس مصا يمصه كان ؤإذا عليها، أر واحدة، دفعه الماء حاءها 

دمحادأما،ك،اظلامحقه'''•
الممسلأف يممس؛ ثم الإناء عن فنه ريح  Jjالإناء، j( يثص لا تقص وإذا 

طمميان،نازلا يكوف والماث صاعدا، يكوو م لأن عليه؛ ضرت فيه بالإناء 
وهيأمراض، مسه هع تمج قد لأله بعده؛ لمن أدى أيصا وفيه الشزى، محصل 

مىفلذللث، بعد؛؛ من ئرن، من عل فتور الماء ق فتكون ميكروبات، يلمونها الي 
المريق.وافه الإناء. ق الإئاذ يثنمس أف عن اللمي. 

جسم

أيحديث من ٢(،  ٦٧)رقم باليمين، الاسجاء عن الهي باب الطهارة، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ر 
ههقإت'.تادة 

حدثمن (، ٥٦٣١)رنم تلائة، أو ين بنفالشرب باب الأثرية، كتاب اJخارىت صحيح )٢( 
خ؛.ءثه.مالك بن أنس 



٥٩٧وماءتاباساسل ه؛إرش ٠ راحدأاومماو1 ضل ض اهي كرايت باب - ٢٩٩

بتعدر،كن^
عدرلغم هام والخم وماهةثسام ٍ خ 

أحدكم؛رلايمش هال; الني. رثول أن نؤؤهه.' ئريرْ آبا ض " ١٦٤٩
.٠١٠٠٠محنالبميص أد محنا، لبمص واجدة، ِفيم 

عي.قق »أولبمفهةايا« رواية: وو 

ئتلشتع امطغ *إدا تمول! هؤ افي رسول نمعت، هال: وعنه " ١٦٥٠
٠.من1ما روا0 ض_^1(( الآحزى j هلاينش أحدكم، 

مامحا،؛•الرجل اف.شأذبجل رئول، ُرأف جابر.محق: وص " ١٦٥١
باننادحنن.آ أبوداويا رواه 

ص

برجلحما أويلبس واحدة، برجل الإسان ينتعل أف كراهة ل أحاديث هذْ 

كابومسالم; (، ٥٨٥٦رنم)واحدة، نعل ق يمثى لا باب الياس، كاب البخاري; أحرجه ، ١١
(.٢٠ ٩٧رنم)نلمدأبالثمال، خخ ؤإذا فايدأ إذاانتعل باب والزينة، اللباس 

بالثمال،،فلبيا حير يإذا باليمتن فايدأ انتعل إذا باب والزينة، اللباس كتاب لم؛ مأحرجه ، ٢١
رقمصآ«أ(.

افعبد بن جابر حدبث، س (، ٤١٣٥رقم)الانتعال، ل باب اللباس، كاب داود; أبو أحرجه )٣( 
هريرةأبي( حدث من (، ٣٦١٨رقم)ناتإ، الانتعال باب اللباس، كاب ماجه; وابن ة؛.ءت*، 
ة.ةثئ.



ءتإأقنظيوتؤاإرسا؛؛ز( سد اسسزرض؛لأم هس ضح  ٥٩٨

أذو1ثا شيئا، كاوه،ا ١^ j يز لا بمي حمنا، محميإ أن إنا ل واحدة، 
بمعلهإحيعا.

السنيى ولهذا أشا؛ آلئق مى والأحتفاء ؛،^، Jlمن اشال يس أف ولتنلم 
اشاو،هز )؛ ٧١١أو فالثأ أحياناءا؛ بالاخفاء وأنت الإزظ؛،  IP.ص 
التقهذه لفلهز الناس ين حاما يمثي أذ أحياثا تبغي لكن كالراؤب، والثاعل 

منهذا هذا؟ ما قال! حافتا يمنى محصا وأي إذا ينتقدها، الناس بعفى كان التي 
بالاخمماءئء الإزفاة كثرة سكان:دشعن الض لأو ئط؛ وهذا ابجال. 
أخانا.

أيصاوكذلك بالبمرى، ادأ ام وعند الينى، ادأبالنخJ الم، وعند 
فهإكان إJا الدحوJ،، عند ءممهاو>هما £، ili_*ا1نجإم يحول وأردت، اسعأ٠.ثا إذا 

ق١لالتق، من هذا فإو ثبما، صز ثم ينون، حش بالأرض ذامنحنا ئدر أو أدى 
فيبمابجلمنَلأطبم'''لآنامحئ

لأتفلوذواشل.
ينهري( فلا حميه، 3، يضئ الغس من ممرا أف كإ ثُليه يصلا أن، ١^١ فالثنة 

نمئومةاآسا-حد كانت، إذا هذا أميتت،. ئنة لائه ستككث، الننل لكن والننل، ا-مح1، 
يالحجايةتمرش نلث فيا الا-حا. كانت، فقد نلمؤ، فيا الماجد ُه تفرش كانت، يا 

بالننل.أدى محصل ولا أونحوذلك،، أوالرمل، المّغمإ الحصباء 

بنضالة حويت، من (، ٤١٦رغم)•الرحل، كتاب أول داويت وأبو (، ٢٢أحمد)٦/ )١(أحرجه 
ظفيتنمد 

بننداي حدسن، من (، ٦٥٢)رنم النعل، ق الصلاة باب الصلاة، مماب داود! أبو أحرجه )٢( 
ههمحدأرص 



٥٩٩ءدأاوممراّ|مضرمالأسماسل 

اشجينعابهمَلوثوا لوذحلوا الناز فإف ١^ مدم رثت وقد الأو أثا 
ولهذاأومدو؛ أذى نني ذ لولكن دغل لايال الناس أكؤ لأف ظا>اثقا؛ ظويثا 
م%دح1 لأعا نظزا المجد؛ ق يي دئل لا الإلكذ أو الأف الثلماة رأى 

أو١^، بمي: جه و الأوافJ فئبمز  th\يثق أن الإJاJ أراذ ^١ 
اليودارإة موله؛ ل ايذه م انتقال بذلك ومحل ذلك، أثب أوما الئا:ب، 

لأبمإونو:ثم«.
واحي•م اوجل أفبجل ش ميرْأممحق ش حدث الأحاديث: إن ثم 

وبمغواحدْ يلتس أل أما جينا، بمنه،ا أف ؤإما جننا، القش ييى أف إما بمي• 
قيئيعنه.فهذا الأحرى 

اللباس،ق حش بالعدو جاء الإنلأيي الدين هذا أف آعلم: واف ذللثح ووجه 
التيالثاب الرجو عل جور فيه هن«ا لأف الأحرى؛ ويرك الرجلتن إحدى ثقل لا 
واحدة.ننل ق الثي عن البل. مى فلذلك ينحل؛ لم 

اكلمها؛ثم الأحنى، صلح حش قفن، بل الأحرى، ولولإصلاح العلياء: قال 
يللمنلهاهلا أحدكم ئنل شنع اشغ ررإدا الثاف: هريرة أي حدين، ق حاء ولهذا 

لأدىمذثلجةاشنا«.
ينتعلأف ش البي،. أل ذاوي أبو رواْ الن"ى جابر حديثر أما 

لوالإئاف لأف الئحل؛ ق إذحاله ق معالخة إل بمتاج ئنل ل فهذا ماقا• الرجل 
الكز،بملح رخالئ زثغ إذا ثلمضل فثث،ا ئمالخة إل محاج والنحل قاجا اممل 



سض؛لأمسوامسظأقيظ

الإسانينتعل أف باس محلا الأل المعروفة النعال أما أوهيءد. عورته وJككثف 
ولبمها.محا اوحودة:نهل نعالا لأف الم؛ ل ذلك ولا:ذئل قائأ وم 

واشُامحمح.



ادفه«افيسراج سواءكانت وت،م«> ضدالنوم اليم الغارم لرم هق ام باب ٢- 

ليدنحوْ، النوم عذ اص ل اش ثزك عن اش باب ٣" ٠ ٠ تً 
ضرْأو برلج ل لكنت ■؟ ١٠٣لإ 

مٍققته

اةنِوررَلأتمحزوا اتي.دال: عن ، ١٠عم م عن - ١٦٥٢
ممميىعشرُ^ئمحت5تامو« 

عل ١UL^ثت قال: ٠ الأئتري محونى م وص - ١٦٠٣
النارعدومحم،هذ0 *إل ئاوت بثأتئم، اللب. رنول، حدث محليا اللتو، من أهله 

ع1تهرآا.مممن هأطفئوها« هإذاننم 
وأوكتواالإثاء، #عطوا محال: ه ، jjIرثوو ص ة.بمنن جابر وص - ١ ٦ ٠ ٤ 
زلايمح;ابا،مقاة، ط لا اشنان محإن ؛؛ Ipi^٠١ ٠٧الباب، ذصف\ الئماة، 

^،٥١انم ويدؤر ^١، إثائه عل هوض أو ألأ أحدثم نجد لم ؛إن إثاء. يكشم، ولا 
م(.نواةلإ.

محرق.راؤدصرماات المآرة، ررالفوسم4اا؛ 
(،٦٢٩٣)رنم الرم، محي الت j ازر تترك لا باب الأظاj، كاب الحائي: أ-محرجه )١( 

٢(.٠ ١ رنم)٥ قاء، ال ؤإيكاء الإناء الأ.ربمثة باب الأشربة، كاب وسالم: 
(.٧٣٩/ ١٣تعال)اف رحمه الشارح شيخا لفضيلة اليخاري صحح عل المملق وانظر: 

(،٦٢٩٤)رقم الرم، ئد الم، j اكار تترك لا باب الأسدان، كاب اليخاري: أحرجه )٢( 
٢(.٠ ١ رقم)٦ القاء، ؤإيكاء الإناء سلة الأم باب الأشربة، محاب لم: وم

(.٧٣٩; ١٣تعال)اف رحمه الشارح شيخا لفضيلة اليخاري صحح >، الممليق وانظر: 
٢(.• ١ رقم)٢ القاء، ؤإيكاء الإناء بتغطة الأم باب الأشرة، كاب مسلم: أحرجه )٣( 

تعالالله رخمه الشارح شيخنا لفضيلة مسالم صحيح عل التعليق وانظر• 



سدائو،،لتي•ز؛لأم اساسق قيح 

السبح
النومعند البثن الثاول رك عن الثهي رأباب دأرال~• افه ~وحمت المؤلف—، قال 
فإذاعدوللإنسان، الأحاديث، هدم اللمي.ق وصنها الثاوكا أف وذلك ود1مْاا، 

هوكإ ثئتعل ثم فثحثها المارة— —يعني الموسقه ناق فنئ\ ونام، الإنسان أبقاها 
والرين،بالودك، الأول، الزمان ل ثومي النار من الئئج كانت، نبق، فيإ الشان 

المارةحاءين، فإذا ائلة، ممواد وكلها القط بمثجات، نومي صارُتؤ نم وثبهه، 
الحريق؛وحصل النار، انثعلته نم الأوض، عل الئراج ق الذي اوصسأإ -يا وعثت، 

ا>يئ.مائ.بإسالأارثاتيم؛همحلهدا ولهدا 
لإيقادطاقه الكهرباء فماريتؤ الوسائل، ثطورمحت، ا•لحاصر، الوقت، ق ولكن 

موقدةللإضاءة كهر؛اتي مصباح بيته وق الإنسان نام فلو وغثرها، مثلا المصباح 
يالأار، إبقاء ^عن ق هم، أخلها س اض، العلة لأن خلا:از؛ ى أناة 

الحاضر.الوقت، ق الكهرباء ق موجودة 

حهلر،عل أنيا سلن، لا التي الدهايايتج ك\إولأ ذللث، ئئبه أشياء يوحد نعم 
فلهياالنار؛ هذه ينس ربإ أو ينملن، فإثه فراشه، من الإنسان مرثيا إذا ميإ ولا 

عئصللئلا الفراش؛ عن بعيد آس، مكان ل إلا موقدة الدهايايت، هذه ثبمى أف ينهى 
الحريمح،•

أفأراد إذا له ينبغي وكذللث، الثايبؤ، يعلى أذ نام إذا للإنسان ينبغي وكذللث، 
وافهالشأطان. من له حائه ذللئج ق لأف عليه؛ عري ولوبوضع الإناء شلي أذ ينام 

المزو
جسم





سدامسلء،؟لأم اساسقض هام همح 

بلعلم، بلا القائل؛ل( أو عليكم، الثامن من أي! و؛آأدأسأ^تيبمه لأصحاى؛ 
عليه.بإدرارْ موله عل ثعال افه ويؤيدْ ينول، كان ءقوآلصلأْؤئ!م إيه 

الرسولهمو والئايي الككلفاا عن رر*ييثا قال• عم حديث، يكز ثم 
قال؛كاثة يعني الرقع، حكم له هذا فإف ررمينارا \كثح\إأ قال فإذا 

الك5لم،ااعن رربثا الرسول.• هو الناهي هذا يكون فعليه اممب.ؤ رسول مانا 
العارف،،العالم بمظهر يقلهن أذ وتحاول به، له علم لا ما او الأنيكثمؤ أذ 

هوكذللث،.وليس 

يعلملا عثا تسل إذا اف الأنأف لآ.بمئئ منعود بن انله عبد حديث، يكز ثم 
علمما إلا يقول لا ولكن لا؟ أم صحيح أهو يل-رى لا بجواُب ؤإ)؛( فلا.تظأ•* 

افالأنيقوو أف العلم من قاف سألأ افه فلمل؛ ينلمة، لا ثيء عن تسل فإذا به، 
ةلأ:ما:لآأم.

هوالعالميعلم لا وهو أعلم لا يهول،؛ الذي لأف بالعلم؛ نفتهبمتق هذا ووصم، 
ؤ؛يعرفلا ج فيقول جاهل، وأيه منزلته، وعلم شه، مدر علم الذي هو حقيقه، 

اضُأم.
به،الناس ؤثى يه يمت، ولم أغلمءا ررافه يعلم؛ لا ئ قال إذا الإلساف إف ثم 
عنه.يمسلث، يعلمه لم وما علم، عن فهو به يٌنحا ٌا أل وعلموا 

للص،الرصوغ ته عوذ أعلم( )افه يعلم؛ لا و الإلسال قال إذا وأيصا 
ربحالمئوي أل يرى تجده اليوم، الناس لعقن خلائا وهذا للمنوى، التصدر وعدم 

لأُهآهمهالإسلام شخ قال ولهذا ■؟لم؛ بنتئمؤ ؤفي علم، وبعثر بثلم محب، يضاعة، 



^^اومدلرصئلإ|ساتسدل

يضفأنبعه؛ إلا والدبى الدئيا أهند ررما يقولوو! كانوا ا>مية( )المئوي ابه يق 
.طبب٠١ ؤننف ^۶٦،، ؤننف صه، ؤننف مثكلم، 

منن\ف\ الذين الكلام أخز لأو والعقامم؛ الأذيال أنمي فإنت اقكأب: أنأ 
غايتهإل وصلوا الذين الكلام أهل وأما به، اعروا غايته إل ملوا ولم شيئا الكلام 

الحق.إل ورجعوا حقيقته ■^^١ فقد 

فثنطيالثأدال، شمل. الحي، بغز بممي لأثه الثلداذ؛ ينمي يقيه؛ ؤننف 
لهذا.وهذا لهذا، هذأا حى 

العزيثة،اللغة يواعد أذرك ايه يقلن لاثه اللماف؛ يفيد ثحوي؛ ؤننف 
اف.اللّشد فشحن، وهولأينرف، ف؛ةكلم 

داء،يكون دواء يصفح فربإ يعرف لا لأيه الأبداذ؛ يسد طيب؛ ؤنمم، 
ا،لريض.مهلك الدواء صغ، لا وربإ 

ولاالمتوى، له حازيئ، حث إلا يختج؛ أف ان للامبجول لا امه فالحاصل؛ 
الصراطإل وتتد.بملم ينمهم للتاص إماما يكوف أف أراد قد تعال اممه كان إف يتثثغ، 
ثمالمئوي، ق ثنزعة يمده فلن ذك زذ لم ااإه كان ؤرو سيكوف، فانه اكتمم 
محرمم؛آأمأ٠؛^ أظكت ثأ ؤئق معال؛ لآ.بمنبقوله منعود ١^٠ ان.ثدل 

وافهُافيهق.
وًًقوم
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ومهَكييلأ^تم-اب 
وحلقه،الشعر وئتم، اُبمسسر، وذق 

والخوربالويل والدعاء 

يعيب>أ\,ؤئ اللمي.I ئال قال• تقهبمتئ الخطاد-ا بن عنر ض ~ ١  ٦٥٧
ِفييمحامححهُرُ

علته.محممى ض نح ارثا رواية: ول 
مىمتا ®لٍس ه؛ افب رثول، قال هال: كهقنئ مسعود ابن دعن ~ ١  ٦٥٨

'.علتهر مممؤ الخاهلهاا. بدعوى ودعا الخثوب، وثؤ الخدود، صرب 
الّمح

اأثت،اا.عل الئاحة نحربم ٌباب دعال~• اف ~رحمه الولف قال 
الخام،سضشبنة،ةومحضاكاخولم 

اوت،ننءان:

حصلما ومنه العد، عليه يلام ولا به، بأس لا فهدا الطبيعه، امحتصته ثؤع 
رخمهفبكى ثن، ل كاية منؤع ومنة صبي إليه رئ حنن لمح،. 

ومسلمت(، ١٢ ٩٢)رنم اليت، عل الياحة من يكره ما باب الحنائر، كتاب البخاري؛ أخرجه ( ١ ) 
(.٩٢٧)رقم عليه، أهاله ببكاء يعذب اليت باب ابنائر، كتاب 

كتابومسلم؛ (، ١٢٩٤)رنم الخيوب، شق من منا ليس باب ابناتر، كتاب البخاري• أخرجه ( ٢ ) 
(١٠ ٠ )٣ رقم الخيوب، وثق الخدود صرب نجريم باب الإيان، 



٠٧سطضاس.رس(اس4وققأابي،وساص 

افنيرحم وأئءا رخمه، ءرإي حاس: بن للأهمع وقال الوت. يتازعة الذي الصي :^"١ 
}١^^٤٠١ عتاده مى 

وزخمه؛له رهه لكن ا»قزن أجو من ليس الصبئ هذا عل ه الس مكاة 
ؤإياكماطه جفلنا الثخماء،ا صاده مذ اف، يرحم ءرإما وقاوت الوت، بمانع إثه حيئ 
منهم•

كإالحثوب، فراق عل حريا الطسعه الذيثمثضيه الثكاء أيما ذلك ومن 
ملكإليه أهداها التي القبطيه ٌاريه هئقمحنمن إبرامم ابنه مات حنن للص حصل 
١^•^،خليل هو الذي بإبراهيم وصثاه الصيذ، وترعنغ بولد، منه فجاءت القبل، 

ءغ؛جل،اش توئاه تقريا ثهرا عثر متة رربلهأبتكمإبراهيم®ولثأثالإ قيآئآهقئمُت 
يزصيما إلا مول ولا تئرذ، والملب تدمع، ررالئ فقال:٠ الص. إل وئ 
هالئي وأنم ه• الئي قال هكذا ا لخروئويى؛أر إبراييم يا فراقك عل يإق رو، 

هميهلأ لأن4ُ ^٠:ضز؛ ١^؛ من \]ؤأ ٠^١ ثزصنئ، ١^ ق ئزضنا له أن 
وقدره.اف قفاه ما عل الأسان نحط عل يدل ولا والحله، النبيه 

بهالأكاءُمموب فهذا الإuئنياخا، فيه الذيبجغ فهوالبماة الثاف: اوغ أثا 
ولهذايافب؛ والعياذ ٥^٥ ق لعذابه التنئب هو والنائح يعدب، فاتت قمْ، ل الميثر 

هكذايمعل دام وما قريب له مات إذا بموحه — العافيه اهئه —سأل الناص بعض ثئتيع 

ومسالم!(، ١٢٨٤)رثم >إعاوب...ا<، . الُك، ندل باب الجائز، كتاب البخاري! أحرحه ( ١ ر 
زهتئ.زيد بن أّامت حدين، س (، ٩٢٢)■رنم الت،، عل اوقا، باب، ايائز، كتاب 

لم!وم)•ا-'آا(، رنم بك...«، »بم ه الني هول، باب الجاتز، محاب الخاري! رآ(أحرجه 
حديث،من (، ٢٣ ١٥)رنم ذلالثا، ق وتواضعه والعيال، الصبيان رحمته باب الفضائل، كتاب 
خ.بمتن.ماللئ، بن أنس 
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الخهثاُببن عتر حديث من ؛ي. ا عن ذلك بث كا قرْ ل بمدب الت فاو 
أنو0وذأ ثعال، اممب عند الأجز وعشب بمتثم أف ان الإئعل فالواجب ;ء.بمذ، 

الثواب.كثز المصيبه عظنت كلمإ وأيه اأصار-_،، عظم ْع الثوايت، عظم 
الخيوب،ثؤ مذ منا راثس الثئي.ت فقال )يققغه منعود ابن حديث أما 
إذاالحاهلثة، ق الناس يمنثه ثيء وهذا الخاهإك« بدغوى ودعا الخدود، وصزب 
يدعوأو سعنه، ينتف أو حده، يلظم جعل أو جيبه،  ٠٠٣مصيبة أحدهم أصابت 

البثرفثزأ ذللئ،، اسه وما ظهراه، امطاغ يا ثيوراه، يا ويلاه، يا الخاهلثةت بدعا؛ 
أفيمكذ لا ايه يعلم افب، يمماء مؤمن باينه، مؤمن المومذ لأف هؤلاء؛ ن مس 

الثمواتمحق أذ ول ف وقد واتهى، تحي أم هذا وأق ،، jl5عثا تنوالحاُل 
أذينكذ لا الصحم،، وؤريت الأفلام حمت سنة، ألفن بخبذ والأرض 

الئحط؟امذ الفائده ما الخرع؟ا مذ الفائده ما إدا كان، مهإ كان عثإ الحال سثأَ 
اثغبه ؤلبمدب حهة؛ من الأجز لبمرمك الثيلان؛ مذ وحي أو أم هوإلا ما 

سجهثأ"تحرى•
اف4أش كإ مول، وأف ومحسن،، ثصثر وأف عغ؛ثل، افه ثممل أف أحي يا فعليلث، 

محنهم ٩٧٢^هم؟ مذ تالقرة:هها[. فيهم: يقول نذ عل 
يصابمنلم مذ ررما .؛ ٠٧١١وقال لاوقرةتا'ه١[. ؟مثه "زو1دااثو ٠اوأإد١ه قصنة 

تحتj افه آجرة إلا منها ءا دأحلمنح، تحص أجربي(و، اللهم ءمولت بتحيت 
وأخلف،قتيايتها«م.

سلمةأم حديث عن (، ٩١٨)رنم المصيبة، عند يقال ما باب الخناتز، كتاب مسلمت حرجه أ ا
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والتكاءا-ةزو، أف ؤينلم الأجز، وعشب يضن أذ الإنان عل نجب هكذا 
ثيء•كل ائتهى لقد ي، لابجي لئاحة ال 

نثلمتكان ساقزت ما لوأى يقول؛ هل بحادث وأصيب محام، أحدا لوأف 
ِلإ.>؛؛غ؛إوصدواثازأؤآك;أ0 ثعال؛ اض ك،اقال أبدا، لايني؛ لا، ذلك؟ يخدث ولم 

إنَقمآلثزت أنفطم عن هأدرءوأ ^ دعالت اش قال ه قلوأ ما أطاعوثا أو 
[.١٦٨نأل^:ه صتثدؤه 

ؤإثاإليهفه إيا مول! وأن أذثصثروعشب، عليك إدا! الومت،، فراومى لا 
محكك3، ارتحُ ثوجرك منها• حثرا وأنمح( لهنج، ف ض امحم راجئوف، 

منها.حثوا عليكر وكئلم، 

الناسأحب من وهو تلمه، أبو ووجها عنها مائتا تلمه؛ أم قصة وهذه 
أصيبإدا الإئثاو »إو ؛ يقوو البي. نيخث، ند وكاست، لفراقه، فحزت إليها 

لهثهافُي، آجنْ منها، ■؛؛^١ وأحلفني لهتج، ي، أجرف امحم لمال• لهيه 
وأ-محلفنيلهم ل أ-مبي »اللهلم ئالتا: هذا، ٠قالمv مءا« بن'\ ه وص 

ومحبه،محبها روجها تلمه أبو تلمه؟ أب؛، من حثر ش منبها• ق وتقول، مئها، ^١ 
لكنهاصدى، أيه يوم؛ هي الم، ق ثئت، ما ص تلمه؟ أي من محرا يكوف مذ 

س•^١ فكان ر. البئ حعثها حس عدما اسهث، إن ما هذا؟ يكوف مذ تقول؛ 
ظالذي هو البذ. وصار لهثها، من، حوا لها افه فآحلم، تلثه، أي 

وتروه.محت، صاروا أزلادها أنلأدها، 

وندلآ.بمئن تلمه أي عل اللميه دح}، أحرى، لقصة محيجه أيما وهن"ا 
ثمعليه، وسلامه افب صالوا>ت، عته، فأعمص روحه، حزجث، ثصرْ، شحم، 
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المزفإل جندك من حزجن إذا روحك الثصؤء سمه قبص إدا الريح 'رأف قال• 
نلثهأبا أف عزعوا ذلك الين أهل نبع ولثا فيثعها، حارجه افب بإذن يشاهدها 

محإوإلابحم انصغم عل يدعوا لا  ٠٠البئر.؛ فقال منهم، نامر فضج مات، قد 
زدرجته وازيغ تلمه، لأي اعقر رراللهم قال؛ ثم مولوذ® ما عل يومنوذ اللايكه 

دعواتالنابرين٠ ِفي عقبه ل واحلمه محه، له ورز ي، ق له دايثح الءبي؛را، 
اأهدي؛را،دزجتهِفي وانئغ تنمه، لأيؤر اعفن ^ ١٠٠عليها؛ وما الدئيا يزف حمس 

عممهءارأ؛.نر واحلئه فيه، له وثور ممْ، ل له وافثغ 
أفعزناْ الذي محاب، اممه ثاء إذ والا؛ي، عزناها، الدعوامت، هدْ إحدى 

يعتيأولاده، مري وكان امراته، روج فكان عقبؤ، ل تلمه أبا حلس ه البتر 
الرئول.•ججر ق عاقوا 

ينمول،•ؤيسرخ، كانت،، مهإ الصايتح عند يضر أف اش عل، أف والمهم 
الذياليعتر التكاء يبجر أف بأس ولا منها• حثرا وأحلني، لجش ل أجرف اللهم 
الموقن،.وافه محمد.. البشر حز س حدث هذا فإل ثوح، فيه ليس 

——-خوٍتٍقنيحتي< 

حيردرأنهِفي علمته، شي أبوموثى، يجع تالت بزيه، ش دعذ - ١  ٦٥٩
عاو:أعايى عالبجاثقا،ما ئ أن ينغئ ٣ بزنه محح  viJaUآهيه، منر ١^١٥ 

والخالمة،الصالمة، بريءمى افب. رثول، إف افي. رثول، مئه يرئ بريءين أٌا 
والشاءت.؛قز،هرأ/

(١٠ ٥  ٢٨)رقم حضر، إذا له والدعاء المت إغاض ل باب الخناتر، كتاب سلمت أحرجه ( ١ ) 
وسLلمت(، ١٢٩٦)رنم اكيبة، عند الخالق من ينهى ما باب ابنائز، كتاب المحارى• أحرجه )٢، 
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رأتهانحف اض »والخاكث«ت وام. باص صزي ويع اض ارالئاكئ«: 
ائيثشؤرثو*يا.ُ'الئاهةاا• الصسه* عئن 

مول؛هؤ اطه رسول شممت ظ^بمننمحال؛ سنيه بن النيرة وعن " ١٦٦٠
٠,عأو؛هر مممق القياْةاا. يوم عليه نح بإ يعيب هإثه عليه نح ررمى 

أحدقالت؛ ^^٤^١، - ويتجها النون -بصم سنيته عطيه أم وض " ١٦٦١
ساصأنَلأةوخ.محشرى

رواحهبن افه عبد عل أعؤي • ئال بشم بن النمان وعن " ١٦٦٢
فقالعلته. تعدد واثدا! واكدا، واحتلاه، وJقولت سكى، أحنه يجعنث، نجؤتق 

.١^١٢٠ظفي:كص؟انواة 
ههة'عتاذه بن نمد انكى مال: و.هأ عنز ابن وعن - ١  ٦٦٣

وماص،ش بن ونمد عوف، نن الرص عي ج بمودْ ه اف رسول دياْ سكوى، 
قالوا:ارأض؟<ا محاو: عشته ق وحد.ه علته، يحل لآهبم،محةلإا منعود بن وءيافب 

قال:بكوا، البي. بآقاء الميم رأى ئكا ه اّث رشول مكي افي، رسول يا لا 
-بمدايعدب دلكذ الملب، بحرز ولا العم، بدح يعدب لا افن إن ءرألأئننعوو؟ 

(.١٠٤)رنم الخيوب، وشق الخدود صرب تحريم باب الإبان، تاب ك ح
ومسالمت(، ١٢٩١)رقم الت، عل النياحت من يكره ما باب الخناتز، كتاب الخاري' أحرجه ا ١ ر 

(،)'ُآ'ّابم رنم عليه، بكاءأهله يعذب التت باب اّبماتز، كتاب 
كتابومسالمت (،  ٠١٣ )٦ رقم والبكاء، النوح ْن ينهى ما باب الخنائر، كتاب الخارىت )؟(أحرجه 
(,٩٣٦)رقم التياحة، ق التنديد باب الخنائر، 

(.٤٢رقم)^١٦ الثام، أرض من موته عروة باب الغازي، كتاب أحرجه )٣( 
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أ.عثور مممؤ يزحم٠٠ لنانؤ-أو إل -وأثار 
ررالنائحهاف.ت رئول قال قال؛ يمحقيتئ الأئعري مالك أي وض — ١  ٤٦٦

جرب"•مى وينع قطران، مى 'ي-رنال، دعلبجاالقيامؤ ماميوم ثوبمأ قل سب، لم إذا 

نالت:اثابمات، من اتزأة عن الثابم، أسد ش بن أسد وص - ١  ٦٦٥
أذفه: لأينصيك أو أحدعلتثا الدي الروف ق س اف رئوو أحدعلتنأ يا كان 

همشتئا.نواةشئاثئرى
بإنتادحثن.

ميتمن ءرما قال: اش. رثول أن ظئبمثه: موس م لص " ١٦٦٦
ملكانبؤ وثل إلا أوثغوذلك واثئداه، وا-ملأْ، كئول: باكيهم قموم يموُت، 

رحديئحنن*.وقال: رواةاارمدير٠ا، أهكداؤنذ؟و ثئهرايه: 
الصدر.اليدل، بجئع الدقع رُاالهر،،• 

الناسق ا>استان س: افؤ رئول قال محال: ننحهنئ هريرْ أي وص ~ ١  ٦٦٧
^^طعلش«.نواكممإإاْ*.امحوي، محلأإئت:

كتابت لم وم(، ١٣٠رنم)٤ اربمى، عند الكاء باب ابناتز، كتاب الخاري؛ أحرحه )١( 
(.٩٢٤افG،رنم)عل الثكاء باب ا-بماتز، 

(.٤٩٣ ) رنم النياحة، ق التثدد باب الخناتز، كتاب •سالمت أحرحه ( ٢) 
٣(.١ ٣ ١ ) رنم النوح، ق باب الخنائز، كتاب أبوداويت أحرجه )٣( 

•( ١ ٠ ٠ )٣ رقم الت، عل البكاء كراهة ق جاء ما باب الخناتز، كتاب الرمديث أحرجه ( ٤ ) 
رقموالباحة، النسب ل العلعن عل الكمر اعم إمحللاق باب الإي،ان، كتاب مسالم! أحرجه )٠( 

.)٧٦(
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امج

الثاحةمحريم عل ثدو كلها زِءهأدئن اووي الحافظ سامها التي الأحايين هذه 
ايت.عل والندُت، 

ائاةولكن ، اوحاو أو الشاة عله أذ:بج، اثن عل ائاحه الئاحه: أقا 
يدكنأو فهو وأم1 عليها، الكلام مدم ومد الح،امه، ينوح ما شبه عل أكثر، 

ؤتؤزيع•منها وقأوْ اثن محابس 
له ورأمحعليه غثي ايه ييمههقف' مومحير أي حديث منها ت أحاديث يكر ومد 

ساحة،يعني زلة سكير يحجرها هو التي الرأة هذْ مجعلثا أهله، بعض ججر 
الصالقةمن ثرئ البل. إن البيس منه ثرئ تما ثريء أنا قال،؛ هقمحن أفاى مليا 

والثاية.والحالقة 

عندصوما ورقع 5محئح يأل يعني الصومتج، وهوري الصلق مى 
منهلإأ ما كل من ثري-وف أثنا اممه ينهي ونحن البي. منها ثرئ فهدم المصثة، 

الئنوو.نحكو،بج،لإأت.
أصنت،إذا اأزأ0 أف الحاهلك ل النساء عادة ■حزمت، أثه فهي، الحالقات أما 

عندمطالوبه زينه يتحذ الرأٌس، وسعر غاصبة، كأنبما رأسها، شعر محلؤ، بيتإ 
علالناّئ، امح الحام ومتنا ل لكن عندهن، مرعوبه وكثافته وطوله النساء، 

حصرأسها نحر مصر أل محاول، المرأْ صارت 7بمم، ُثبة من أو الكافرين نسا؛ 
باش.والعياد الرجل، كثزأس يقوف 

ظشام، أيضا وكذلك ف، عند لحيها تشق ام، فهي الثائه: أثا 



سدالوسيقض؛لأم الساسق ش  ٦١٤

اليالتراءة هده ق داحز فإثة اشحط عل يدو فنل ذكل المصيبة، عند ثعزها 

القيامةنحام:زم فإلما نل،تيا، تب لم إذا النائحة أو الأحاديث هده ول 
الثوب،يعني والئزباوت -منيب، من ودنغ قطران من مربال وعليها ثأرها من 

واءقزبيافء، والعياذ أجنب جلدها أف والمعنى ؛ايذي,( لاصماكان ما والدنع! 
وعلميهاجرئت، من جلدها كان ؤإذا الخلد، منها يتثمق جأكة عن عبارة ، ، معروف
قبلتايت، إذا لكذ باق، والعياذ النار ق افتعالا أند هدا صار قطران من مزيال 

عليه.اش تاب، يموت أن قبل ذنب أي من تاب ُنن لأف عليها؛ افه تاب مو؛بما 

بنثني رأى لثا ثآكى البل أف الأحاديث، هذه حملة ومن 
صإوة،هظ!قال ثم الصحابة، من معه من م،كى عليه، عمي قد بخهبمئ عبادة 

اننئوااننئوا أي: ١^. بمعنى هنا الأممهام ألأتنننون؟« راألأتنثنون؟ 
إل-وأفز بمدا بمدب ولكن الملب، بحرن دلا العم، ببكاء لابمدب اف، ءإو 

بالموليعدب لكن وبالخزن، بالتكاء يعدب لا اف، أن يعني يرحم" أد لسانه" 
أويرحم•والصوت 

-بمامزمثا راجحول إليه ؤإنا طب إثا وقال،• بمصيبة، الإنسان أصين، إذا فمثلا 
كلهاأمورنا ق إليه راجعوف واثنا وJددثتا، ومدينا ملكا ض بأن مؤمنا قلبه، 

ق.بم؛ةا:تلمه ام حديث، ق ما وقال أيما نم ببمنءا، إذاآس القيامة يوم ومثلاقيه 
ؤيزحمالإنساذ علميها يوجئ فهن•،، منهارا حوا وصش مصتبم أجإّفِفي "امحم 

فإفذللثج، أقلمة وما واثبوراه، واوولأْ، واجبلاه، يقول،؛ جعل إذا أما المول، تبمادا 
'.٥١١والعياذ؛به يعدب هدا 
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فيقوواثنتمو، ق ائغييات عن محث الذي هو واللكهن كاهن، جع ؛ اذكهاو 
اليومق نعيدا متكون ازت للائأويقول وكذا، كذا يوم ق وكذا كذا ميكون مثلا؛ 

اتكهان.هم هؤلاء ذلك، أسه أوما الملأبي. اليوم ق حادث أوسصيبك الملأئ... 
الهُ؛ tAأغطاوالخن الخن، من أولياء لهم آدم ض من أناس هم والمحال 

واحدولغل الئإء، إل يصعدودا فهم ونوم، مرعه الأفياء، عل عظيمه محيره 
افهفيمفي الملائكة، مى سثعويئ ما أي الئنع، سرقون ءئام مقعد منهم 

ينبهإلأنسساممن
كاالثاء من نمنه الذي هذا إل الكاهن هذا يضيف ثم المحاق، وهم آدم، بني 
محمادفنمعوا، ما عل يريدوو يعني كدبة، مائه الصادي؛ وهو ه البي قال 
ابى.تمنها كا م الثاء من المنموط الكلمه هذْ أد 

ءثئوامحقال؛ المحان عن نتل . البي أل نهقبميا عائشه يكزن وقد 
وصارمتهالولخئ، عليه ينزل أف مل اللمي. عهد إباف كزوا المحاق لأف إنيثٌ 

مل،للثنع4 ؤمثءد الثاء من ت يعني ه  ١٣؛مند ^١ عنهم ادثه يكر كا ابن 
فاحرمهنار س شهاب حاءه ينتح، مفتدْ 3، معد إذا ابى صار س البي ؛عث، 

لا-ين:ه[.قنياه ينثابأ لم» محي بّنيجآمح ؤء-ض 
ولايعبأوا:بمم، لا يعني بني■؛" ررأيئوا فقال؛ المحاق عن ه الص فنئل 

مكولالقول يقولون إنبمم اممه رنوو يا قالوا؛ أمرهم،  ١٠٤٠٦ولا:بمكلأ؛هنا، ثاحدوا 
ابىأف نبيه وأف كدبة، بائة ممزوج ي الذي الخن هذا أف اللمي. فأحإر حما، 
سدث،الإنس، من نج إل ويوجه الثاء من م نحلمث الثر س وة له الذي 

لمتكن.وكأثة الناس عند ينسى باطلا كان وما لخما، كان ما يقع نم 



سني؛لأمسامسطأهيظ ٦١٨

وثألهلمأناهت؛ وس ينوتهب,( وأب وآقو؛ثلم.1 أف علينا نجب الآكهاو هؤلاء 
بالمزآن.كمن هيعني: محئد عل انزو محدكمزبا وصدم4لم 

إلاألسب الثملات ث، من لاتام ^ قال؛ ثعال اطه أف كمره ووجه 
و0ثيوق؛مضمون صار الإنسان وصدمهم العسس،، علم هؤلأ؛ ادعى فإذا لالمل؛ها"ء 

بجشذاصصمحللأاسُه.

وعلممهنه، يتخذونه أي النجوم، علم ينتهنول الذين فهم المنجموف؛ أما 
ننإن!النجوم 

مزعلم يعني: التنيثر، بعلم بمش ما وهو به، بأس لا جاؤ الأيل؛ الؤنم 
حاجة،فهذا النهار، وقصر النهار، محلول وعل الفصول، عل به يستدل النجوم، 

لجابهم•به بجدوف اثس لأل فه؛ حرج ولا به، بأس ولا 
محربمعروف، الثإئ)اجذي( المهن، مثل النجوم، جهارث< علم ذللثج وس 

تعال:افه قال ا-بمهاتا، وعل الملة، عل به ينتدل الئإل، ناحية س اشن، 
]اوحل:0ااه نجتدؤف صًظلم وثثلأ رأنأرإ باًظم محي أن روبه آمحمح؛دا ف، 

اللإظلإُت، ل بجدول [ ١٦تاكل؛:ثثدوزه هم ايبال يعني ؤوعثض،ه 
حا.اهتدوا النجوم بجر محاب يكن لم ؤإذا والنجم، 

٠َ ْ و  حلم،القهلل، فاجعل القصيم منهلقة ق القبلة ستقبل أن آرذُت، إذا فمثلا 
الإنسانسعثمه ما التنمر علم قمار به، يستدل وجهة مئطقؤ كل ول اليمنى• أذنلث، 

م٠ ََ ٍ م ْ  الصم،،وقث، ويحل الشتاء، ونت، يحز المصول، مثل للزمان والكان؛ للزمان 
ابهابأي الكان، عل بما ويتدل 
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يدعيسبا ائجوم علم من يتخد وهوأف التأثم، علم وهو محرم اكاف؛ القنم 
ءُإرناالجائلة• ل يمولون كالذين الثجم، سبب من فإل الأرض ل حصل ما أف يه 

الأرضل تئدث ئ علافه لا لأمه اعتاده؛ محور ولا المحرم، هو هذا وكذا، كذا بنوء 
عليؤمر لا فإيه التاء ل أثر من حصل فا منتقئه، الثاء للتاء، عيدثا با 

الحوادث.ي لها يحل لا نالنجوم الأرض. 
فسيكونالفلأئ اوء ل ؤلد الرجل هذا يمول• بافب~ "والعياذ الثاس بعض 

وينونههدا؟ فال من شما؟ فسيكوف اكلأئ اوء ل نلد ١^^ هالا تع1ا، 
كمنفهو فيه الجم صدق من الذي المحرم هو هذا الولي•• هذا طائع أي* الطائ، 
المنمق.واطه الكاهن. صدؤ 

افثورصي . اير أرواج بعض عن عبثي•، أي بمتإ صفة وص - ١  ٦٦٩
فصئ.محيمحلهغةررةنش>اف1نمهضني ةال:ءئها،عناتي.، 

محيوتا،<هرواةسمرن•
يقول(•'افه. رثول، نمت ةالت ;نحعئبمق الحارق بن مييصه عن — ١  ٦٧*

حنن.بإنناد آ أبوداودر رواه ا-؛نتخ*. من واإطنيى، والط؛0َ، ارالماده، 
بموانه،أويتشاءم يسمن الطتروهوأ0 رلجر أي هوالرلجر• ررالطنيىا؛ وفال؛ 

داولتأبو فال ثثاءم• البمار جهة إل طار ؤإذ سص، اليم؛ن جهة إل طار فإذ 
الخءل.ااوالمافة«:

٢(. ٢٣رنم)* الكهان، ؤإتيان الكهانة ريم باب اللام، كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
(.٣٩٠٧رنم)الْلر، وزجر الختل ل باب الطب، كتاب داود؛ أبو أحرجه )٢( 
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والثاحروالكاهن الئئم عل ممع ممأ الخت القخاح: j ئاَل 
ويحوذلك.

عؤااقتيس رامن افي.ت رئوو مال ماوت ;?؛^٤^١، عثاص ابن وعن ~ ١  ١٦٧
بانتادصحيح.؛ أبوداودر رواة راد؛'. الئحررادما من ئب اقس الثجوم، من 

حديثإي اش رئول يا ملئ؛ مال؛ وطؤيقنئ ايثم ين معاييه وعى ~ ١  ٦٧٢
قاوتافهاو؟ ياتوو رجالا منا ؤإو بالإنلأم، يمال اش جاء ومد بالخاهله، عهد 
صدورهم،ز نجدوثه ثيء ذلك ٠١هاوت يمملتروو؟ رجال ؤمنا دأملم« ))هلا 

صئ، ج بن ئ ))ثان هاَل: غئون؟ رجال ^؟١ هلت: هي;ئدهلم(< 
منلمررواه هداك،'. حف واهي 

المحح
ثنتي ما عل ذكزها اش والآثار الأحادث دْ هل 

صلأْله مثل نم ئنالة ماها أش فمن فثصدههم، اتكهال الإوّال يأئ أذ كرم 
ائزلبإ كمر فقد صدهه فإذ الكهان، ومنه ١^١^٠، ينال ما يوما. أرتم؛ن 

محئودا،أص! يكون قد بل به، بأس لا فهن.ا وريمه كدبه لسيرا الكاهى أش إذا أما 
ض،زمكامأوتم،همحهفمالله:ئذا

الكلممه؛أذ؛ئرج وعجر الدغ• قال• يئتى؟ ل أصمرت الذي ما بمي لك؟ حبات 

(.٣٩• رقم)٥ الجوم، ق الفلر باب الطب، كتاب داويت أبو (أحرجه )١ 
منكان ما ونح الصلاة ل الكلام تحريم باب الصلاة، ومواضع اجات المكتاب لم: م)أ(أحرجه 

(.٥٣٧إ؛احته،رفم)
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الصثادابن يدركها أف عجز ولكنه الدحال. نفسه ق أصم الرسول. لأف 
^بما؛.ض:لآكلكئلأنيس.الوغ.قاللهالني.: 

الطور،انتغإل أي اشلتر؛ قمته والكهانة— بالتنحم ~أي بدلك مابملق وأما 
قنمى للأمام امحه إن الأزض مى الئود، يستنملول الحاهلك ي وكانوا 
تمره،ق تيمي يمينا فدم، ءلار ؤإف تمر0، من دغآ ذؤأ ثم طار يإذ نمرو، 
ينممدلكي نمره ق مخي بالعكس، بمارا دم، ؤإف ونحر، طيب نمر هدا وقالت 

نزعوبة.غي والئإj الش،او، إل دم، ١^ لأة نؤ؛ !^ ١١أة 
هالص أبطله كئة وهدا شيئا، يمي والهرولا —والعياد؛اش~ عاذتم هدْ 

أفله سة؛( ولم بأمر ظتأ إذا اف الإئوأمر اممب، سوى بأحد الإنسان كعلمي لئلا 
ررالثهمللأنتخارةت ادروف الدعاء ؤيقول( الفريضة، غ؛ر من ركعتقن يصل ينتخح، 

جيذاJاتظيم، ^٠ ٠٠٥مذ وأنألالث، بقد3^2،، وأنتمدرك بعلمك،، أنتخحك إل 
هداأو ثنتم محت، إذ الثهم العثوُت،، علام وأنت، أعلم، وب ويعلم أيدر، ولا مدر 
أئريعاجل محال؛ -أو َأمري وعائه وذساتم، ليي و ل حن -ؤييه- الأم 

لييلم،i، شر أق ثم فت يإذ محه، ي، م"بارك ي، ديقرْ ي ئقننْ دآجيب" 
عنه،واصريى عى فاصرهه - وآجلمه آمري عاجل -آوهال: أمري وعانة ودناي، 
٠•بؤ'؛ُ رصي م كاف حيف الخن وامحدري 

(،١٣٥٤رنم)عليه؟ مل هل مات الصبي أسلم إذا باب، اياتز، كتاب، الثخارمح،• أحرجه ، ١١
عمرابن حديث من (، ٢٩٣رقم)٠ صياد، ابن ذكر باب، الساعان، وأشراط الفتن كتاب، و•سامت 

جابرحديثإ من (، ٦٣٨٢رقم)الاستخارة، عند الدعاء باب، الخمعة، كتاب البخارىت أحرحه )٢( 
)؛.scfSاش عيد ابن 
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تيغك أه؛٤ ئقت;١^ أء أم ^١ جلإ كنك؛ بمأ تم! أة ئقلإ ة
لإسام،هلالأممة:إ[.

ومايمتتتها، أف ان للأنمحوز والصد، والاشية الحنث كلب الثلاثة؛ فهدم 
ثجاتغلأف النجاسة؛ ق الحيوانات أحنث والكلب حرام، فاإتناؤْ ذلك عدا 

يالراُس،،منها واحدة ٠^١>^،، سع الإناء يعثل أل نجب الإناء ل ثرب إذا مثلظة، 
ألتكولالواب،ْعالأول.والأنقوالأئذل 

فإلزؤع، أو مائية، أو صيد، كلب كان ولو كنب، الإئسان عند كان فإذا 
له،عئتاج أحدا يعطيه فإثه منه ائتهى إذا ولكن حرام• عليه وثمنه بيعه، عليه بئرم 

بم؛لأنمحقشءنمض•
فيقوو:اكمل j العييات عن ي هوالدي والكاهن الكائن: -محلواذ الثاف: 

معير،تلسخصرإ يقول كأن خاصا، أو عاما كان سواء كذا، محسكون نيحدمثإ، 
الناز،يأقإليهم الحاهؤ j افئاف وكان وكدا، كدا يوم j وكدا كدا مميثك 
حرام،الكهانه لأف الكاهن؛ حلوان عن ه اللمئ فنهى ممرا، ألحرا منهم فتاحدوف 

حرام.عليه فالميص حراما، كان وما 
فيأقامرأْثزق، تكون ااض~ —والعياذ الرانية أحرم يعني البني• نهر الثالث،؛ 

أقن،أو أكف أو أوثلاثة أو يوم لمدة ثنتاجزويا آدم بني من الأجاص إليها 
يكونالعوض هدا لأف الرسول، عنه مى أيصا هل.ا عوصا، ذللئ، عن ؤيعطوثبما 

أجنيه.وحرم ثمثص، حرم شينا الله حرم ؤإذا حرام، قابلة مل 
الناس،من ه كب وفد اممه إل تاب فد اوكاهن أف لو قاتل؛ ئال فإذا 
عليهم؟هز;زذة 
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العوضي؛ن لهم محع فلا عوصا، قدأحدوا لأمم عليهم؛ يرده لا لا، نقول؛ 
هناككان إذ المال، ست، ق ؤبعلمه أو مته، نحلصا به؛ يتصدى ولكي والمعوض، 
ئ،مال.

—ماشية أو حرث أو صيد كلب لكن ~مواء كيا بيع فيمن يقال وكدللث، 
الكلب،،أحد الذي إل الثمن هذا ثري لا نقول؛ وتاب، اش هداه نم j^، وأحد 

ست،ق اجعله أو منه، نحلصا به؛ يصدق ولكن والعوض، البوض بع، له فتجمع 
المال.

أحييت،ما رد لا وزحمت، اممه إل المرأة تابت، إذا البغي، مهر ل يقال وكذللث، 
ثملمن تسيل أي ق أوتنفقه به، أوثثصدق المال، يستا ق قبعلمه بل ١^١^؛؛، من 

او.



٦٢٥-4بصءذارممإو 

)اممحقفم لا 

مله. ٧٧١ل الئامه الأحاديئ مه 
^0،ولا عدوى رالا افه رموو هاو ؛ محاو غنهنن أنى ض ~ ١  ٤٦٧

ءأوتؤرُمتفق طثه(( ))ينه قاو: ؟ jUllوما ئاJوا: اكأو<ا ؤينحتي 

ذلاعدوى »لأ افه:ذثوو هاو ماو: ، ١٠عم ابن وعن - ١  ٦٧٠

عأتهرآ/قتفق والهمس« ؤالنأة، ١^١^ ممي ثيء و الشؤم كاذ يإف طمنْ• 
نوخ?ولإ'أ0خ.ئولأ.م■ ه:

صحيح.ننال بإ 

^١١زئوو عئد الهمحْ يكرمن، ئال،• نممحن عامر بن عروه ذض ~ ١  ٦٧٧
 Mم نأى فإذا ننه مئُ ذلا الخال. »أخغا قاو: ف U ،مقلم: :ءة

.صحح بإنتأد ^١٠٠ ١٥أبوزوا0 ضحح حديث 

باباللام، محاب ومطلم: (، ٥٧٧٦)رقم عدوى، لا باب الطب، محاب الحائي: أخرحء )١( 
يكونبالثؤم،رنم)؛آأآ(.وما والفأل اممرة 

باباللام، محاب لم: وم(، oUoY)"رقم الطم؛، باب الطبخ، كتاب البخاري: أخرجه )٢( 
والفأل،رنم)ه\آآ(.الطثدة 

(.٣٩٢رقم)• اممرة، j باب الطب، كتاب وأبوداود: (، ٣٤٧أحد)م/ أخرجه )٣( 
(.٣٩١٩رقم)الطرة، ق باب الطب،، كتاب أبوداود: أحرجه )٤( 
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الشمح
التطر،؛.عن النهي ررباب دعال~ت الاله ~رحمئ الوثف قال 

٧^١؛سس ؤإنإ مكان، أو وماز أو أومنمؤع دمر,بي التشاؤم هو السط؛وت 
ئشاوم.كل عل الأنم ءع[و1ا بالطثور، يتثاءمول الخاهلثة ق العزب لأن 

ءلازإذ حلاز، حى أوأثأزة الطي رجز إذا بالطثور، يتشاءم من العنم-، فمن 
علعرم أمامه طار ؤإذ عاليه، الإقدام يريد ما ألعى إليه رجع ؤإذ ئشاءم، نارا 
سشاءموذفصاروا مبازك، ميمون عمل هذا ^ ١٥يمنه عن طاز ؤإن أراد، ما ثتفيد 

به،يتثاءموذ كالعرارسا -يا، يثشاءموذ رثإ ا-اثؤ ق الطثور أيصا كذلك بالطيور. 
الطيور.ويعص -يا، يتثاءموذ والثومة 

قثزوجت إذا اثزأْ أف عندهم أتاغ فمن. بالزمان يتشاءم مى العزيت، ومي 
الؤمن؛ر،أم عل عمد الس. قاف باطل وهذا زوجها، نحثها ولا يوئى، لم شواو 
ءندْأحظى آيآكم تموJ٠؛ فكانت، موال، ق -يا ويحل موال، ق يقهبمها عايشه 
دواجها-ل يومح( لم الثز هدا ق ثزوجغ إذا المرأة أف يزعموف لأمم إ مي؟ 

قالإمان ماهز إذا يقولوذ! الأربعاء، يوم ق بالثمر يتشاءم مذ ومنهم 
له،صحه لا أيصا وهذا أوبلاء، حسارة أو حادث حدوث من بد لا الأربعاء يوم 

واحد.كلمها ذلك وغذ والثلاثاة وامحز الأزيعاة 
ُِءءه  دواجعنل؛ أي الإنسان فيه لوعمل ؤيقولول: بشهرصمر، سشاءم من ومنهم 

قولا ماول ل للشهر أثن ولا باطل، أيصا وهذا يويق، لا فإثه أوصام فيه له أوؤلد 
الخم،صمز صمزا! ينئي ؛-د.عة، الدعه يمايل الناس بحض صان ولهذا ساوم؛ 



٦٢٧،.أ-طبامءذاممني 

فيهلا الشهور، من أي ومثن ، الأوو ربع ومثل وم مثل فصم محور، لا أيصا وهذا 
سدعة.الدعه تداوي أن محوز ولا ماول، ولا ثئاوم 

الثافضةثتخده عاشوراء يوم عاشوراء، يوم ل الناص بعفن يفعل كإ وهذ.ا 
تئرحوفوربا الئعور، يثمموف ا"لإوب، ؤيئموف ا"قدوذ، ؤينطنوف حزن، يوم 

ئهيدايموت الليلة هذه ل يموت الذي أل وعندهم وعترها، با■لقناجر أمسهم 
نحنحزيات الثاففة اقدئه الذي اليوم هذا ق يقول الثاس وبعفى باق، والعياذ 
الصدور.ق المرح وثدحل الأولاد، ومحكنو الطعام، يطعم مرورا، يتخذه 

الثنة،إلا يمثلها لا بالبدعة، رد لا والبدعه البيع، من هذا علط، أيقا هذا 
\بوع1,مت بالئق انتئسك 

عنهست وقد الثطف، عن مى طإلددعيؤ؛دؤ السي أل هذا، ق أحاديت ذكر يم 
ررالكلنهقال: الفال؟  Ujقالوا: الماث« ثمجض ه؛، ذلا ش »لأ قال: أنث 

الطظ«.

ذلكومن الصدر. وئئزح الممن، عل الثرور يدخل الطثه الكلمة فإف 
النهايةو إليه فأزطوا رابطه، رنش وكانت الخديت عزؤة ذ كان الين. أف 

محه:هظينمددثاأناةبجنممحينمحو،ظاأمل، 
فمماءَل؛الأنمّأويمة نهلمقا«اا؛ 
ويعزمالإنسان، وينشط الملب، ويقرح الصدر، ينزح لأئة حتر؛ فالتفاول 

فأعرضساوم من ثيء إذاأصابك ولكن ذللث،، فإثة؛خلاف، التناوم أما الخثر. عل 
وكتابةالخرب، أهل مع والمالحة الخهاد ق الشروط باب، الشروط، كتاب، البخاري؛ أخرجه )١( 

خ.بمي؛ا.الحكم بن ومروان غرمة بن المسور حديث، من (، ٢٧٣١رنم)الشروط، 
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أنبمي غوك. دلاإه وش إلا ه دلا •نح؛ثق، إلا خي لا امحأ دم: 
ولأإثتء؛تك.

٥٧^الدار ق يلاث؛ ق هإثه ثيء، ق الشؤم 'كال ررإن ه الثسوJ قوق وأما 
للامان.مراممه يكون ما أكم هى الثلاثه هده أن قالعي وااهمس«. 

يكونأحيادا الثلاثه الأشياء وهده نركوبه، واكرس يته، والدار زوجة، الرأْ 
منهاوالتعب الك5او تحدإلا ولأ سزوجها الإئسان عل  ٥٧١ثدحل فأحياJا قوم، فيها 

منها.ؤيمل بمنع ولا صدره، فيمحيق شوم فيها الدارفتكون بمزل وأيقا ومشاكلها. 
يكوذقفها الثثاراث،، صكوتا وتكن صكوتا ليس ١^ والهمز ١^٧، أيصا 

منها.الأسان ؤننأم وحراحا، ككثرحوادثها نوم، فتها 
وليمل؛الثحم، الش1هلان مذ بالاله فكثعد هدا بمئل الأسان أصسنا فإذا 

فو اشُتا ويل ع؛ثك، ولأإَلة وك، ٠^١^ ولا خوك، ^١^ لا ١^٢ 
١^^،•واش السوم• مى 





٦٢٠

فإن

الثنلمح

لجاء وما الحيوان، ثنؤير قنريم ررباب ثعال~ت اش ~وحمئ الوكث، قال 
عمرابن حدث ارلهدعال~ ~رحمة ويكر الثدي• الوعيد من يعني اأصورينُ 

و:ظ'عباس وابن وعاتثة 
امءانإل م ينقوالثصوير 

تحنبمن ؤقال وجث عل روح فته ما يصور وهوأف قنريبؤ، عل مقمحا تنم 
حيوانصوؤة عل صوره إذا فهذا ذلالث،، أمثن ما أو جبس أو ط؛ن أو حجر أو 
ملعونوفاعله بالاماؤ(، حرام فهو ذلك غتر أو أوقرد أوأوث اسد أو ان إنأو 

حلمت،.ما أحي له• فيقال القيامة يوم ويعيب البل. لسان عل 
فاعلابد لا فإذكنت،  ٠٠النار...مصورل ®كل قال؛ عباس ابن حديب ول 

فيه.روح لا وما السجر فاصغ 
والنجوموالممر والشمس الأئجار مثل فيه رؤخ لا ما اكاق؛ والشتم 

ئنالثناء فمن كازقئوكائات، ما لكذ جائزة. هالْ أيهها، وئ والأنياروالحال، 
أفبجون لا فإثه يتمو ما كل قال؛ انفهويين الثاببتذ س كمجاهد بجر.ْ لم 

حثهااهافيءااموا قال؛ اممه أف الصحيح ادويث، ق لأنه له؛ روح لا ولوكاف يصور 
اللىأف العلاء خمهور عليه الذي ولكس آ، ثعيرْااا أولتخالموا درة أولث٠حثموا 

تلم وع(، ٢٢٢٥)رنم روح، فتها ليس اش المماؤير بح باب، اليؤع، ك-اب، الخاري• أتم■جه ا ١ ١ 
٢(. ١١٠)رنم صورة، ولا كلب فيه بيتا اللائكة تدخل لا باب واإردنة، اللباس كتاب 

(،٥٩٥٣)رقم ه، سلنن وما ؤأئ ؤ تعالت اش قول باب التوحيد، كتاب خارىت J١أخرجه ( ٢ ) 



٦٣١صاومبارض*|(ايعبمارارمسأ 

بمولكلأسر|وممالأتيولكضلآ.ثنئوش لأئوغبلأ.تأز 
•أسهها وما والألمار والممر والبحار 

اخلفقد هذ\ و\لثنم ش لكن فته ما ي الثاث: المم 
حائيبن ريب حديب من البخاري زؤام يا جائر؛ إثه يقول؛ من فمنهم ١^٤؛ فته 

ءء؛اه خلق ما ياثو لا ١^^٢ لأف ١^؛ فانقى مY«ر١آ ل زمحأ ءرإلأ نال؛ 
فيجوروثلوين رمم جرئ فهو هذا وأما ملموس، جنم عكقل افه حلى ما إل إذ 

التصويرقور لا أيه وهوالشمحح محور، لا أنه عل النل،اء خمهوز ولكن لوباليد، 
١^.فيها الش الأشياء من ١^ دام U باويم ولا باشثاو لا 

الصووالفوتوغراثمن هدا زماننا ق حدث اللمي.ما ههي ل ؤندث ولم 
و٠لننقللشأولأممئل؟

هوتوغرافثهصورة يصور الدي لأف لأثدحل؛ أما وحدت افن ثأمك وإذا 
أمامهجنم عل الشديد القوء هدا يلقي ايه هنالك ما غاية الواؤع، ق يصور لا 

١^٠-\)حوتجلط ١^> أذثعالج د لا واكنث فيَلخذلإ، قورتة هط 
قفإما الصور هذه أما عمل، منه كوف أف بد فلا ذلك~ أفته وما والأذف والأنف 

وهدااذكارت. هدا ق لتجعلها اممه صورها التي الصورة يقل وكأما ئلثقطها -قظة 
الناجح.

(،٢١١١رقم)صورة، ولا كال، ب بيتا اللائكة تدخل لا باب والزينة، الياس كتاب ت لم مو =
خ؛ؤئءنن.٠ريرة أي حدينا من 

ومسالم؛(، ٥٩٥٨)رنم الصورة، عل القعود كر0 من باب اللباس، كتاب البخاري؛ أخرجه )١( 
حاويّث،س (، ٢١٠٦)رنم صورة، أو كلب فيه بيتا الملائكة تدخل لا باب والزينة، اللباس كتاب 

ختهتد.ؤللحت أف 
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لا؟أم رام اشن j سا يثمل مل _؛; j قيئرن الضم و.ثلإ؛ 
أذأراد ايه ولو بمصور، فليس فيه الن؛ من علاج لا لأيه يدحل؛ لا اثه والصحيح 

•-قفلة ق يم هذا ولكن أوأكثز، ساعة ربع مد0 الصورة ^٥ ق لتش يصور 
آلةق اثكتوبا أدحز ثم أحيه إل رساله كتب ال الإئأذ نو تماما وولهر0 

الكلماتومم الذي هو صورها الذي هذا فهل الئمالة صوره وحزجتر التهزير، 
هذا،طنت صناعتها حشت، العظيم الصوء من فيها  liالصورة ؤإثا لا، وا-اتروف؟ 

مذعمل كا الورقي هذْ ل ائطتت التي ا-لوود، هذ0 إف يقوون الثامن من أحد ولا 
أيصا.الأعمى يصوره كا الظلام، ق هذا الإنسان يصور ولهذا الأله؛ حرك 

أفأراد ض المراد• أف عرف ذلك، من الخ^ةمه ودامل الثص، ثامل فمن 
النشيشمله الذي هذا حالؤ، وكاثه وكئطيطه ثصويره ق وييغ اض حلى بمامي 
•فقط صورة فهوالتقاط هذا أما واللعن. 

تيعني الصوره؟ هذْ صورث، أحلمه من الذي هوالعرص ما الثظر يمحى ولكن 
أيق سظز كا فيها ثئظز أو يتقى تصوينا، تكوف لا وأما مياحه، أما ههمنا إذا 

-ٌّيْناياخ لأف صوزلم،؛ عرنحن لأي أو صنعث،؟ عرضن لأي الاحاتا من مياح 
أحلمن رمقاذ ق يسافر أف الإنسان أراد لو ولهذا به؛ هصد ما بحنمتج حكمة 

ولوأرادحلأو. ماح الأصل ل الثمن أف مع عليه حرام الفعل هذا قلمنا• بمطر أف 
هذامما: ئنبم. ، JU>، بمدي أو ص حا لفم تدق تفزي أن الإزان 

ْعأفالبحلالأصل،ماح•التححرام• 
قصداالتصوير حدا الإسان يقصد قد به، قصد ماذا الئصوير هدا إل فيئظر 

أحرجهارس مرعليه نما زوجثه، ليست وهي باثلرإليها لثئثع امرأة يصور نلك، 



٦٣٣ساطاوجماومبا/ضمارسراددسأ 

فيه.إشلكو لا حرام وهذا بذلك لثلدذ إليها؛ بمظر وجعو فئنؤ من 
أيصاهذا رمن، بعد رمئا إليه بالقز بجغ أذ أجل من جيلا أمرد أويصور 

أوأحو من النناء أو الثلأءل؛ن أو الأمراء من عظاء يصور أو حرام• 
قاشنعادا أويصور حرام• أمحصا فهذا لهم، ينيثأ البني،؛ ل عندْ صورهم ؤيعلق 

^^5;ءبور. ولا حرام أمحصا فهذا مم لإكا قه؛ ل يئعلهم أن أجل من عص لثب 
تدكرمن لك فاثدة وأي للوئت،، إضاعه لأيه محور؛ ولا حرام أمحصا فهذا للدكرى 

بمدحن.الصورحما هذا 

فيهاثحصثه بميافه وللئئت اليثر، له يموت الئاس بعمى أل ذلك؛ ومن 
اثغمات فإذا امهت، فد إليها الحاحه لأل محور؛ لا وهذا عندْ، فيميها صورْ، 

ورباالخزف فثجدد ؛؛4؛،، هذاوثنيكن ثدهب لا أف لأجل بصويته؛ محممظ فلا 
إزاتو إليها محاج أف الإنساو ثئشى أذ إلا باطلا، اعتقادا مه ثنممد 

كنلم إذا أما معذورا، محكوف فهذا ذلك، أفته أومجا الدولة عند التقاعي• معاشان 
إحراقها.فالواحب مسبح هناك 

منواقعة إفات أو اشحصه إفات الفوتوغرلؤ، بالئصؤير قصد إذا وأما 
ؤيريدونمعي، لعمل لخته يندب، أف مثل به، بأس لا فهذا صجح لفرض الوقاَع 

لعزمحنلأثه به؛ بأس لا فهذا عملهم، فصرروا العمل، بأن>ا قاموا أعم يبرا أف 
مصالحه.فيه صحح 

انتنهلاثاعليه يطلعول الناس أو محب مشهدا فهد ادا لنأف لو وكذلكا 
ومآأفته^٠١؛، ٧١من عدروحقن عراة ج؛إع ثوم إل كالقزمجثلأ لأموالهم وانيدرارا 

به.بأس لا صحح ~هذاأمحصاعرض عليهم لينثعطثهم الثاس عل  ٢٢٠٩٢٠^ذللث،؛ 



عل—حرام والتخليط بالتأزين كان ولو باليد ^ ١٠٣٥^أل المول• وحلاصه 
لإذ\حش أصلا بتصوير فليس الموتوغراث بالألب ١^٥٩^^ وأما الراجح* المول 

١^الأص،ثمفياها ^تج4شاأنذامأئلأذلألأ \سمفيي 
لولا الم، ل يد*حو ولا لتس هدا أف وجدنا يأملنا bذا الص، بمصه 
غرصاكان فإل بمور، أجله من الذي العرض ل ينظر ثم ناحا، محمى ولكن الم، 
١!^^,واض فهوعترم. محرما عزصا كان ؤإف ناح، ناحا 

—-اثوثٍٍةنيلآ؛أبم

زصورة صور ررش بمول،• افب. رسول، ثمعت ءاإ،ت وعنه، — ١  ١٦٨
عل؛هراا.مقس بناظا،ر وليس القيامة يوم الريح محها يمقأ أل ؤئمر الدسا، 

ُرإلثمول• هؤ اّني رثول، *نمنتؤ ةال،ت لأ؛هبمثئ مسعود ابن دعن ~ ١  ٦٨٢
شرُئقق اكئثون« الما؛ة يوم عداتا الناس أشد 

فاله يقول؛ ه افث رسول، نمعت، ت قال أْتئت؛ءنق هريرْ ش وعى ~ ١  ٦٨٣
أوحة، أولة٠حثئوا درة دأفيحاJموا كحلقي؟ عملي يكب أظلم؛ن ومي ثنال•' افه 

طوئوامحإ«ققشرم.

رثممها، بفخ أن القيامة يوم كلف صورة صور من باب الياس، كتاب الخاري• أحرجه )١( 
رقمصورة، ولا كلب ساب اللائكأ تدخل لا باب والنية، الياس محاب لم: وم(، ٥٩٦٣)

ومسالم:(، ٥٩٥)•رنم القيامة، يوم الموؤين عياب باب اللباس، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
٢<.١ ٠ رقم)٩ صورة، ولا كلب ب بتا اللأتكة لاتدخل باب والنية، الواس كتاب 

(،٥٩٥٣رنم)نمرزه، -مال:ؤزهمحنتا اش ثول باب التوحيد، كتاب البخاري: أخرجه )٣( 
(.٢١١١)رنم صورة، ولا كلب فيه بتتا اللائكة تدحل لا باب والزينة، اللباس كتاب ت وسلم 









٦٣٨

ولأقغ\:أو\ئئ-ووب شاشتن:محنب،نيدا 
لهاكان ت.غقآ عاتشه لأف الصوو؛ هده فيه الذي البيت دحوو من اللاذكه 
ينثغمللا أف بجغي لكي ذلك، عن ه ولم ه الؤسوJ بيت ق -jL تلعب صور؛ 

الع؛ن،رمس حس فيها تامة صوره البلامتيكة الصور لأف اللأستيكثة؛ الصورة 
بنصهاحطوات، نحلو بعمها تممثب، لها عينا تكوو ■>نن6 يصعوو أمم حض 

الذياليث، ثدحل لا اللائكه وأف النهي، ق داخله تكوف أو محثى فهذا يصوت، 

ظل،كأما صور؛ فهي فه، والخمد ينتعمiوتيا بدؤوا الض الأ-جمرة الصور أما 
يدانلها أما الأمر غايه يم، لها وليس أف، لها وليس عئ، لها ولس وجه، له ليس 

كقعولا ثيء، فيها ليس اطه شاء إف هذ0 صور؛، فيها وليس ممدود، وناس ورجلان 
عترها.عن الطمله ما وت1تفى فيه. هي الض الين، ذخوو س اللأتكه 

سأما حرام، لهي الصور أجل س ^^١ ٣١إن الصورت فيها التي الحرايد أما 
فلاإز.فيها الذي الكلام أخل 

لأيهؤهه عل لموو أذ؛٥^۶١؛ محرمه صورة شاهد من عر والواحسا 
نورةلاتدغ >رأئ اف زثوو عنيه ءل>تثني ]لاصك \بي: ١^ 

١^،عن ١^ ١^ يعي ١^ ١^ نئثه(( ي ي ي زن' شثها، }لا 
علته؛التي الأحجار يعني عليه، التي النمام-، ارتفاع أو كان؛ارتفاعه سواء 
كتبواورثإ حرساسه، صثه يمثورر الأل الناس بحص معلمه مما ا-محر محن، ولهذا 
القبورمى لأما إزارها، يجوز لا فهذه ذللث،، أفثة ما أو المنآن مى آياُت، عليها 

الأنفلو اس ونحل ولها لها فلبمفز ^١ اشُ ائ وتن ١^، 





سداارساتي؟لأم اسسر؛ارم، ^b_ قؤح 

تََََكه^
أدْاثًةأدرنعت:ء 

®منت يقول ه، اممب ومول ميعت ةالت زْ.بمنمحا، عمر ابن ض ~ ١  ٦٨٨

مممؤقزاطازرا يوم ؤل أجره من ينقص هائه ماشية أن صيد ظب إلا ئبا ائش 
(١١ِآ. 

■عييه 

وفيرواية:»قراط،(.

»سسظا،زثولاطب.:تال ا،خأا-ؤعنيمحةيةالث 
. ٠٢تهرIpمتقى أوماشك« حرث ظب إلا ئثراط عمله من يوم ُكز يتممن هإثه 

أزض،زلا ي لألأ ضي، بكلب يز كيا اقش »ض كم: رداة ول 
ينمرارُمحراطان'كز أجرة بذ يقش يإة 

الشمح
انحاذاصبجءأوسأوززع«.

(،٥٤٨١)رنم صيد، بكلب ليس كلتا انس من باب والصيد، الدبائح كتاب اإبخارىت أخرجه ( ١ ) 
(.١٥٧٤)رنم نسخه، وبيان الكلاب بقتل الأمر باب الماتاة، كتاب ت وملم 
٢(.١ ٦ / ا )٢ تعال اش رخمه الشارح شيخنالفضيلة البخاري صحح عل التعليق وانفلرت 

كتابوسلم: (، ٢٣٢٢)رنم للحرث، الكلب اضاء باب الزارعة، كتاب الخاري: أخرجه )٢( 
١(. ٥٧٥رنم)نسخه، وبيان الكلاب بقتل الأمجر باب الساناة، 

(١٠  ٥٧٥رقم)سخه، وبيان الكلاب، بقتل الأمر باب الماناة، كتاب ملم: أخرجه )٣( 



٦٤١^^اامماذاص|لإسدارئسالإزدع 

ش4لانْنه ١^ قص لكن ممددة، \/\0 دو وهو تووف الكلت، 
قال:١^؟ من الأيض من الأم الكبي، ب1ل U ئي: حنن ه ايئ قال ك،ا 

ضلأتة،قبع انمل دي بتن و ^١ ١^ والكك ش4لائ« الأنود ءرالكتب 
يمهيفاثه وسبيه الصل بتن مث إذا وكذلك حديد، من تنتأنيا أف عليه ووجب 
حديد.من وينتأيما الصلاة 

وأزثأ4ُئغ، كان لو حو ١^؛، أم محي ظ تحو لا ١^ والكأJبم 
آدمبني الئاومن كان ؤإذا ثّيلال. لأثه صنده؛ تحل لا فإية عليه ونمى صاحثة 

لاصالكلي هدا فكذللث، واشازى البجود عدا U صدئم تحل لا 
بمرورهاالصلاة ثبملل لا فإثه التعدية الألوان يوات الكلاب مى عإرْ وأما صدم، 

 yu. العلعاء.محي ا1موفة صدهابالشروط وياح وٌمحيه، المصل
ثمائرمن هو بل حرام، هدا فإة بمنيه ان الإنوق0 الكم، اتحاذ وأثا 

كلأحره من ينقص استثي ما إلا الكنب، بمي الذي لأف باش؛ والعياذ الدنوب 
قيل:ةيزاطان(< قله يدمن حص ا-إثاره ابع ررثن السئ قال وقد قثراطان، يوم 
إلك(<رن.ائم ارمثل قال: امحرس؟ وما 

أحد،جبل يثل أجرم من يوم كل يقْما انمح، ما بدون الكلب بمخد فالذي 
واوثالئد اش: نا إلا الدنوب، كبائر من الكلاب انحاذ أف عل دل، وهذا 

كانذدةإذا تحل فهذا الآاد<، به صد الذي افلو هوالكل؛، قاليي والماشيه، 
سسوأي( يأكل، لم أنثك ؤإذا رجز، إذا ؤيس ازمل، إذا سربل بحيئ مي 

حديثعن (، ٩٤٥رنم)واتاعيا، الحنانة عل الصلاة فضل باب الخناتز، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ر 
ئمحهبمثه.هريرة أي 





٦٤٢^ي|راسناصإلإسداوئسآايذرع 

أ-صثإف ثم كائرالدنومت،، من كبيره مرعي تسن، بلا الكنت، اتحاد أن فالمهم 
عسل^١ إلا الإناء يطهئ لا الإناء ز ولإ إذا لأيه الكلت،؛ ثجامه الحيوان ق يجامحة 

طهزالنجامة عى زالث، إذا النجاّماُت، من وعيره بالرايت،، إحداها مرات سع 
الخل،واهايفق.

جسم



الوسليرس كلام *ن اياس فلح  ٦٤٤

ًالدواب، من وغبر0 ابمر ل الخزص ئنيق 'كراهة باب ٣- ٠ ٧ نح 
الالثمر وا-محسو، الكلب انتمحاس لا 

جمةمسأبم

اللائكهمبمحب لا ٠٠ه افي رئول، هال، رْ.بمئةئال،ت هريرْ أي ض " ١٦٩٠
وو\1م}ثسفيهاظنزلأجنز«. 

ظنا(.نواةمرم
الثثج

وغار٥المر ل الحرس لنلتق كراهه 'رباب دعال~• افُ ~رحمه قال 
الثمر،<.ز والخرس الكالت، انتصحاس وكراهية لدواب، اس 

عليئثي، الذمح، وهو منروفث، والحرص همحى هنيزْ أي حديث يكز ثم 
التح،عنه نهم، فهدا بصوته، والتنح الوب محلب متثة رثة له ؤيكون الدواب 

مثيمع لأثه جرس؛ فيها رممه يصحس، لا اللائكه أف أحإر حيث منه؛ باشحدير 
المعازفأف المنلموم ومن والموسبمى، الترف س ثيء له يكون ومنلمجتها الدواب، 

محامٌ•
إلاكك، فيه ث ٣ لا ائلائكه أف فقدني الكن، انضاب وأثا 

به.لألأز فهدم والض، والاشثه اوث كك انقاة، الكلاب 

٣(.١  ١٣رنم)الفر، j والخرس الكلم، كراهة باب والزية، الماس مماب لم: م(أخرجه )١ 
(.٢١١٤)رنم الممر، ق وابرس الكلب كراهة باب والزينة، اللباس كتاب ت سلم أحرحه ( ٢) 



T'U  - ٦٤٥ايص اضحاب وكواست الدواب، ض اس؛ريغه« م اسررس صق كراهة باب

اللأثه النهي؛ ق يدحل فلا وشبهها الساعات من النبهات ق يكوذ ما وأما 
للتنبيه.معم زني محق مؤ هو ؤإثا البهائم عل بمو 

عندهايكون الأبواب بعص فإف به، ينتأدن الأبواب عند يكون ما وكذلك 
علئعثما ليس لأثه النهي؛ ل يدحل ولا به، بأس لا أيما فهذا للأنتئذان جرس 
•الرنول. عنه ض مما يكوف الذي الطرب به نجنل ولا ويبهها، بة 

يئنولم عليه ايمحك إذا الائتظار عند الهاف أجهزة بعض ل ويوجد 
العزفآلات س اأوّميفى لأف حرام؛ فهذا موسيقى، ئنتع ثم اممر فال؛ حاصرا 

أو:شزمحوتجمذاظلإىاضإذا 
هذامصل باق الهاف صاحن، ينصح أف سمعة 1ن يثعي ايه إلا صنه، وش 

ا1هلاووبيكلماف( حش وي1نكث،، ا-ارس، 
تمتايصلث، إذا أحيائا، المران قراءة س الهاف ل للانطار محتل ما وأما 

لكلامايتذال فيه ~فهذا المران س آياُب سئغ نم ايز، يمول• ثم المران، من آيات 
هذاص هوأفزف ثإ ئزو والمنآل الأسذلار، حا ئظإ كأداة محتل حيئ عئقجل؛ افب 

قللأيتظار وسيله لتجعل ينزل ولم والأعإل، الملويت، لإصلاح ثزئ، فلمي وأعظم، 
الهافوغرْ•

أفعليه ويممل به، ;بمثم ولا اله-رآل، يعظم لا اف إنعليلثا يتصل فد إيه نم 
فيسمعو3ورلإآ,< أو ت؛ودي أو كافر يممل أو باش، والعباد اممب، كتايبا س شسا بمنع 

هذاأف ثالث، فلا أيصا، عرييا يكون لا قمار يعرفه لا لأيه أعنة؛ يلن المراق هذا 
،،٧٥١ايق له: ويمال ينصح الأنفلار أجو س المرآل وصع س وأف للمزآن، ابتن>ال 
للأدتذلار,أداه محتل أف من أئزف اطه كلام 



٦٤٦  J؛U;اضس،؛زاسيد ؟لأم اساسقض مح

منذلك أنبث وما أوثثزا يفلتا ماثور؛ حكم الأسظار هذا ق جعل إذا أما 
العالميرب كلام يجعل أف أما ممره، وامعه والحكم باس، فلا اشدة النافعة الأشياء 

الهاتف،عل للأُتظار آله واشوت والأئراد والأععاو الملوي-، لإصلاح ئزل الذي 
النمميم.الصراط إل الهادى وافه كذلك، أذيكوف من أشنف فالمزآف 





سداأرسد؛زااسا|ض؛لأم ش  ٦٤٨

منمطوتيا الدواجن أصحايت، بعص يئعثة ما هدا ومن باس، ولا مباحه هي بل 
٥^١بملوثبما أتم إلا العك غدائها أكؤ بل غدائها أكثز ليس وئ ا1كفوح، ١^٠٢ 
الءك،هو الأكثئ كان إذا لأيه ثكزه؛ ولا -^٠١ ءأ فلا أوثنيثها أجل من 

للأم.قام 
للتئزيه.الؤكورس، عن فيها فالمر ا-إقلأله هي هذه 
العناءبئن حلاف عل محريم كراهه ؤإما ثنزيه كراهه فهوإما الأكل عن وأما 

سأقل كان إذا أثا افجل، اليءَ مها أكؤ أن:فون بثزط ولكذ ك، ذي 
الوفق.وافه ما. بأس فلا الطثس، 



٦٤٩إذاوجدلع  iiUوالآموإزالأن4 اساةهماسو  jAاص باس - بم*آ 

منهبازاك والأم انتجد ل التحاق ص
I الوامتياسصالأئوار س

حطيئه،النحد ق ررالثزاى قال! ه اف رئوو أو ;ْتعفيتئت i_ ض - ١  ٦٩٣
ثجا<(ةققعأكرا؛.زئازي 

ئاو^؛4. محت كواره ]تذتبس كان إذا والراذبمإنها 
اياد/1محاإخرابجا^ضابافيصررام((:ظ: 

أوبييمدامه عنته ^٥^١ أومحصصا، هملطا انتحي كال إدا أما انتحي، مذ 
بموسصبمرفي

أويئسنه.أوعمم أوتده دلكبمويه بند أذبمنحه دنك منو ثى وعل المئحد، 
محاطا،جدارالملة j نأى افِه زثول أن ^٠: عاممه وعن - ١  ٦٩٤

عأو؛ؤرُمحممق مح|ة, أنوق\ط أوثزايا، 
اثناجدمذه ارإل يال،؛ ه، افه رث—ول، أو و?هزقنئ•' آنس وعى " ١٦٩٥

المران®وقراءة مال، النب لدكر ص إد،ا المدر، ولأ البول هدا مى ني،ث ضنيآ لا 

كتابلم! وم(، ٤١٥)رنم الجد، ق الزاف( كفارة باب الصلاة، كتاب البخاري! أحرجه ( ر١ 
(.٥٥٢)رثم المجد، ل البزاق، عن الهي ثاب الصلاة، ومواصع اجد الم

ومسالم!'ما(، )٤ رنم الجد، ق باليد الزاق حلئ، باب الصلاة، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 
(.٥٤٩)رنم الجد، ل الثماق عن الهي باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب 

(.٢٨٥)رقم البول(، غل وجوب باب الطهارة، كتاب لم! مأحرجه )٣( 



سداأوس،؛تييياضاساسقض؛لأم قيح 

المحح
اجدالمسريه وجوب به لسيرا ثعال~ الله ~رحمه الموثق عمده الباب هدا 

آنس،حدث يكر ثم ذللئ،، أسبه وما والبصاق والنخامة والمدر الأدى عن 
ؤهبمتها.وعايشه 

~إئم~حطمت؛، المنحد ق ررالبزاق قالت البي. أل محهقثه انس وحديث 
ررالبصاققوله ففي يدفنها فإيه ان الإئمن وقعت إذا يعني دينها٠٠ راو'كمار؛يا 

نخامه،الإئان يمي أل النجد، ق البصاق محريم عل ذليل حط؛ثةاا لمنحد اق 
لثنتس!حطيئة فهو ذلك،. أسنة وما 

به،يشعر لا وهو عليه المصل ينجد قد للمصلي، إيداء انه الأول،ت الثسس، 
•بأذا فعتادى ^٧٠^، شسه وتس؛مثر راه إدا يتقرز وقد 

ؤيدكنترخ أف أمرثعال التي، عغ؛هل اممب لبيوت إهانه فيه أف الثاف• والثبب 
فجئ)وع\قعل اُه لوفرمحس لكن المنجد، ق ييمن أف للامان محور فلا انمه، فيها 

-لحديث،ونحؤ٥؛ الخيار عل كانت، إذ حآكها وكمارتيا الأرض، ق كانت، إذ دنتها 
المنجدقتلة ؤ، أوبرامحا أوبمامحا نخامه رأى صؤ]ئثيوثؤ البي أل ق.بمءا عايشه 

يزول،،حى بمنديل يمنحها أن ذلك، وكمارة فمئروشة الأن اجينا مأما 
كماريه.فهده وخ إن لكذ المسجد، ؤ، سئم أذ لك، محل لا أصلا! نقول، لكنتا 

ذلك،فدل، فح؛كه، البماى رأى س البي أل لأ.بمها عايشه حديث، يكر نم 
٢؛!^.١!^ ق أو^^١ أدى رأى إذ الآLذ أذ عل 









>ءأه'ظ؛يووكؤسدالوسيى ؛لأم اساسقري1س ه>ح  ٦٥٤

اممهوأذف وبه، إل ائ. وأصامها مسه، إل أصاقها اف4 أف با والماجد 
ودغظٍلم.وا-نيام أحكام ولها حزمه، لها ريع، أف 

فيهقال ا-محا لأف بوصوء؛ إلا فيه يمآكثج أف للجنب تحل لا انه ذلكت ومن 
تدخللأ فاللائكه ■نجاته عل دام U يب«رن فه اللائئ:؛١ »لأممخل ١^٠.: 

منيتئنهم ه ا1لأئكه؛ يؤذي فيه ومل جثا كان إذا المنجد ق وكدللث، بية، 
إلااثنجد يدحل فلا نجابة علميه مى مولت ولهدا ذحلموا؛ إذا أويتأدوف دحولهم، 

الجابهأحدهم فتصيب ائنجد ق يتاموف كانوا لآ.بمبج الصحابه لأف يتوصا؛ أف 
الرئولأهرهم وقد المى عهد ل وهذ«ا فتنام، ويثوصأويرجع فتقوم 

ذلك..عل 

تحلسفلا النجد ذحل إذا الإساف أف اجد" المأحكام من ~أى ومنهات 
القلساعة ق اء، المق أو الصباح ق يحل، وقت، أي ي وكعش، يصلا حى 

قاوتالثلأ. لأف وئي،؛ أي 3، عروبيا أوعند الئس طلؤع أوعند الثهار، أو 
نمحمحممحُكانهظ4

ررهلله! وقال حطبته العي. فمُلإ فجلس، رجل فيحل ا"ائئعة يوم الثاس 
أفأحل من أنرٍغ، ت يعني ٠ ونحورف؛هءاا*ر ركعتن يصل ءرمحم قال؛ لا. قال؛ صليت،؟® 

خهنبمق.طالب أي بن عيب حديث من (، ٨٣/ أحمد)١ أحرجه )١( 
توملم (، ١١ ٦٣)رنم مثنى، مثنى اكْلوع ق حاء ما باب الخمعة، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 

حدثمن ٧(،  ١٤)رقم بركتن، المجد تحية امتحياب باب ونمرها، الماخرين صلاة كتاب 
قادةخ؛.بمن.أي 

بنجابر حديث من (، )٥^١٨رقم نحطب، والإمام التحبة باب الخمعة، كتاب ملم! أحرجه )٣( 
عبداشظ^بمعا.



٦٥٥واسع 4 ونقدالفالت 1 س اسوت ائس،ي اساو«ات باب؛^!٠٥ - ٢١• 

واجبة؛و\ؤأفيوا المجد محثه أة الحديث هدا من العنإء بعص أحد وقد 
امحه،نإع عن ويشتغل:U ريش، بملأ أف الرجل هذا أمر الرنول. لأف 

منه.هوأوجب بإ إلا واجمت، عن يثقثل ولا واجب، ا-ظة وسئ 
وضوءوهوعل اثنجد ذحل إذا ال الإئأل إل العياء بعص يهب فلهيا 

ذحلإذا أثة لاثك للرسول. هوعاص نقول؛ ونحن فهوآثم• بمل ولم فجلس 
يصلحى تبلس ررلأ لقوله؛ للرئول. عاص فإله وصوة عل وهو وجلس 

زكعتأناا.

أوممزا،قليلا كان مواة والثراة، الج حا محوز لا أثن المساجد: ألحكام ومن 
الثمنفيه ينتقل لا فاسد والتح عليك، حرام ذلك فإن واحد، بقرش شيئا ثع لا 

منه،أحد ما للاحر منهإ واحد كل يرد أف ونجب، للئسري، المح ولا للباع، 
أنسلص: نمم، ش: الفلاظ، الحاجه عدك ئلأف يا لوقال: حو أوممز قل مواء' 

وكدا.لكزا نها مل 

النجد،وهوق كينا. منه لنا أرسل قال: نعم، قال؛ أرر؟ عندك له؛ قال إف 
الأحوالمن حال بأي المحي ل والثراء فالبح وثراء، بح هذا لأف حرام؛ فهدا 

•باورقهأعطني عثزه مص لأحر: وقال عثزءؤيالأت معه حرلوكانتؤ لاتبور 
تبور•لا فهدا ورقي، يعنى خمس ذات 

فشرعليك يقف أف مثل حاجه، هناك كان إذا ثبور قال؛ العلماع بعص لكن 
لكيينعه؛ أعطني عثزه، هاوْ فهلث،: ؤيالأت، عنزة إلا محك وليس ينال، 

إليهايتوصل لا صدقه ^ا لأن هدا؛ ق رحص العلياء فيحص بريال، عليه يتصدق 
حرام،المنجي، ق والثراء فالبح والثراء، التح منهيا كل قصد ولا العمل، بهيا إلا 







اار،<التيةلأ،اسيد اساسن( طاش قؤح  ٦٥٨

ولثاواللمئربمغ، . البز منجد ق الشم ثابت بن حثاو فقدكان 
هداق أسد كنت ئد قال! عليه. آئكز ره؛هبمتقكاده الخطأد_، بن عم يوم ذاث نمعه 

ه.اممب رسول بذلك بمي هوحيرمنك• من وفيه المجي• 

علسهثع الش كالأئعار -يا، باس فلا وضلحه حير فيها كان إذ فالأنعار 
سثد،فهدم ذلك أفنه وما جهاد هاك كان إذا افه، سيل ق الخنهاد وعل الطاعة 

وأعلم.أعل واف النجي•. ل سشد فلا فيها حي لا أفعار وأما 



٦٥٩ضاممئاومجارماثاريينممراسيا 

جتآةَه
النحدذحوو عن كرتيه رايحه ه أوغم، 

إلالصرورةرابحه ريال مل 

الئجرةهب•؛ مذ أكل ررس قال؛ انيآه أف و.ه' عمر ابن عن "  ٠١٧ ١ 
آ.علتور مممق منحديا٠٠ محلا الثوم~ ~يعنيت 

ررمساج1ووا،ا.لنلم! رواية وق 

آطبزؤهذه من أكل ارس الص محال محال؛ أنس وعذ " ١٧٠٢
^^لأبمئنثااامحشر٢/هلأ:ننئا، 

ماو:داوايه:ءتيأكلمثاأزط
٠.علتهر متقى م1ءحدثااا أومحلبنتزو 

ننحديأ،محلا والئئاث، واكوم، البصل، أكل ®مذ لثي•' روابه دو 
(،٨٥٣رقم)والكرايث،، والبصل الص الثوم ل حاء ما باب الأذان، كتاب الخارىأ أحرحه )١( 

رنمكرائا، أو يصلا أو ثوتا أكل من مي باب الصلاة، ومواضع الماجد كتاب ّلمت وم
(٥٦١.)

(،٨٥٦)رنم والكرامح؛،، والبصل التي الثوم ل جاء ما باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
رقمكرائا، أو يملأ أو ثوتا أكل من مي باب الصلاة، ومواضع الماجد كتاب ومسلم: 

(٥٦٢.)

(،٨٥٥)رقم والكراث، والبصل الني الثوم ق جاء ما باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٣( 
رقمكراثا، أو يملأ أو ثوتا أكل محن مي باب الصلاة، ومواضع الماجد كتاب ومسلم؛ 

(٥٦٤.)



صسداضسصإأسيوظؤ

بنوآدمءارا'.منه بمأدى  Ijfثتأدى اللائكه هإو 
قيثاو الحنعة يوم حطب أثه الخطامحس، بن عمن وض " ١٧٠٤

اصئنيمحمحئأنامحألأمح:
إلقآحيج يب، أنز انتحب j الرجو تى ر؛تهءا يجن إدا ه الم دنرل وأين قد 

منلمررواة طتئا. ٥^٠^١ أكلهإ، لمن ال؛مح، 
الثثخ

سنثق؛الماحيالش الأحكام من هو وبنأ\ق' الزلث دكن0 الذي الباب هذا 
يدخلولا النجد يمزب فلا نحوْ أو كثادا أو يوما أو يصلا أكل من ش وهو 

رمحه.يدثب حى المنجد 

يومالناس حطب اثه نمحهبمن ا-ئاد_، بن عمن حديث منها أحادث ذكز ثم 
ماأو اراهما وما والثوم، التصل الشجري هاص من دأكلول إنحم فقال؛ ا-اثمعة 

الرايحؤ*ل حبتثص بمي؛ حبسث؛ن، اراهماإلا 

القيع،إل فأحيج به أمر منها أكل وقد أحد لتل إذا لكن البب. أف وأحأر 
له،دنزينا القح إل يعدم لكذ النجد من قريب معروف هو كا والقح 
هداإل برجه لكن ثنزيرْ أجل من لكن النجد، باب من ^رجة أف ؟^، ٠ة 

ما.نوعا هوبعيد الذي ا،لكان 

رنمأوكراثا، أوبصلا ثوتا أكل من مي باب الصلاة، ومواضع الماجد كتاب لم؛ مأحرجه ( ١ ) 
(٥٦٤.)

رنمأوكرائا، بصلا أو توما أكل من ثمى باب الصلاة، ومواصح الماحي كتاب ت ملم أحرجه )٢( 
(٥٦٧.)





سيداضا|،ا؛زاصإاستيوت1ون•ز؟لأم اساسق ري1س همح  ٦٦٢

ةئبمََك.
الساتيمصئانياغس ]ا 

الوضوءاثتقاض وعناق 
وكءةق؛حم

يد؛ايدؤ عن ش ه الئي أة همحه؛ امحق محس بن معاذ ص - ١ ٧ ٠ ٥ 
.حنن٠١ررحديث ومحالأت ٠، والرمذيُ أنوداود زؤام عئطب. والإمام الخمعؤ 

الثنخ
والإمامالحمعه يوم الأحياء 'كراهة ررباب دعال~ت اش ~رحمه الوثف قال 

نمثةويرط مخديه، إل وسامه إلثطنه، هخديه الأسان يضم أف الخبوْ بجلب®• 
الخمعةيوم كئطب والإمام عنها . البي ض وثل ث«حؤها، أو عامة أو سز 

.. ََء َ ا 
•لسبب\ن 

اخلبة.ساع عن منام إليه الرم بجب ٌّبئا الجو؛ هذْ تكون وبا اله الأول؛ 
نيفي،ا الأاس y_ لأن ه وث لومحنك ث:،ا أنه واكاف: 

فإنهُلأ:محذلك وأثا^١أمن وث أو١^، والأنديه،ولووك ١^ 
المر.يزول فإيه العله فزالت منقولة بعلة كان إذا الم، لأل ببما؛ 

خجًتققم

(،١ ١ ١ ر؛م)٠ نحطب، ، UVljالاحتاء باب الصلاة، محاب داود: وابر (، ٤٣٩)م أحمد خرجه أ< 
٥(.١ رقم)٤ نحطب، والإمام الاحتاء كراهة ق ج1ء ما باب الخمعة، ئاب والرمدي: 





صإأاةئءك4ظسدالوسيى اماسنر*ز؛لأم رياس قيح  ٦٦٤

الحرموفناله ما الحرم؛ى غر ينال أف ولأجل للأصجة، احتراما وذلك ضم؛ 
حشرأتة محلى لا فإيه اعثمز أو حج إذا اف الاملأن الشعور؛ احترام من با-لإ، 

وينثمزواثصيتامحجوا لم الذين لمحادة محعل أف عيججل اف فاراذ محلة، الهدي قؤإ 
؛.tip؟واش النثك. شعائر من 

سوًمحةمقجف



٦٦٥سصةصسداسُاسياسمءُاسأ 

تَكي
الئلطانوحياة والرأس والريح والحياة دالآ؛ا؛ والثاء والملائكة 

يأثدها من وهي والأمانة، محلان وثرة السلطان ؤننمة 
ؤمحيقم

)اإنالهممال:ءاتمأنه:
.٢ علتهر متقى أونمنثؤ٠ باق، حالمايافيحلمؤ ثاو محمى عنيموابابائ،كلم، 
أولثنئتا«.إلاباق، حالقامحلاعئلم ثاو ®محمى زالصجح: وزرواية 

ه!اش وو رث يال، ماوت سمنة بن الرحمن همب وص " ١٧٠٨
ا.زوا0منلمُ ولأياباتئم®. بالطواغي، محلموا ®لا 

ذوس«طاغثه ُهذْ الخديث،ت ؤمئث الأصنام. وهي طاغت، م ُالطواغيٌ• 
وهوطاعون، م ®بالطواغيت،* منلم؛ غم ز وردي وممودهم• صثئهم أي• 

اشطازوم.
بالأماثةحلم ®_ محال،! اش. رثول، أل خ؛ءمحنبمق؛ بريي■® وض " ١٧٠٩

بإنتادصحح.ا أبوداودر رواة صحح، حدث منارا محلتس 
كابومسلم; (، ٦٦٤٦رغم)أباتكم، نحلفوا لا باب والد.ور، الأي،ان كتاب اJخارىت أخرجه )١( 

(.١٦٤٦رنم)تعان؛، اض ؛غيرّ الخلف، عن النهي باب الأبجان، 
(,٦٨٣/ ١ ٤ ) تعال اض رحمه الشارح شيخنا لفضيلة البخاري صحح عل التعليق واتفلرت 

(.١٦٤٨)رقم اف، إلا إله لا فليل والعزى باللأت حلف من باب الأيان، كتاب ت ملم أحرجه ٢ ٢ ر 
(.٣٨٣)خ/ تعال الد رحمه الشارح شيختا لفضيلة مسلم صحح عل التعليق وانفلرت 

(.٣٢٥٣رقم)بالأمانة، الحلف كراهية باب أبوداود:كتابالأي،انوالاوور، أخرجه )٣( 



سدائوس،؛قهدم ض اساهض فلح  ٦٦٦

بريءإل مماو! حلم ررمن ه! اف رئوو هاو قاو؛ ;?.بمنه وعنت - ١ ٧ ١ ٠ 
ىنسفاون:>خإلصمكان فان مذالأنلأم، 

أ.آبوداودر رواه نالما؛'. 

ممالوالكنه، لا يقول؛ رجلا سخ انه عمر اين دض " ١٧١١
افه،شر حلم ررس ت يقول ه افه رسول سمعت، هاق افه، بغم نحلمؤ لا عمر• ابن 
حثن®.٠•>^؛^، وقالت ؛، الرمذ"يأ رواة أوخذوذنُ ثر كظ 

اقل,Wأة _ ك،ا التغيظ، عل أشزك« أؤ رركقز توله: الءء بمص وهم 
شزك«.ررالئائ قاو:

الثى

بثحلوق،ا.الخلم، عن النبي ار؛اي، ثعال"؛ الله "رحمه اطلولف هال 

لأثهإلا؛ بثي؛ عئلفث لا والإنسان معظم، بذ"كر الم؛ ثاكيد معناه الخلم 
كانولهذا صادق؛ أق به الحلوق، هذا عفلمة بمدر يقول.' فكأد4 مسه ق عفليم 

اضنال أنإئه. من انم أوبأي صفاته من يصفة أو باش احلم، عئؤجل، باش ا-ظمإ 
ثوبمؤأما ^؛٤ ثعال! ونال، لالأءرافت"ها[، فادعوء ثكئ ضق'' 

أو؛العزيزأوباوحيم أوباوم باطب ^1، فإذا 
حائز.فهذا افب أنإء من انم أوبأي أوبالصم أوبالثمح أويالحكيم 

الإسلام،ضر وبملة بالراءة الخلمح ل حاء ما باب والنذور، الأي،ان كتاب داويت أبو أخرجه ( ١ ) 
(.٣٢٥٨رثم)

(.١  ٥٣٥)رنم افه، بغير الخالق، كرامة ق جاء ما باب الأي،ان، النذور كتاب الرمن"ىت أخرجه )٢( 





سد١^٠''،؛{،كلام ض اسإدض يياض ش  ٦٦٨

^=١٥ عث1أَِكن^اللكذة اليمين ئثلظ باب ٣-  ٠١٦
"دوًمحجمحجبم

ماوعل حلم ررمن 3او! البي.، أل ة.بمنئ• عود من انن عن — ١ ٧ ١ ٢ 
.افي رثول علتنا هرأ ئم هاوت عصتان،؛ علثؤ وهو اممه لقي حمؤ، بغير ائرئ 

إل4 يلأ ثنا دآبشيم آم تهد يئردن ^^١^؛؛، ع؛؛ْلت افي كثامح-ا مى مصداهه 
ماوة]الصراحمحظثؤرأا.

هافب رئول أو ;^؛;٥؛ الخاؤى ثنيه »ن إياس أثاثه ش وعن " ١٧١٣
عنتهوحرم النار. له اف أوجب سد بيمينه، منلم ائرئ حن اقتطع ررمن قاو؛ 

منقضيتا ثان ررؤإن مال،ت افب؟ رثول يا بتّثرا ثؤا كان وإذ رجل• له همال، الخنةاا 
زوا٥م٠تLمر٢؛.أزاك،ر. 

همال؛البي. عن ^١، ٤٠العاص عمروبن بن افب عبي• وعن - ٤١٧١
نواةوالبجنالغئوز«. وقثلالقس، وعئوىااؤاِلاوين، الإثزاكلأف، ررالثتاي: 

اهايير؟آ.

رنمار، بالنفاجرة ييمبن لم محق اةت3لع من وعيد باب الإي،ان، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ) 
(١٣٨.)

(.٣٩٢/ )ا تعال اه رحمه اكارح شيخنا لفضيلة مسالم صحيح عل التعليق وانفلرت 
رقمبالنار، فاجرة ييهبن لم محق اقتطع من وبل باب الإي،ان، كتاب مساإمت أحرجه )٢( 

(١٣٧.)

(.٣٩٢)\/ تعال افه رحمه الشارح شيخنا لفضيلة ملم صحح عل التحليق وانفلرت 
(.٦٦٧٠)رقم الغموس، اليمين باب والنذور، الأي،ان كتاب البخاري. أحرجه )٣( 

(.٧٣٢/ ١ تعال)٤ اض رحمه الشارح شيخنا لفضيلة الخاري صحح عل التعليق وانفلر: 







٦٧١اسءدهس ذلك اذضل منها ء؛؛نا سق؛رام هلي حلف مى ندب باب - ٦٢١ 

يمينهعن يتكمر ثم عثته اأأحلوءن فلذ بمعل أذ 
-مٍةقلآجس

'هاف رثول ل محاو هاو؛ تقهنئ تمره بن الرخمن عتد ض " ١٧١٥
ضوكفر هوحثر الذي محأت مئها، حيرا عيَها مزأث يم؛ن، عل حلمث ®ؤإدا 

علتهراُ.ئتمؤ يمينك*، 

علحف رامي ت هاو افه. رثوو أ0 ئريره أي وص " ١٧١٦
رواةحيمٌ<،. هو الذي ؤل؛سو يؤينه، ض هلتئر منها، حيرا عترها ينأى يمم، 

ُئبصرآ(

شاءإذ واف ااإوأ هاو: افي. زشوو أة تهبمئ: موتى أي وص " ١٧١٧
هوالذي وأئتث، يمض، ص كمريت، إلا منها حثرا أرى ثم يمم، عل أحلمؤ لا افث 

خ؛ث«ةققعاوهرم.
أحدثميغ لأل ١١ه: افب رسول هال هال: كههه هرثرْ ش دض " ١٧١٨

(،٦٧٢٢)رقم وبعده، الخنث قبل الكفارة باب الأيإن، كفارات مماب اJخارىت أحرجه )١( 
(.١٦٥٢)رقم منها، خيوا غثرها فرأى يميج حلف من ندب باب الأيان، كتاب ومسالمت 

رنممنها، حيرا غيرها فرأى يمينا حلف من ندب باب الأيإن، كتاب مسالمت أحرجه )٢( 

وسلم:(، ٦٧١٨)رنم الأمان، ق الاثاء باب الأمان، كفارك محاب الخاري: أحرجه )٣( 
(.١٦٤رقم)٩ منها، حيرا غيرها فرأى يميتا حلف، مجن ندب باب الأيان، كتاب 

(,٨٣٨/ ١ تعال)٤ اه رحمه الشارح شيخنا لفضيلة البخاري صحح عل التحليق وانفلر: 



بيضسس>؛لأمسسمطأسرغ ٦٧٢

علتهء ٠١٥١مرص اثي ئاوئه أذبميي ثى ثعاق اف عند له آثم أخله ز مينه يل 
١١٧١٥ة؛ن• 
مس

:^١١٠ولألإممر، فيها، بجادى أي• الخيم وممديد اللام شع ارياغ® مولة؛ 
أفثإق\.أي: الثك، صس »آثم« 

الشتبح
فرأىيم؛ن عل حلفن من ثيب ارباب يقول: لآءهآ؛ثن ا،لولف عمده الباب هدا 

هوحم"•الذي أذلإممرعنسءئبئأوا منها عمحها^١ 
وآذنس^i،J_ ألا ثيء >، خلث إذا الإناو أة وذلك 

عنوت5مز عئغ أذ عاليه وجب واجن،، ثزك عل •حلم، إذا لكن عاليه، حلم، ما عل 
ا-إقإعةصلاة لأو ،؛ Upحرام فهذا خماعة، ل اليوم أصل لا واف قال؛ أذ مثل محنه، 

اليوماصل لن واف فيقول: عني، ابجل■ له• أبوْ مثلا يقول ربا يح، ربا وهذا واجبة، 
ثبوز،لا هدا قلنا: حلم، فإذا السفهاء. بعفن يقول هكذا لكم، عنادا زهاعة ْع 

ضنالئ،.عن وثكمز حماعة مع نحل أو ونجب 
أبمافهذا ه- سها تفائم -لئوء م ابن لاأظ؛ واف فقال: ه، ؤإذا 

نمنلئ،.عن وكمن كلمة فتقال: لأحيه، وهجر رجم لهمه لأيه حرام؛ 
عناداأصلها لا واف الظهر—: ناقله نحل أف مثلا أبوه أمزْ —عندما قال ؤإذا 

لأفبواجب؛ ليس ولكن محنه، عن ؤيكمر يخل أف له الأثقل هن.ا نقول: للتج، 

خيلإ'ه،أسوؤ، أس يواذوهأ ؤ؛؟ تعال؛ اث ثول باب، والنذور، الأبجان كتاب الخاري؛ أخرجه 
رزم)هها"؛(.اليمى، الإصرارعل عن النهي باب الأي،ان، كتاب ومسلم؛ (، ٦٦٢٥رنم)

(.٦٥٥/تعال)؛ا اض رحمه شيخناالشارح لفضيلة البخاري صحح عل التعليق وانفلر؛ 



٦٧٣مامحضنىنياءاادضلساسد^ 

غثوهافرأى يمي عل حلث إذا او الإئأل فالخاصوت واجه، لتت الظهر ناقله 
كمرثم لم ثاء إل وهوبالخيار هوحثر• الذي ويآ,ق محته عن فليكمز منها حترا 
سو.ثم كمن شاء إف -أو 

١^أحاديث:وذكن 
حلنق*إدا قال: البئر. أف ظهه سمنة بنر الرحنر عبد حل«يث منها: 

هذاح؛ر® هو الذي واب نجنك ض ةكمر مئها، لحبدا ها عي يرأيق نجن، عل 
أزىم نجن، عل أحلم لا اف ثاء إذ وافي *إل فقال؛ فعلة أما البئر. ئول 
بالثنيأي بذلك، فثت هوحت« الذي ومحق نجنير، عذ ئزث، إلا منها حثرا 

عن،يكمث فإثث منه ^١ غي؛ ورأى ثيء عل حلن إذا الإساف أف والمعلق المولق 
نمنهعل يبمى أف فالأمحل كذلك بجس لم إذا أما حثي، هو الذي وش نمتث، 

الوهؤر.واه ]الاممة:هخ[ ه آيثم ا0ؤ\ ؤوآننثعال: اطه لمزل عقف؛ وألا 





٦٧٥ضلإممارأس<زمىسريضاسنضص 

متئدولا الحديث، عرض ل واممب، وبل واض، لا الرجل؛ ^j، بأيه آة.بمهت 
الكماره.فيه تجب ولا فيه، ولاتجنث به، يأيم ولا يواحدبه، لا فهدا 

لأئعأىوافه كدا، أفعل لا وافه _؛j،؛ حازما، عمدا اليمار( الملم عمد إذا أما 
عتىأو كنومم، أو ماكع، عثرة إطعام ومحي؛ الكثارْ لزمتة معل، ولم كذا، 

عشزمانمام ؤققنرٌُآ ئال،؛ الثلاثة، أهوذ لأيه بالإطعام؛ ثعال افه ثدأ وثة، 
^ثهنجد نم فإو رموه ^٠^ آن آذكتوتجر أتيآؤم قمئدف ما آدمجل ثم مسنمح، 
بينها.يمطئ لا متتابعة ايام ثلاثه يصوم 

الألثنعل سك_ثر الش الأيإذ هدم أف ثعال اطه وحة سعة من وهدا 
ممزا.يمع ذلاائ، لأف ممار؟؛ فيها وليس ل؛لم فيها ليس الحالث يقصدها ولا 

منككثئوا لا يعني؛ ه أتمحأ عيججل؛ اطه بموو ذللث، مع ولكن 
عظيم؛أتنها اليمئن لأف اخمظوها؛ بل فيها، حسم إذا ١^١^ يزكوا ولا الأيإن، 

الإJائتكان اممه رحمه لولا لأنة حقا؛ فالختها الض تش ولهدا 
خلفنما ، IaJنجاأذ للأسان يثز امحه اطه نعمة من ولكن يوق، أف لرمه حلمن إذا 

اiؤش.واظه إما، نمتؤن إذا عيه 



سسني$لأمساسمج\أسزغ ٦٧٦

الخوتٍقوةه لا 

)رالخلميقوو؛ افع. رئوو نجت قاوت نمحؤهمحئ ئريرْ أي ص " ١٧٢٠
ضص/ص(محهرُ

ومحرمهيقول•آئهشخوئولاف نقهنم نائم -وضأي  ١١٧٢
•منلم رواْ يمص١١. ئم يممى هاثه اّ، الخلفلث، 

اثثح
صاديا*كان ؤإذ اليع ل الحلف 'قرامحؤ ٌياب دعال~ت اف، "رخمه المؤلث نال 

فمثلاصادثا، ولوكان والثراء ال؛ع محي عئلث أو له محزء الإسال أف ٥^١ يعض 
قمحاصان كاذ:ا كان ٢)؛< صادئا، ولوكان ب،ائؤ اثيثها كد واه قوو: أن محنة 
بم،ائ،إلا يسرها ولم بجاية اسئتها لقد وافه لوقال؛ والعيادباض، قللم عل 

هكونذككاذ;احاكافياي
أنةئهثئ ئزتزة أي حديث ل ك،ا وأحم ذك، عن الض. ش وقد 

الآينزغفإل يالحلم، الئلعه زادت ؤإف أما يعني لاكتسس،، ممحقه للتنة تنمقة 
ومغصيهه الرمول منصة عل متى الكتست، هدا لأف كنتها؛ ؤينعص بركتها 

ض.منصيه ه الزثول 

لم•لم، ٠٢٢ رنم)٧٨ الميتات، وّ الربا الد يمحق باب اليؤع، كتاب البخاري: أحرحه )١( 
١(.٦ • رقم)٦ البع، ذ الخالق عن الهي باب اياتاة، كتاب 

١(.٦ • رنم)٧ البيع، ق الحلف عن الهي باب السافاة، كتاب مسالم: )٢(أحرحه 



٦٧٧عا؟-واو،ماستاسنياّر|ذضسه 

طيب،إثه وافه للزبون! يمول مثلا يده الأمر، -هدا يتل الناس مى وممر 
واسرع عنه، فهومنهي كاذبا، أو صادمحا كان مواء وكذا، بكذا انريته إق وافه 

كنبك.ل لك ييارك مال اطه أف أردت إذا __، بلا 

راإياكمالبيع؛ ي الخلف عن ير التحل. فيه ظ^بمثق قتادة أب حديث وكذلك 
مناهماوالحديثان -اليكه« -اضه-ؤبمؤ انح، ل الخلم، ووة 
اثهالحديث، وظاهئ البيع، ل الحلم، عن ينهى الإئاف أف عل ، Jjbكلاهما واحد، 

داءكنلف،،اuئعواكري ينأوبجامإأولأ،صوكانالإوائ 
لهافه أراد إذا والإئان والشراء، البيع عند الحلم، كثرة عل العلمإء مص خمله 

الحلال.الورى ؤإياكم يررقنا أذ اطه أل نيمن. بدون أتاه الرزى 





٦٧٩د،ض  jLtfص ئع ^، ٠٨تجاست، اض الإسرابوجه اوأوطل ^٥^  ٠٢١٧- ٢١٩

اطبكإو حص ملة بإ 4 له ثية موله؛ يمحل أف بجني العلط؛؛ بمص 
.يزوو لا الذي الباثي هو بل الفناء، ض ينثحيل وأية عئ 

ؤصجؤتوأ يعال؛ اش قال ا-إقتة، يانأله ما وأقفئإ عظيم، ثعال افب فوجة 
٥^١منهم، عئعلنا أف افن نأل ءمران:هخا[ ]lJ ه ئاو ثثد آلذكه وأدخل أذكاؤ عير 

ثنأوئ ص \لأ\د م مخ ص ي أي بما0 لا ١لذي الأم ١^ 
منهم.عئعلنا اطتأل نأل ه ئار 

ا-إلأة.إلا اض ء ظُل لا صان اذ الإنبمآلة ما أم ابة كانت فاو 
ثغطثيأذ بوحهاك أنألك، ١^؛؛ مل؛ لا الدئيا، امرر من شيئا اظب بوجه ثنأل فلا 
بهسأل أف من أغفلم افب وجه لأف ذلك،؛ ائبة أوما ^^٠١، أو<سارء أنآقثه، بيتا 

إلمئ^، ما إلا فيها لاحي وكئها فانيه، وكلها دنتثه، فالدنياكلها الدنيا، من 
هخني لن الإنس إن ه عهقل؛ افه مال حارم، فهي يإلأ هتع اظب 

لانمر:>-آ[.

ينمميدلا حنر، ق ان إئكل أة بالعصر أمم وهوالدثيا، الدهز العصريعني 
الأربع•الصمايت، هدْ م مى إلا عضيْ من 

وذ،َانغإه.^١^٠ الأول: 
ه.أينثيمثت الثانيه: 

بالحق.بعصا بعضهم أوصى يعني: ه الؤ الثالثه: 
إليه،والدعوة الحق، عل يالصز أي تالعمرت'م[ >\نحوزاه ءؤوراص,وأ الئا؛عةت 

ذللا،.ومر افه، أئJار عل والمحز 



امسدزاسد ئاضاس)اا،تيضة،ثم فلح 

أذفلك ١^٤، إل ئوت ما وكيلك اظ، إلا اض بزخه تنأل لا فالهم: 
مننجستي أو بوجهك أنألك إل اللهم فتقول: النار، من اشجاة اطه بوجه ثنأل 
ا-إمحنة.يدحل أف لاثد النار من ان الإئإذاثجا لأيه النار، 

ودارمنها، ؤإياكم اممه أعاذنا النار، وهي الآكمار دار فمهل، داران إلا يوجد ولا 
بأس؛فلا الثار، من أف بوجهك أنأللث، قيت،: فإذا ا-إقثة، وهي ال؛ؤيرئا المومنتذ 

ولكنصعيمذ إستاده الحديث وهذا الحنة. أيحلك النار من أجارك منني افه لأف 
عفليإ.العظتمإلاثسئا اممه لايثعيأو<تنألبوجه صحح، معناه 

ئأعيدوه،،يافه، انتعاد ررمن الس.قال: أن )؛.ه عمز ابن حديث أما 
يعلتكا واركه، فأعاو.ْ، منك، باممه أعوذ لك: أحد قال إذا معناه: يعني 

فقال—جاهئه— منلئ، بافه أعوذ قالت: منها ذنا فلثإ اوموليزوجها 
انتعادتلأما وتنكها؛ ٠ وآهلكا،ر الحقي بعظم عييت، ررلمد السئر 

منه.بافه 

افهفإف واحس،، حق عن انتعاد إذا إلا فأعده، منك بافه أحد اشتعاد فإذا 
فمال:حمى، أعطني ومحلت: حمك، فنألته لك، مطلوثا كان اثة فلو يعيده، لا 

الأمكان إذا لكن عاصا. ييد لا تعال اشَ لأف تعاو.ُْ؛ لا فهنا منك، بافه أعوذ 
عغقل.لين^٠^١،فاستعادبافهمتك،فاعذه؛دعظي،أفه 

ينطثيأذ بافه أنألك فةّال: مائل لوسألك فأءطوة«رأآا يافه، تأل ®ومن 

(،٥٢٥٤^)بالطلاق، امرأته الرجل يواجه وهل طلق من باب الطلاق، كتاب، اJخارىث أحرجه )١( 
عاتنةحديث، من 

الزكاة،كتاب، رالسابي؛ (، ١٦٧٢رقم)باق، محمأل من باب،عطة الزكاة، كتاب، أبوداود؛ )؟(أحرجه 
خ؛جنبممحا.عمر ابن حديث من ٢(،  ٥٦٧رقم)ءو؛ل، بالله سأل، من باب 



٦٨١طوالإمجمضتجاست>ومسمنيطو0ض 

لكانيقول بمألك أذ مثلا تعطه، محلا محرما، شيئا _LU£، إذا إلا أعطه، وكذا، كذا 
وثحهبل ءيوْ، أل يجوز لا فهذا مثلا، أهلك، مع يصغ ماذا قئثزق أذ يافه أنألك، 

إنلأمحنن ررمن ه! العي قال وقد ينيكخ، لا فتإ ثدحل هدا وقل• وائصحة 
الزءومحلألأ:ض«رار.

أذباش أم قال: لو ممهُ، لا باضِ م ولو محثئا نآل لو وكذلك 
ثيءعل به لينتع؛ن نأللث، لأيه تعطه؛ فلا دخائا، به ضري وكذا كذا 

م•
لمما وكذلك، محرم• ثيء عل لم؟كن ما فأعطه باش سألك، مذ أن فالمهم 

ضررلأ قال: ه الض لأة نمله؛ فلا خزن _، كان فإذ نحزث، >U، لإكذ 
نلأهتان«ا".

أحدإJلأ، ٍننغ إذا بمي ةكافئوة«رم'؛ ثنثوما إويىإ ضخ ررزقن ه: قزلة ثهأُ
ذلك،غثر أو الأفتاء مذ ثى;؛ ل إياْ بانتحداض، أو ثيء ق بمعونة إما محروما 
كانِملأمحئنأو تجننككائهُ لم صفإن أغطه فكافئهُ، 
قدأدقم ثعلئوا حر له فاذعوا ذلكؤ، أثب وما والئسس والوزير كالملك، مكامحممه 

كامحامحوة.

كف;اب، الفتن، كتاب، ت ماجه وابن (، ٢٣١٧)رقم بابؤ، الزهد، أبواب، الترمذي! أحرجه )١( 
خؤيبمتن.هريرة أبير حديث، من (، ٣٩٧٦)رقم الفتة، ز اليان 

رقمبجاره، بمر ما حقه ل بني من ؛اب، الأحكام، كتاب، ماجه! وابن ٣(، ١ ٣ / ١ ) أحد أحرجه ( ٢ ) 
^^؛;؛؛١.عباس ابن حديث، س (، ١٢٣٤ ) 

من(، ١  ٦٧٢)رقم باق، سأل س عطية باب الزكاة، كتاب وأبوداود! (، ٦٨)yf أحمد أحرجه )٣( 
عمرئْ.بمت؛؛.ابن حديثا 



سدالرس،ءاض؛لأم اماسى رياس قمح  ٦٨٢

أومحليلة ولمة إل حه إل دعاك تن مأجيثوة«أا؛ دعا'كلم، وؤ°ذئ.:رروس 
صزرعليك كان فإذ صزر، عليك إش° لم إذا با مئزوط هذا لكن غأجه، كم؛ 

مالهق الرجل هذا أوكان أمبما، محبة فلا يم، يط الرجل هذا أوكان نجأة، فلا 
لمته.فلا الحرام، عن يفع لعله لميبة؛ ألا الضلحة من أية ورأيث حرام، 

افهعمى ممد الدغرة يب لم ااس البي قال فقد المس وليمؤ ل أثا 
صروأويكنعللث، يكن لم ما فأجتة المس لوليمة الروج دعاك إذا ا ^٠^٥٠١١ 

فإنئئكت هناك كان ؤإذ إحابمه، طزئك فلا نحزث علك كان فإن محاه 
الموفق.وافه لمب. فلا ؤإلأ وعين، فأجب تمْ، أذ ئنتطح كنث 

عن(، ١  ٦٧٢)رقم باض، صال من عطية باب، الزكاة، كتاب، وأبودارين (، ٦٨)Y/أحد أحرحه ر١( 
عمريهبمتعا.ابن حديث 

حديث،من (، ١  ٤٣٢ر؛م)دعوة، إل الداعي الأم؛إجابة باب، اماح، كتاُب سلم: أحرجه )٢( 
ننحهبمتن.مريرة أب 



٦٨٣ال1وكu،؛، _« وم؛و»م قا،وساءرسران • همي1اتولاه باب *٢٢- 

لالثإطانونيْ•آ'م-ابممترك:ئث; ئ
تبمامحؤث\قاف ضر ولايوصف اللوك، ملك معناه لأو 

ممحقسبم

افعند انم أحثع »إو قاو: ه الم عن همحئ ئرئرْ أي وعى " ١٧٢٤

كتابلم: وم(، ٦٢• )٦ رقم اض، إل الأمحماء أبغض باب الأدب، محاب البخاري: حرجه اا 
٢(.١  ٤٣رقم)الأملاك، بماللث، المعي تحريم باب الأداب، 



سدام'<،لء،؟لأم ض انماسق رداس ض  ٦٨٤

^^تمهمآََ.
٠نحه ٠ سد 

بينممح—
نيداشنافق ررلامولوا اش رئول قال قال؛ يرث؛وه ض — ١ ٧ ٢ ٥ 

٠.ر أبوداودباننادصحح رواة عغ؛ءلاا. نبآكم أنحطم ممد سدا يك إو هإم 

(.٤  ٩٧٧)رنم ري، الملوك يقول لا باب الأدب، ياب داويت وأبر ٣(، ٤ ٦ )ه/ أحد (أ-محرجه ١ ت 



٦٨٥

ُاهقشئاضباب " ٣٢٢

أوأمالثاتب، أم عل يحل ه اف رئوو أ0 ){أههم''' جائر عى - ١٧٢'
اضقاك: -أو:اأماكت،-مبيفن؟« ١^٣ أم »ئلك:ا ضال: اكب 
محاآذم ض خطزا هإي الحش نتش »لأ محال: مها! اشُ لاانك 

أ.مسلما رواه • الحدبل■" الكثرحث 
وبالرايالتاء وهوبفم رس. ومنتاة: نرمه، حزئ ىمك؛و( أي رائزممحر،اا 

.٠ امحرؤةوالقامنُ أيصابالراء وروي اأث5ثرة، والفاء امحروة 
ااثث>ح

الحمى،.تب ثراهة رباب الصالح؛زت يياض كتابه ق ^٥١^٥ ا،لولف ثال 
ولكنهاثتنددْ، أنوج وهي الأنراض، من نؤع وهي اشئونه هي الحرت 

ثيءوكل سبم١ةةؤتاك،  ١٠٠٠٥^وقوعا، يهدرها الذي فهو عَقجل، الله بمدو تكون 
قالولهذا ■٩^^؛ لخالقه تب تبه لأف بمبه؛ أف للإنسان يجور لا افب أئعال من 

ءظِناهمائم«رى.رالأظوا النيه:
أوحزن،مرض من بمسه ما الومن ثراب باب والآداب، واكلة الم كتاب ت ملم أحرحه )١( 

رفم)0ماْآا(.
أكثرته.إذا من بالالثريد ورقرقت وتذم،، ونحيء تدور ت عتيد أبو ثال، معتاْ ول ( ٢ ) 

(.١٦اس(مواممطمّازدى)٣/ْاظر: 
الألفاظئاب، وسالم: (، ٦١٨٢رقم)الدعر، بوا نلا باب الأدب، كتاب المخارى: أخرجه )٣( 

خئيبمتئ.عريرة أب حديث، من رةم)آإآآ(، الدهر، م_، عن النهي باب دغترعا، الأدب من 



سدالرطصاسس{،ض؟لأم رياس فؤح  ٦٨٦

الئاستاأوأم اليتا أم عل يحل اللمي. أل ة.ةئن جابر حديث وهنا 
ئرهزفيرا؟،<نك »ثا ا-قثى، من ثاو محي منها ا-اص، مى ئزمحزف وهي 

نبها•عن الثني. فنهى ارالأ'ذها• بارك لا الخس ثى قالت؛ 
أماوأحتر عيججل، افب عل الأحر وعشب بمحت أذ أصيب إذا اآزء وعل 

الثاويهبعل صهر إذا الحديد محإف الحديد، الك؛وبحسب يذهب كإ بالخهلايا ثذهب 
كيلك.الإنسان ق معل الخثى كدللتح صاما، وبقل حبثه 

علاجة:أدويه ولها 

أفوأمرنا جهنم، ق من الخش أف أحمت البي. فإل البارد• ائاء مّها• 
علاجأكل من بان الحاصر الوقت ق الأطثاة أم ولهدا ١^١٠؛ بالماء ممئها 
اJارةاليات لحزل اهم أصا0 إذا الإناف محثلموف أمم حش الإودة، ام 

اضبإذن الحثى لأف المريص؛ ما بملموف بالماع مبلموله حرقه أويبملول مبمرْ، لا التي 
س\وثوذ( به أحمت ثيء وهو ؤثطردها ييرثدها الماء وهدا ، هومعروف، ك،ا حراره 

الأمراضكل عل بمر اف الإئأل والهم حو، فهو . الرنوو به أحإر وما 
الومح،•واف" ولابمبها، ويشب 

خوًمحسلآقآبم

كابلم: وم(، ٣٢ ٦٣رثم)نحلوتة، وأما ايار صفة باب الخلق، بدء كاب أخرجه '( 
هعقبميأ•عائشة حديث من (، ٢٢١٠)رنم التداوي، واستحباب دواء داء لكل باب السلام، 



٦٨٧مؤبها طق يتاو ريه،زاU اميح، هذMU النهي باب - ٢٢٢

تثتنََََكن^ ًءمما-ا-اتاهمسضتوح، بمً 
موحاعتل يدل ما وبيان 

ه؛اف رئ-ول محال قال؛ مكنب بن 1بي الذر أي ض — ١  ٧٢٧
منخيهذْطك إنا ^١: ظ زآئي هاِذا ١^، نثئوا ررلأ 

يهاما وثر الرج هذه فر من بك ويعود بؤ، أبرت ما لحثي فيها ما دحثر الرج 
صأحيحاا.حنن ،رحديث ومحال! '، الرمذيُ رواه بورا• أمرت وثرما 

رُاإرحيقول؛ افؤ. رئول شمعت محال؛ غعكبمته هريرة أي وعن " ١٧٢٨
افنونالوا سبوها، محلا رأيتموها محإدا بالننادت،، وثأق بالرخمؤ، يأق افب، ريح بى 

 ،aI^ بإنتادحنن,٠ أبوداودر رواة فئها«. من وانتمدواباق

بمائه.زمحؤ أي الراء؛ هوبمئح افا٠ روح ررين س؛ قوله 
محال؛اوخ ست إذا ه الئ كان قالت؛ عاتقه -  ٩١٧٢

نئهامن يك وأعود بؤ، ارمنت، وجمر؛؛I يها ما وجمر جمرها أنألك إن اراللهم 
^^يلأ«.نواثسامم.

رقمالراح، محب عن ال؛هي، ل جاء ُا باب الفتن، كتاب وم*ذي•' (، ١  ٢٣أحمد)م/ أخرجه )١( 
(٢٢٥٢.)

وقرالريح، عاجن إذا يقال باب.L الأدب، كتاب داود: وأبو (، ٢٦٨)Y/ احمد أخرجه )٢( 
(٥٠٩٧.)

(.٨٩٩رنم)والفرح، الرح رؤية عند التعوذ باب الأّتقاء، كتاب ت لم مأخرجه )٣( 



ءتإإل0تههظسيئالوئض ،زئلأم اسا،،؛ز( رياس فهمح  ٦٨٨

المحح
نتبعن الهي ررباب دعال~• اش "رحمه قال 

مدولا إي كتفيها؛ ول إنسالها ول نحرمها ل عءجل ام آيات ْن الرياح 
ِقثازقوة\ق: اشُ قال ك،ا ظ، خافها إلا اواخ هدْ ينزف أذ عل أحد 

[.١٩•]آل^j: ه آلآكس> محيرلآ؟وؤ، ؤألقبماب اقي، ثآحتكنا ألسمؤُؤ، ^، ١٠-
]اامرقان؛م؛[.نحنتهءه يدي بجي- يثمل الؤع لتسل ؤو؛ُوآريى وا3قؤناق" افّ وقال 
لالروم:أ؛اه قني، نن سقمت آلظح تين آن ءابجهء محيذ ؤ ثعال؛ وقال 

كثير0.هدم ل والايات 

قنث؛ن!إل ثنمسم وصنعها عغجل افه حلمها الش الريح وهدم 
ئؤئامذكر لها يس لا فهن>ه نحث، لا عاديه يح ننم؛ 
العميمبالريح معال اممه عديم عادا لأن نحيف؛ فهدم عاصفة، أحرى ويح 

إناازخ لأئ تنثها؛ أذ لك يجوز لا فانه الزيغ محقت فإذا - بافب -والعياذ 
ه:الض قاو كا م ولكن ءه فه ث إئائ فظ ظ، اط4ُ أزنلها 
بكوأعوذ به، أرسلغ ما وحم فيها ما وحم الرح هب•؛ حم أنأللث، إي رراللهم 

ويزولخيرها لك عضل الدعاء وبهيا ئه٠٠ أرسلن ما وثر يها ما وثر ئرها مى 
منها.عنك 

ثدييهعاصفه تكون قد الريح هن،ْ لأل الرج٠٠ هي■؛ حم رءأنأللث، ه؛ قوله 
منمحمله  Loأي! فيها  ١٠مها،، ما ®وحم الديار وميم الأفجار ونحن، الأبواب ملع 
بالخترترمل ناره لأما به،، أرملن ما رروحم صارم محون وقد نافعة تكون قد أمور 

به.أرصالذ ما افنخم فتسأل بالثز، ترمل وتارة 



٦٨٩سامي؛؛<ري؛ادئبم،دسمريها 

فإذابؤ® أرسلت، ما وثر فيها ما وثر ثرها مذ بك ^•رروأعود دؤ°ض* 
وحيتحيتهر1 اش وسأل به، أرسلت، وثرما فيها ما وثر ثرها من الإسان انتعاد 

شنها.اض —كفاه به ارسلت، ما وحيت فيها ما 

والصحؤوالمم ضر حصول ق بالريح سعلى أف محووللإنسان لا اية واعلم 
الص.عث، مى الدي بالأنواء الأنتاء جنس من هذا لأف ذلك؛ أفته وما 

العنت،،حصل ا-ائثوب مت إذا يقول؛ اُمحف، بالريح رجاءه ينلي، الثاس مذ وكثتر 
آمهنارياق ولا ممرا ا-ئوا-ا يح ُأب قد لأما بحور؛ لا وهذا 7أا، مثعلما ملته ويد 

الثإئ،اٌ من والعثوم الأئهنار تأن، بالعكس يكوف ومد عيوم، ولا 
كئهبتداشِمح•

\رث؛\ح.أمن حلمة ما ئئب وألا ئازقؤت\ل، بربك ملتلث، تحلى أف فعليك 
وثؤنزها من باض واستعد به، أرسلت، ما وحيت فيها ما وحيت ها حيت افه وانال 

الوفق.واف به. ارسلت، ما وشر فيها ما 



ممساوامضظأششوثؤ

الديكسب مقراهة باب ' ٤٣٢ د^^تء 
متؤسم

نتأ

م سوالا ١١افع.I رثول قال قادت قهبمته اُبمهني حالي بن ني ص ~  ٠١٧٣
صحح.يإنتاد ٠ أبوداودر رواه . ٧٠٠٠١٨^يوقظ هائه الديك 

الثني

الديك٠٠.نتب 'قراهه *باب داءال~• افه ~وخمه ا،لولث قال 
ويعصهاالنائم، هيوقظ يؤدن صنمحت، وله الدجاج، من الدكر هو! والديلئ، 

صومحتفنسح ض ه البي أم وقد الصلوات، أوقات عند الأوقات عل يؤدن 
يصلهمن اطه انأل يقل؛ الديك صوُت، نسمعثا إذا ٠، ر محصله محن اش يسال أف الديالل، 

يحولقرمحسر أو الومت، يحول عل أذاثه يكون الديكة وبعضن ، l^vJ^aرأت فإما 
الياأزية لهده نث عن ^٦٥^^ الص ننهي للصلاة، الناص فيوقظ الوئت، 

صعلاتياْمنمحاف
فيهايكون التي الحيوانات محعصن أل عغتجل اللب عدل تمام من وهدا ءفيجادقلأْلآكلأر، 

غزها.عل ومحفل مرده لها يكوف للبماد مضلحه 

(.٥١٠١)رقم والبهائم، الديك ق جاء ما محاب الأدب، كتاب أبوداويت أحرجه ( ١ ) 
رنمالخيال، شعم، لها يتح غنم اللم مال حير محاب الخالق، بدء كتاب البخاري* أخرجه )٢، 

(XT'r ,) :رنمالدك، صياح عد الدعاء اسماب باب والدعإء، الدكر محاب وملم
نمحعثيبمن.هريرة أي حديث، من (، ٢^١٢)٩ 

وابن(، ٥٢٦٧)رقم الذر، لل ل باب الأدب، محاب داود: وأبو (، ٣٣٢))/ أحمد أخرجه )٣( 
خ؛هبممحا.عباس ابن حديث، من (، ٣٢٢رقم)٤ ثتله، عن ينهى  ١٠باب الصيد، كاب ماجه: 



٦٩١،أ؟-،اب،ما|،ات<ساسبم 

مثهنائم وهو صوته من هننع الثاس، يعفى من يير ند الديك تب 
الدواك،ا.ءرلأئثثوا ه الير لأف عنه؛ منهي وهدا وتشتمه، 

للصلاة،يوتظه ما يتخل أل ان للائينبغي أيه عل دلل الخاومنات هدا وز 
القاعات؛هذه من بمتنل أف له ضى اذ الإئفإف امحهة، الثاعامتخ مثل وذللث، 
الصلاة.فيه يدرك الذي الومت، ل للصلاة تنبهه حى 

الومت،ق ّميموم أيه عل منتميا ينام الأمر هدا ق يتهاون الثاس مى وكثير 
عنالقسك، فاحتل هدا مسك، من علمت، فإذا النوم، يعلبه ولكن يريدْ، الذي 

٠ذا.عل مثاب، وأنت، به، فهومأمور به إلا اشوو يتم لا ما لأف للصلاة؛ يتهكر 
واهامحفئ،.



الرسال؛قسد ؛لأم  jitاساسق ري،س ش  ٦٩٢

^^آكدآََء
Iممن ين ء

الصنحصلاه . اف رمول بتا صل  I،Jl؛إيأؤهغنئ حالي بن ؤيد عى ~ ١  ١٧٣
أموشض،شاو:»فزمثاكينشٍاامف 

صاديين أضخ )رقال; ■ٌأم ^٥ ش: زمما؟« ةاَل ^١ ؛ذزون 
كانتتموثنه ئذلك س اف بثقل ي مال: ثذ ها نكافئ، ي لإبن 

بالكومخت،<اموين بي( كافت قذلك وكدا، كد! بنوء مطزيا قاو س وأما بالكوكب، 

اأطئ.ثالثءاإخنا:
التج

كذابثوء مطرنا الإنسازت يوو عن الثهي *باب نعال"• اف ~رِثه ا،لولن قال 
ل>. اتي، مع كانوا أنبمم ة.محن، اُمحي حالي بن ثني حدث نته اى رّوكدا® 

مآكهإل حرج ه اللمي أل وذللثخ ومعروفه، مشهوره عزوه لثديه وا-ا-محديت، 
والحرم،ابل ب؛ن أرص دهي الحدمحة إل وصل ظثأ ~الهدي~ الإبل ومعه مغتؤرا 

منمعروف هر ما ه الي وبتن ينهم وجزى مئه، ثدحو أذ ئزص ننثته 
مهلر،إر عل الصح صلاة و. الس ببمم صل الثيال إحدى ل ممى المالحة، 

قالوا؛ربفم؟® قال ماذا ثدروذ ررهل وقال؛ عليهم أمل صلاته من ائصزي، فنإ 
لم•وم(، ٨٤٦)رقم سلم، إذا الناس الإمام يتقبل باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 

٧(.١ ر رقم بالنوء، مهلرنا غال س كفر بيان باب الإي،ان، كتاب 



٦٩٣جمباباممحصالإسث:مظبمتتا 

إلقاءلأف ينتهوا؛ أو أجل من هدا ١^^ عليهم ألمي وإد،ا أعلم، وزمولن اف 
^١عليه نج4 إنسان م وهكذا أم، ورمولأ اشُ قالوا: الأساة، يوجب الأنئلة 

الأمورق أما الئرعتؤ، الأموو ق أم ورسوله افه بمول،• أف يم لا ما ستل 
لو0^ العين،، لايم المر. لأف أم؛ ورسوله لايقول: فهذا المديية، الكؤيية 

أم؛ورسويث اطه مو: ولا أم، ١^ تئوو: ■^•١؟ ينزو الط-ز أئظن قال 
أم>ام ٠^١ هز ك: قال لو لكن الأمور، هذْ مثل لا:م ه الئئوَل لأف 

لأفالنيهسبخ١^.افُوزنول4ُأم؛ تقول: حلال؟ 
عثؤثل:اشُ ثال قال: الأدمحخ، من وهدا أم، وزنولة افه قالوا: أقم الهم 

أوحاهفيا عقؤجل الله قال الل؛لة تللئ، ل يعني بي*ا وكافر بي< مؤمن عبادي من ارأصبح 
افبثقل لإلأ ئاو: من هأما بي(، وكافث مؤمن؛؛؛(، عبادي من ررأصبح لإه: إل 

^^١،^١ بنوء مطريا محال من وأما بالكومر، كافئ بير مؤمن مدللث، ورمحه، 

هدافملث،: النوء، إل الطن أصمث، إذا ايلثج معناْ: يعني للسببية، هنا والباء 
أصافلأيه عيجقل؛ باطه وممئ عليلث، حرام فهدا بالطر، يأق وحثر، بركة جم الجم 
ءغتْل,وهواطه الين، نسيان مع سثبه إل الئيء 

هدالأف بأس؛ فلا الننء~ هذا ~في ورخه اممب بمقل مطزنا يلئ،: إذا أما 
محدناالعاقة من وممر النوء، هذا ل صار ولكنه افه بثقل ائن بال منلث، ، ١^١٥

كدابالمصل مطزنا بالعقارب مطرنا بالسئظ مؤرنا باإربمامحؤ مُيرنا يقولوف: 
صارالطن أف أي الظزيه، ممبمدوف ؤإيا الثية ثبمذا يمصدوف وليسوا وكذا...، 

به.بأس لا وهذا الوين،، ذا هق 



سدامسل؛زا؟لأم اساسنرض رداس قيح  ٦٩٤

أواغممد إن ثم بالكنكس،، وإي،ان باق ممئ فهذا للئتث الباء جعل إذا وأما 
\^SCأة اهممد ذهذائتمحمجصاشbن الكنكثهوالذيشبج، 

وقالملة• عن كمرا"زجا وليس اممب ممربنعمة فهذا ءغ؛حل، هواطه الخالي وأن سبب 
افببمقل مطزنا بمول؛ أف المطر حاء إذا للإسان يثغى أيه ثنرف الحديث هذا 

وزمح«واهالوني•

مسم



٦٩٥ا'^_وابنموارممّئئم 

صآثآآَكي
yمصم لا 

ا)ثجوقاق »1ذا اف زثوو ناو مال: ، ١٠:محثز انن عن -  ١٧٣٢
ثققعي* زخت نإلأ ماو محا كان قان آخدمحا، جا ص;١٤ ثاو، ;ا لأخيه: 
عيرُ

رجلادعا س  ١٠يقول،؛ ه اف رثول نخ اثن رْ؛هءننت در أي وض ~ ١  ٧٣٣
هسبجخانعي«ققعياُأوئال:ءاوئاف، ؛، ٢٥٤١١؛

رخ.حار*؛ ١١
الثثخ

كافؤ*.يا 1نلم؛ منله ءنري*أ رريايب، ثمال~ت اض ~رخمه الولم، قال 
هواطه،بالقمر يثفز فالذي عقوْل، اممب إل حكمها والكافر النلم 

يحللأو لما فليس عغيجل، هواش ومجرم بجل الذي أف كا هواف، بالإنلأم يمقم 
اش،حكم ل بكافر ليس س ثكمر أف ولا اش، أحل ما يحرم أف ولا اش، حرم ما 

حطيرةأله مالكنمر أله وماممب. عند مسلإا وليس مسلم هذا مول،ت أف ولا 
٦(، ١٠٤)رثم ثال، ك،ا نهو تأؤيل بغثر أخاه ممر من ياب الأدب، كتاب البخ1رىت أحرجه ( ١ ) 

(.٦٠)رثم كافر، يا المسالم لأخيه تال، من إبجان حال، بيان باب الإمحان، كتاب لم؛ وم
لم؛وم٦(، • ٤ )٥ رنم وااالعن، السباب من ينهى ما باب الأدب، كتاب الخارى؛ أخرجه )٢( 

(.٦١)رقم كافر، يا اللم لأخيه قال، من إيان حال، بيان باب الإبجأن، كتاب 
(.١  ٦٦إ  ١٢)مال اش رحمه الشارح شيخنا لفضيلة البخاري صحيح عل التعليق وانفلر! 



سداضس،ء،*زهدم اسأ،ض هس قيح  ٦٩٦

الإنلاهالأثه عل ثزيرة أبواب ب ئح جدا، 
هماثنلمش— ثكشئ —وهي ا-ية اشؤله هدم اقحل من أول من فإف 

حناجرهم،يتجاور لا المرآذ ررأئم.ظووو0 أتم؛ البي. أحمت الذين الخوارج 
لقصدموفيطوف وأبم الر؛قُاا*، مذ الثهم ينرى محا ١^ مذ ينريوف 
صلاةعند صلأيه أحدهم عمر الصحاب؟ أف البي. أجثن؛ حص القرآل ويمروول 

ونساءهلم،وأمواJهلم دماءهلم وانتحلوا ا1تطمئ، ممروا باق والعياد لكنهم هؤلاء، 
ظلالهَالخافث.

ميتدعهصاله شعبه هناك فإف هدا، يومنا إل موجودا الحكم هدا زال، وما 
متثيغ،هدا كافر، هدا ت مولول يأهوائهلم ورثوله افه يكمرْ لم مذ ئكمر حبيثه 

ذلك.ائبة وما فاسق، هدا 

أممحصل الذي الإنلأم؟ من الارق؛ذ الخوارج هؤلاء من حصل وماذا 
الراثديذ،اقلقاء مذ الرابع الخلغه وهو همحق ؤنالب أيى بن عل مع ابجعوا 
حروببيتهم وحرلم، ذللثخ، عل وامشوا الشام، أهل لجرُب عل معه اجتمعوا 

لدماءحمنا وصالحوا؛ الشام أهل مع عل اصطاخ ثم ممر0، ودماء عفليمة 
النلمائ.

اصالحهم؟ لماذا كافرإ أنت، رْ؛هبمنت أي بن لعل الخوارج فمالت 
فتلمهمله، طه والحمد العاقه صارمتخ لكذ وقاثلموه علميه فحرجوا ممزوا، كإ كمندتا 

رقمبه، تأكل أو القرآن قراءة راءى من إثم باب القرآن، نضاتل كتاب البخاري! حرجه أ ا
أبيرين، حاو من (، ١٠٦٤)رقم وصفاتم، الخوارج ذكر ؛اب، الزكاة، كتاب، لم: وم(، ٥٠٥٨)

ق؛هبمثئ.الخيري معيد 



٦٩٧ا<أآ_بابسممىهسا.ئئهم 

قموجودا الخيئ الوثب هذا زال ما لكن عليهم وئفى و1رم، عاد قل 
احتراممع ؤنساءهم ا-نيامها، مع ^^١!^ احترامها، مع اثنلميرث دماء يبيحول 

شربومن يهولكم، نزو ومن لكم، فهو رئي من يحئلأ: فيقولوذ الأغراض، 
شسسمىتحمحضسنمممئمجساش

باض.والعياد 

أخترالض. لأف ال٤فائ؛ هم أيم لاشك اسين الJين مهزلاع 
كانت،ئال: إذكازي لأي، ^_L، اكافنءإن4ةوةما لأخيه: تال اويزإذا أة 

الأنماذأذئترة نجي ولهذا باشِ؛ والعياذ القائل هو الكافث كان ؤإلأ كامن، لهو 
ملهق ينتقد ولا كافئ، هذا فيقول؛ هلإ فلا النلمن، مو عن وتلبه بائه 

اقوى.4ئثد كافئ، هذا أة 
افهكمنه فمذ ووثوله، فه هو بل لعمرو، ولا لري ليس واُمحم.'اكمخلمثب 

منلثإ،فهو ورثوله افه لم؛٤^٥ ومذ منلم، إيه تلنا؛ ؤإذ فهوكافر• وونوله 
وإذقالنذةال:إنةكاغت.

تالك،ا الخاطئ كان إذ اض. قدئ أويا كافئ، ا 4لم: قال نذ نقول لذلك 
Jالنه.والعياد العدوفه الكافئ هو فالقاتل ^j^، لم؟كذ ؤإذ وعدوافه، فهوكافئ 

أهلافيه نيل الذي لم؟5ن إذا الدنوم، كيائر من المول هذا فتكوذ هذا وعل 
سألخدواظه، أويا كافئ، يا س!لم؛ المزل شحريم ^٥١^ ا،لؤلم، حزم ولهذا له؛ 
قديئ.ثيء كل عل إيه ؤيعضيه؛ يصرنا محا وألسنتنا قلوبثا عئمذ أذ ثعال اطه 

— ——



٦٩٨

ا=^ااثسان وبداء اشحش عن النهي باب - ٣٢٧
وَمحجمحجأتج

الوثنررثس ه• افي زثول ئال قال؛ يقهبمته منعود ابن عن - ١  ٤٧٣
»رخديئوهال: ، ١^١١٠نواة اصي«. زلا الثاحش، زلا افثان، زلا بالقان، 
حنن*.

ِفيالمحس ثاو ءما اف رئول قال قال؛ ؤهبمذ أنس وض ~ ١  ٧٣٥
ررخديثوهال: ؛، ١^١٢نواة زانك«. رلأ ثيء j ١^١٤ كان  Ujشانه، لا إي 

حتن«.

رقماللعة، ق جاء ما باب والصالة، اير محاب والترمذي: (، ٤١٦، ٤٠٥)ا/ أحد أحرجه )١( 
(١٩٧٧.)

والضص،الفحش ل جاء ما باب والصلة، ال،ر محاب والترمذي: (، ١٦٥أحمد)T/ أخرجه )٢( 
٤(. ١٨٥رقم)الخٍاء، باب الزهد، مماب ماجه: وابن (، ١  ٩٧٤رنم)



٦٩٩ص_ئبمسصنياصم,واصس.رسصئ 

فيه،والتشدق اتكلأم، الممعرز ٌكراهة باب " ٣٢٨
الإغرامت،ودتاثق اللتة وحقي وانتنإو اشاحؤ، وث^كأم٠ 

ونغوهمالعوام اطة حمل 
خوٍهسأبم

التثطنوو،ا>ره1ك داو1 ه امي أل تجقمحئ• منعود انن عن —  ١٧٣٦

الأمور.اتالملِفي ارالتنطمنىاا1 

ئاوتافب. رثوو أ0 لأظقبمبجات العاص تحرعمرونن افي همد وص ~ ١  ٧٣٧
زواهالمزةا،. سحثل ثإ بلنايه يتحلل الذي الئجال مى البلح يبغض افن ر'إيى 

حنن*.وةالت،حديث ٠، أبوداودوالرمذير 
منررإف ئاوت \ب. رثوو أو اف عد نن جابر وض -  ١٧٣٨

إو،أبعص.تكلم ؤإو أحلائا، أحاست\ؤلم الماثة، يوم ء؛لت«ا مني وأءزب^تملم إئ، اثمط؛ 
،الرمذ.ير رواة . ٠١والنميهثوو والشدهوئر اكزئاروو الماثة، يوم مر وأبمو'كلم 

لآ-ء؛و>ثلمتأووثال؛ 

٢(. ٦٧' ) رقم اكلعون، هلك باب العلم، كتاب أخرح4 ( ١ ) 
الكلام،ل انلتشادق ق جاء ما باب الأدب، كتاب داويت وأبو (، ١  ٨٧، Y١٦٥/ ) أحمد أحرجه ( ٢ ) 

(.٢٨٥٣)رقم والبيان، الفصاحة ق جاء ما باب الأدب، مماب والر٠ن■ىت ٥(، • • )٥ رنم 
والصلة،الثر كتاب واارمحذىت خؤمميبمتن، الخشي ثعلبة أي حديث من (، ١  ٩٣)؛/ أحمد أحرجه )٣( 

لآ.بمءا.افه عبد بن جابر حديثأ من (، ٢٠١٨)رنم الأخلاق، معال ق جاء ما باب 



ءتإإثذهيظناضاط؛تي  JUmضحري1ضاسالأهازا،_كلام

الخلق•حنن ثامن، ل ثزحه نبق وقد 
ادثخ

نجببل يتبعي أية وذللث، الإسان، به ينطق بإ قعلى كلها الأحاديث هذه 
دامبافب بجِس كان ررثن البن م بلخي؛ إلا  ٢٥؟ألا الإنمان عل 

حترايكوف وقد لذاته، ا حيث يكوف قد والخيو ٠. وبننت،ااُ أو ^١ محلمل الأحر 
باشزوف،بام أو بالدم، أو بالقرآن  dLJy\٢٥؟أذ لداته الخي فمن لغية، 

ذلك،.أشه وط أو؛امعناثم، 
يسطأف يريد لكنه أحر ذاته ق ليس بإ الإنان  ٢٥؟بأن لعنحْ الختر وأما 

إذاالعام الكلام الخيحس من فهدا هلوثبم٠إ، ويزلنن الوحشه عنه♦؛ ويزيل إحواثه 
كانض ذلك، وضد الخي، من هدا كان ذكزلأ U ذلك، ق الإءان محي كان 

لعاثا.طعايا بافه— —والعياذ اللسان 

الناس.ويعيس، الأنامسا ق يطعن الذي وطعاثات 
^^^ل،اشَاسصم،محهالإطل

اتذ.ي«زلا الفاحثن، ثَلأ زلا؛الثثان، بالقان، \لختم■ ررليل فقال: هازا، مثل عن 
محرفٍقمحَئ،كلأئئظب

بملءاف الإئ؟كلم حص والحدى الكلام ق التقعئ اللسان آفايت، ومن 
الناس؛لمول، ؤياء إما العزث، اللغة العامة؛عرائس، عند ؟كلب وحتى شيمه، 

أولغترذللثج.العزبثة! باللغة أعلته ما 

الإي،ان،كتاب، لم؛ وم(، ٦٤٧٥)رقم اليان، حفظ يابط الرقاق، كتاب، الخاري: حرجه ا١ 
لأ.بمناريرة أي حدث عن (،  ٤٧رقم)الصمتإ، للزوم والضيف الحار إكرام عل الحث، باب 



^^ئصنياصم.يسةضه.دعفصط

ؤإذض يخهإ الذي ١^٠؛ الناس، ككلام كلائئ أو:قوذ ثم فالإنساذ 
محلىوق علم طله نحاطب كان إذا أما العوام• نحاطب دام ما العامة باللهجة كان 

الفصحى.العزق اللغة مى عليه يمدر بإ كلامه يكوف أف ينثغي فهنا الئعلم 
امحظئون،رره، ص: ه ائ أف ١^^٠ ذكزة الذي الثاف الباب وق 

بكلامهبمظع الذي الكلام، ق هوالثم الظع التطثوJا< ، iji؛التثظثوو، هللق، 
المألوف•عن خروجا الناس يعده محا ذللث، أوبعؤ أوبرأيه أوبفعله أوبموله 

الإنلأم،صشرب،ص.محاءَحا



٥^٥٤^^سدالوسيق ئلأم ض اسا،ءتي ش٧٠٢

هآّا-بابمسمح:»يش«
—-ؤتوٍهسبم 

دح

ي»لأبموئن١^: اي.تال: ص زهه، صعاممأ -  ١٧٣٩
علتهمحتفى ثنيي* لمث يمزن ولكن مني، 

لمظم؛ ومحن االمثت،ا مش: وئو عثت، لآ->بذذ>اا[ مش \ذوؤ]إ.' مال 
الخئث.

MUM

كزناث شيت كراهة •مم-،اب 
~~-جًهىع'جء~~

العثب،تنموا ءرلا ه: اض رئول تال تال: رْنئن؛تق محريره أي ص " ١٧٤٠
ثم«محهر'اوساشلص;؛ ٥١دإِن ;؛، ٥١

رأتئووونومنلم: للبماري رواية وو الوين«. ملب الم؛ ارهاتإ رواية: وو 
الم؛،تىالو؛هلينيلأ'/

الألفاظمحاب وملم: ٦(،  ١٧٩رقم)شي، حبت، يقل لا باب الأدب، كاب اJخارىت أخرجه )١( 
(.٢٢٥٠رنم)غي، خبئت، ان الإننول، كراهة باب وغيرها، الأدب عن 

الألفاظكاب ومسالم: (، ٦١٨٢رنم)الدهر، سوا لا باب الأدب، كاب البخاري: أخرجه )٢( 
٢(.٢  ٤٧رقم)كرتا، العن-، تمبة كراهة باب وغثرئ، الأدب عن 

٤(. ٩٢/ ١٣تحال)اش رخمه الشارح شيخا لفضيلة اليخاري صحح عل اسق وانظر: 
٦(،١ رقم)٣٨ الزعن•، قالب الكرم »إن،ا ه: الني نول باب الأدب، كاب اليخاري: أخرجه )٣( 

٢(.٢  ٤٧رقم)كرنا، انمب نمية كراهة باب وغترئ، الأدب عن الألفاظ كاب ومسلم: 
نمال)ما/هه؛(.افه رحمه شيخناالشارح لفضيلة البخاري صحح عل التعليق وانثلر: 

























ءتإ١سيوغاأرسدتي سيد تلام ض انماسى قؤح  ٧١٤

 َََََََََ^.
الأبخو\البّا؛ بٌن الحديب ُاءي باب " ٤٣٣

yمٍققيه لا 

سواء.ودنمح وؤتله الوقت،، هذا مر ق ماحا الذي؟كوو ١-^•^؛، بؤ والمراد 
نحريإأشد الوقت، هذا ل محهو الوقت هذا غيي ق امحروه أو المحرم الحديث محاثا 

ومكارمالصالحين، ؤحكاياُث٠ العلم ثمداكزة الحثر ل الحديث وأما • ^١٤٤
بلفيه، فلا"قزاهة ،، ونحو^iiiحاجه، ءلالج، ومع الصمج، مع والحاJيث، الأحلاق، 

الأحاديث،دظامُت، وقد فيه. لا٠^١٥٤ لعيروعارص الحديث، وكدا هومنتحئ،، 
الئحيحهضوuذكنمح.

العشاءمل الرم يكرم كاف ه اممؤ رمول أق برره أي عى " ١٧٤٦
والحدث،بمنى.عطؤرآر.

آحرل العشاء صل ه افب رئول، أة ئءمحئبممح١ت عئر اش دعن، " ١٧٤٧
صِتي لأيش نثة مثؤ زأس عل هاِن هذْ؟ ٥^ ))^٣ قال:م مي خ؛ايؤ، 

ءلءرصالإومأط«محظوم.
شطريرنامى يجاءهم الين. انمملزواأثثم ئقمحفيتق: أنس وعن - ١ ٧  ٤٨

(،٥٩٩)رقم العشاء، قبل النوم من يكره ما باب الصلاة، مواقيت كتاب اليخارىت أحرجه )١( 
رنموقتها، أول ق بالصح التبك؛ر استحباب باب الصلاة، ومواضع اياجد كتاب وملم؛ 

(٦٤٧.)

فضائلكتاب ومسلمت ١(،  ١٦)رقم العلم، ق المر باب العلم، كتاب البخاري• أحرجه )٢( 
٢(, ٥٣٧)رقم مائة...(١، تاق ءرلا ه; قوله باب الصحابة، 





سدالرسلم1زهدم )ياضانماسق ش  ٧١٦

مذاكره،أو حمظا أو ئطالُه د١لعاJم التشاعل فهو اكووبح اكالث،ت القنم 
ءاوو>إم،لتألم، الأهل مع والحديث بحديثه، ؤيكرمه لؤنسه الصيم، مع والحديث، 

بليفر، لا هدا كل داما، ليس الذي العارض الحدين، وكيلك، ذلك،، أسه وما 
حير.حصول به اكصود كان إذا منتحّ؛، إيه 

الئئ.كانأف ذهنة أيثززة حدث، أحادث،، ١^^، يكز ثم 
الكنلإل يودي العشاء قبل الثوم لأف وذلك، بندها؛ والحدينج العشاء قبل الرم 

كانءلذللأ٠ وهتها؛ عن الصلاة أحز حش الثوم به انتعزق وربها لمل قام إذا 
وأمايشيطا. الأسان يكوف أف أجل من العشاء صلاة قبل الثوم يكنه ه الثى 

يض.ز0.ولا الإنسان باحتيار ليس فهدا النعاس 

العشاءبعل الحدين، فان بعدأهااا اروا-لحيأيخإ قوله! الحديث، هذا من والشاهل 
محدثالض. كان ولهذا به؛ إز لا فإلا محر ق كان إذا وأثا ه. ١^؛، كرثة 

حدين،ق كها ءثجألصلأْوألتةم لهم ويبئ وينصحهم، العشاء صلاة بعد أصحابه 
الموفق.واف به. باس لا فهذا وانس عمن ابن 









سيدا،؛رسلء،٢١٥•_محيياضاساسق  ٧٢٠

!W؛

أوالنجود١^^؛؛ من رأنه المأموم ري نحريم باب " ٣٣٧
لالإْاممَ 

—خوًءةقبج 

إذاأم نحض )رّ هاو: الض. أن ٠: م:مة ش ض -  ١١٧٥
صورهمحوريه اف أوتنعل خمارإ رأس رأته اف تنعل أذ الإمام مل رأنه ري 

خمار«ممميىشرا/
القثلمح

منلف المؤ مائه فيإ حكمها البي ج أمحعال هده 
الأحاديث:

أفوذلك والنجود؛ الزكؤع ق إمامه مل رأنة الماموم ري محريم فالأوو: 
ولكييوافقه ولا عنه، يناحر ولا عليه، يقدم فلا الإمام، يتاح باق مأمور الماموم 

ُُ,  ء
لتا)عه.

الصلأ0،ثئعقد لم الإ-مام ثكبثرة ق كان قاف علميه، التقدم أي تنمه، فأما 
المحلاثئ فاة ساما أو ام1ا كان ولو إمائئ، بكي أن ض _ كو لو يض 
يعيدها.أن وعليه خجل 

والثجود-١^^٤ j الإمام تتق ~يعز، الثجود أو ١^'^؛ ق كان ؤإف 

 Iوملم؛(، ٦٩١)رنم الإمام، نل رامه رح من إثم باب الأذان، كتاب البخاري؛ حرجه أ
(.٤  ٢٧)رنم ونحوهما، سجود أو بركؤع الإمام سبق تحريم باب الصلاة، كتاب 



٧٢١طبسمرضالآا>ءبىنيامصاياسمعدلالإئم 

الصلاة،ق محرما فعلا معل لأله باطلة؛ فصلاته حرام، ذللث، أل يعلم متعمد وهو 
 ،^ii_ ثك1لم.نو كإ صلأده

ركؤعمع يركع مثلأت ظؤأي ق ث/غ إذا الإمام مع انثا ماف الموائمة وأما 
سعقدلم الإحرام ^_؛ Ssjق كان إل فهدا قيامه، مع يقوم سجوده، ْع ينجد الإمام، 

بعضهم:وقال مأكزوه، بعضهم: قال عنه، منهئ فهو عثرها j( كان ؤإف صلأيه، 

"

ئنعقدفلا الإحرام تكب\رة ق كان فإف الإمام، مل يابا؛التيء يأل السابقة وأما 
ااأمافقال: منهإ، الرير ق اللمي مٌّ حلو ففد والثجود، الركؤع ل أما الصلاة، 

١^تمي أؤ نأزَحمارا زأنه افُ أن الإuم مز زأنه زئع أ1ا م نحض 
الركؤعمذ رأسه ري إذا اف الإئأل نحشى ا وعيد؟ وهذا خمارٌ محورة محوريه 

باض،والعياذ حماو، محورة محورته اش نحعل أف إمامه، مّل السجود أومذ إمائه، مبل 
حمار•رأس رأسة بجول، أو 

مذيكوف ما أنلي الحإز لأف الهائم؛ ائر ّدون الخان الأى. احتار و\ئ\ 
يحملوهالم ثم التوراة حملوا الدين اليهود به مثل ولهن'ا الخار؛ ايهايم ماباد ايهابم، 

أت1اتاهلس:ه[.ءؤكثفي7لأافيشق فقال: 

الثجود،مذ والذي الذكؤع مذ الذي ل الإمام مي( نحريم عل يدل، وهذا 
الإمامعن الئاحر وأما المأموم، عل حرام السجود أو الركؤع إل السبي، وكن-للثج 

ماجدا،ينقى تجد0 الئجود، مذ الإمام وقام نجد إذا الثاس، بعص يمعنه كا 
لوكنتودعاء حير ق أنت، نقول،: دعاء، وق محر ق واثه يدعواطه، اله يزعم 



سيدالرسدتيتلام l_ اساسى ري،ض فؤح  ٧٢٢

لمولهه البي بجدي محالمث الإمام عن ثاحرك فال الإمام مع وأنت أما وحدك، 
للإفانوالنحب، المحب عل والفاةه ثانئوا«اا' زلإ »هاِذَا ه: 

وافثالمولى•يتاحر• وألا يادر أف 

كابت لم وم(، ٧٢٢رثم)الصلاة، تمام من الصف إقامة باب الأذان، كاب اJخ١ريت حرجه أا 
ظ^بمن.هريرة أي حدبث، من (، ٤١٤رقم)بالإمام، المأموم امام باب الصلاة، 



٧٢٣خأ؟-ب1سماسوضعاسضاضةنياسمة 

ت=^الصلاة ز الخاصرة ■كل اليد وصع ّكراهة باب " ٣٣٨=^=ا 

والخفر عن ش اش. زئوو >رأئ ثنحؤين: مريرة ش عذ "  ١٧٥٢
الئلأة«.ةققشرُ

*ء أ* 

٣^٧^،كراهة باب - ٣٣٩
والعائطالبول وهما الأحبثتن؛ مداثعة أوح 

—ص

صلاةلا ر؛ يقول ؤه اف رسول ثمعت قالت؛ زؤءهعته١، عايشه ض — ١ ٧ ٥ ٣ 

منإمُأُ.رواة . الأحتثان٠٠ولاؤهويداذئه طعام، بحصزة 
المحح

حاصزتؤ«.عل ويده الرجل يضل أذ أرباب"قراهؤ الولب• قول 

كانإذا نائوت الأتاف أو وذلك الأصلاع؛ الخمووأنفل ثئ ما الخاصرة: 
الكنبئن، ما "أي الرنغ أوعل البمرى، ذراعه عل البمى بمْ بمع أف لاته صل 

المساحيكتاب ومسلم! (، ١٢١٩)رقم الصلاة، ل الخصر ياب، الخمعة، كتاب، البخاري! أحرجه ( ١ ) 
(.٥٤٥)رنم الصلاة، ل الاختمار كراهة باب الصلاة، ومواصع 

(.٤ ٤ ٠ / ٤ ) تعال اث رحمه الشارح شيخنا لفضيلة البخاري صحيح عل التعليق وانفلرت 
يريدالذي الطعام بحضرة الصلاة كراهة باب الصلاة، ومواضع الماجد كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 

أكله،رنم0أه(.





٧٢٥ع؟؟-ب1بمادةرسءاسضاسمأهماسة 

عواءهأو عشاءه يمدم لا بحيث له، عادة ذلالثح ثئعل أف يتبغي لا ولكنه 
الفلاة.هدايامة إلا 

يدهن،أيصا هال،ا فإو والغائط، الإوو الأحثان، يدافعه وهو يفل لا ثانيات 
علمبل أم حاصزه؟ الذي والغائط البنل، ايداؤع الأسان يدري لا لأيه اُفئؤغ؛ 
خنلافَتبمائةوث\ك قاف يمزالدف، أوالغائط اتنJ خيل ولاف صلاته؟ 
صزرذلك، تجس الاسمان فكوف إحراحها، من بد فلا امثآلأيتج متى أمكنه والغائط 

علمه.

لألأّزلوذَتي،أضاس،قام١^^^،مما: فإذاقالئائو:
الفلاة.ولوفاثك حا-ئك، واممس ادهن،، 

حاجنيأنمى هل أوغاتط، ببول محفور وأنا الوقت صاى إذا ئايل• دلوئال 
الهاو_ا.مثغولا ولوكنث، الوئتؤ ق أوأضل الونتج، ولوفامحت، أصل ثم 

اطه~رحمه لإييه ابن الإنلأم شيح فدهب العلمإ؛، يتن، ، خلافهدم 3، محلنات 
بدنهعل صرر وفيه صرورْ هدا لأف الونت؛ جرج ولو حاجّه بمفي أيه إل دعال~ 

t َ)ا(َُِ حبهلو 

وJنثهوهمم، يضل بل ذللا،، أجل من الونث، ءئرج لا ت العناء أممر وقال 
لأ:ضثثذللأح.واضم.

يعدما(.وما  T٤٥٠/ )١ الفتاوى محمؤع 



سيدائرسلم ۶١٥ض سق اس يياض فلح  ٧٢٦

إلالئ،اءوالئلأة إ ل

أقوامبال اام1 ه.' اف رسول محال ت قال خءفي،نق مالك بن آنس عى " ١٧٥٤
ا>وئقاَل: خر ، IajIو قوة س ضلأكلم!« و التحاَء إل أشام :>قئون 

٠.اشحارير زوا٥ \وض\وئباا<. أوكحطمن ذلك، عن 
ااثث>ح

ارماالثاء، إل مزْ اوجل يرقع أف ش أيه ه اض عن أنس روى 
لاذا:زثئووثام؟ U -يض محا« j الءء i^؛j أرام:>قئون تال 

ijul دلزيد ^١ أبماثهلمأ« شمحطفن أن ذَلاك، ص »اوءئ ١^١۶؟! ول ؛؛
وهوبمل،•الثاء إل صره يرقع أف الإنسان عل عرم أيه عل 

ريعحمده، 1ور افه تمع قال! اوكؤع مى رقع إذا الثاس بعص رأيت، وقد 
بطلت،قعل إل قال! >؛؛،4Wj j4العداء بعص أل حر عليه حرام وهذا ووجهه، بصره 

الصلاة.ق خاصا نيا عنه، منهثا ارثك٠نإ لأيه صلأيه؛ 

فإفيخصوصه، العبادة ق عنه مئهيا سيئا ارةكنا من أف المرعية! والقاعدة 
اممه،مع أدُت، نوء هذا »إل وقالوا! ثانية، بعلة عللوا هؤلاء إف تم ثبملل، عاينه 

حدين،من (، ٧٥• ) رقم الصلاة، ق سإء الإل المر ر؛ع داد_، الأذان، كتايح البخاري! أحرجه ( ١ ) 
الصلاة،ق الماء إل البصر رسر عن الهي باب الصلاة، كتاب وملم! ماس بن أنس 
هريرةأب حدبن، من (، ٤ ٢ )٩ رقم 



٧٢٧

التعلل!ق أيصا وقالوا وأنه١١ ويهناطئ كيثع أف يمحل وهو ا.إزء من والطلوب 
إللا الثإء إل ثمحزه رقع فإذا بدنه، بجمع القبله يسممبل بأف مأمور اف الإئررإف 

ذلك،ق ه البل محوو اقتد ولهدا حي؛ عل له فالمنأ صلأيه* فئبمئل القبلة، 
س،آؤس؟بمانثمااو

المز؟إأضع أين إذا قائل: قال فإذا 
الوعاءق الثئاية ري حال ق إلا نجودك، مكان حيث، يمزك صع قلنا! 

يتجاورلا ريعها حن ه الثى لأل الثبابة؛ إل فاظز الثجدش وين لتشهد ال 
به،ليمثدي الإمام إل الم ذللئؤ من العنإء بعمى وانثنى إثاريه، بمره 

يوفإنه بالنظر إلا إي اقتدازة ممن ولا بمإ، لا اذ الإنكان إذا بثا لا 
يمحلوجعل المنر، البي. صتذ وقد ذلك يمعلموف كانوا الصحابه لأف إليه؛ 

نجثلأذ ممن ولا ' ١١١١ضلاخآوثئاJئوا ي جث\ ذلك، »سلت وقال: عاليه، 
قراءتهق يسه اصطرانم، عئ،كوو كانوا ولهدا إليه؛ يظروو وهم إلا الصلاة يعلم 

بعمحنوانتثنى إمامهم، إل كانوا أنم عل يدل، مما '، لصلاة اق 
إلمزة نحنل فإنئ ^، Ulوالكلأ ا>ام اننحد j اف الإنكان إذا النناء 

صعيم،.الأنتثناء هدا ولكن الكعبة، 

ه١^، عن لم;رذ لأجدهُ ١^؛ حال الكنه إل لا:نو أنهُ والشيح 
إلثمم ونجئون، ويذهبون يطوفون الثامحن إل يئفلر ، حيالثئويس يوجب، ولائه 

رنمالصلاة، ل والخطرص الخطوة جواز باب الصلاة، ومواضع الماجد كتاب ت سلم أحرجه ( ١ ) 
;هغدؤس.صعد بن صهل حديث، من (، ٥٤٤)

من(، ٧٤٦رقم)الصلاة، j الإل، إل المر رنع باب الأذان، محاب الخاري: أخرجه ما )٢( 
ره.بمن.خباب حديث، 



الرسلازاسد ؛لأم *j اسا1،ءتي يياض فؤح  ٧٢٨

عنثري ولم بصحيح، وليس حطأ، هذا عاده، الكمة إل اثلر إل بعضهم؛ يوو 
وافعائم. الكمة إل الغلر أف صيم، ولا صحح حديث ثعلم فيإ ه الني 

ظ■
—ذومحمحهمحجم 



٧٢٩ا،؟-باو،ماساصف1تهمسمتصوئد 

وٍٍَةمحجتج

قالألممات عن ه اممب نمحول ثأك قأك! ننحهبمها، عائثه عى — ١  ٥٧٥
٠.الي■محاJير رواه الض،'. صلاة مى الئتطان محلته ررهواحتلامحى يقال؛ الصلاة، 

ووالألفان )روك : اف زثوو ل داَل ماَل: ننحؤقمحن محس زعن -  ١٧٥٦
اكريصةا<.ز لأ اشلئع ممي بد، لا كاو هإو هانكه، الصلاة ز الألممامت، هاو الصلاة، 

رآآ.صحح٠٠حس ت وقاو البيدي، رواه 
المحح

غترلع الصلاة ق الالتفات ثراهة ررباب لعال"• افه ~رحمة المولما قال 
حاجه((,

بقلبهلا يلممث، أذ له يثغي فلا عيججل، اف يدي بئ فإنه يصل قام إذا الأناذ 
ستحاثئؤث\ق.افب غثر إل بوجهه ولا 

مثلبالصلاة، بملي ما غجر ق يمآكر اف الإئأف فهو الائتمان؛الثلم-، أما 
إحلالاوهوأشد الملب، ق التفات هذا قاف اأصل؛ن، من ممرا ثعري التي افواجس 

منيئصرفث، الإنال أو حش الصلأ٥ ينقصن لأنه بالبدن؛ ١^^٥١^، من للصلاة 
قلبه.حضور حثمت، أقل، أو إلاعئزها له ممب ما صلاته 

(.٧٥رقم)١ الصلاة، ق الالتفات باب الأذان، محاب البخاري: أحرجه )١( 
هذاوقال: (، ٥٨٩رقم)الصلاة، ق الالتفات ق ذكر ما بات الخمعة، كتان ااارمذىأ أحرجه )٢( 

غريب.حن حديث 





٧٢١أ«-وابامءذاسمةإشاه>ر 

\ش^َََِض^'إل الصلاة عن ١^٠، باب - ٣٤٢=^٦^
هافه رسول نمعت، ت قال ;ْنهءنن الخصين مريد'كنازبن ش عن " ١٧٥٧

ا.م٠سلمر رواه عليها® عنينوا ولا الثبور، إل يصلوا ررلا يقول؛ 

(.٩٧٢)رنم عليه، والصلاة الضر عل ابلوس عن الهي باب، الجائز، كتاب ت لم مأحرجه ( '١ 
(.٢٨٢ أ/ ) تعال اف رحمه اكارح شيخنا لفضيلة لم مصحح عل العليق وانغلرت 



ال>ر''اءاسد ض؛لأم اسسز( رياس ش  ٧٢٢

شمح;تتفيَه
خؤتمححم

محممقبمنئامحاوي الصمة بن الحارث بن افث عبد الحهنم ش عى -  ١٧٠٨
jli : لإ اآائ:أن:ثي ملم >لوز ١^ رثوُل داَل\llu  مفأن دكان ه

يوما،أرتمذ ثاو؛ أدري لا الرائي* يال،  ٠٠يديه بتن يثر أ0 مى له حترا أنسيرن، 
أناننمنبجا،أنصط.ققش''ر.

كتابلم؛ وم٥(، )"١ رنم المل، يدي  ijvالمار إثم باب الصلاة، كتاب البخاري; حرجه ا( 
٥(.٠ رنم)٧ المصل، يدي بض المار مع باب الصلاة، 

٥(. ٠٨/ تعال)Y اش رحمه الشارح شيخنا لغضيالة البخاري صحح عل التعليق وانظر؛ 



٧ ٣٣اسلأة أعامة الزدىي قؤؤع بمد ناهة ي ائ*>م ثهمعع كراهة باب - ٢٤٤

نافلؤل المأموم شرؤع 'كراهؤ باب ٣" ٤ ٤ 
الصلاة،إقامة ق الوين ئرؤع بعد 

أوعرهاالصلاة تلك سة النافالة 'كائتر مواء 
اثجٍهمح؛جآبم

قلاالصلاة أيمت ®إدا ،; اللمي.؛lJعن يؤهبمنئ ة هرين أي ض — ١ ٧ ٠ ٩ 
ءنلأةإلأس((.نواةةلإإرال

الثمحح
ألبعد نافلة ق اتأموم ثرؤع 'كراهة ررباب ثعال~ت افه "رحمه المؤلف قال 

المريضة((,تقام 

هذ0كانت سواء نافلة، ق الماموم يقنع لا فائه الصلاة، أقيمت إذا انه يعني 
لصلأةمحصز أف مثل ١^-^؛، تلك رات؛ه أو مطلئا،  Lp^ajأو منجد محغ النافاله 
ودليلالصلأة، أقيمت، لأى، ؟^؛ ٠٥١١سنة تصلا أف تحور فلا الصلأة ودقام الفجر 

الصلاةأقيمت، ررإدا ال! فالمبلأ أة ;مح.بمئ هزيزة \لي حديث، ذللثه 
لوحش كانتؤ، صلاة أي ضل عام، ضلأة(( ررلأ فقولئ: الكتو;ه(، إلا ضلأة قلا 
فاثهالصلاة أقيمت، إلا يدكنها ولم ثسيها فائتة، فريصة الإنسان عل كان 

عنينفرد ولا فاثتة التي المريقة تلك يك الإمام ْع يدحل ولكل يصليها، لا 
الثاس.

الوين،ثرؤع بعل نافلة ق الثرؤع كراهة باب وهصرها، أيافرين صلاة كتاب ت ملم أحرجه ( ١ 
رقم0اما(.





٧٢٥اولياتع بميام اسعة ___يوم بابثراهة - ٢٤٥

يصيامالخمعة يوم قيصيص ّكرام ياب ٣" ٤ ٠
بصلاةأولتلته 

حد ^

خوًمحقيء

الحئعةوثأ4 نحصوا لا  ٠٠قال! ه، الص همن هكمحبمئ هريرة أف ض " ١٧٦٠
ه0ِوأذ إلا الاكام، بم مذ بصيام الخئعة يوم نحلهوا ولا ١^، بم مى بقيام 
٠.مسلمر رواه • أحدثم١٠ يصومه صوم 

يومأحدثم يصومن ر>لا يقول؛ ه اف رئول شمت قال! وعنه، -  ١١٧٦
.٦٠٢خةاوهأؤ:س(^عمحر

الثى.أش ^۶^^٥! جابرا ثألئ مال،ت عباد، بن محمد وض "  ١٧٦١٢
ص؟قاَل!فا.محهرألءنضوم;نم 

لحوه الص أف ننحقمحنبمتهأ: الحارث بنت جؤيريه الومخث أم وص - ١  ٧٦١"
رضقال! لا، ئالت! أش؟(، ر)أس ممال! لحائثه، وش الحئنة :زم علبجا 

.١^^٠٤٠)رداءطري«.نواة قال!أنمحومىعدا؟ا<ةاث!لأ. 
(.١١٤٤)رنم مقرئا، الخمعة يوم صيام كراهة باب الصيام، كتاب ت ملم أخرجه ( ١ ) 

رنمالخمعت، يوم صائ، أصح فإذا الحمعة يوم صوم باب الصوم، كتاب البخاري• أخرجه )٢، 
(.١١٤٤)رقم منفرذا، الحمعة يوم صيام كراهة باب الصيام، كتاب ومسلمت (، ١  ٩٨٥)

رقمالخمعة، يوم صائنا أصح فإذا الخممة، يوم صوم باب الصوم، كتاب البخاري" أخرجه ( ٣١
(.١١ ٤٣)رقم متفردا، الخمعة يوم صيام كراهة باب الصيام، كتاب ومسلم؛ (، ١  ٩٨٤)

رقمالحمعة، يوم صاما أصح فإذا الخمعة يوم صوم باب الصوم، كتاب البخاري؛ أخرجه )٤( 
(١٩٨٦.)















اساسقضهلأمسداإرس،تيشري1فو  ٧٤٢

كوبم/„-بمممحمم 
الجمهق:ص لا 

يإث'هظ\افي زقوو قاو هاو؛ 5ةممنبمئ ميرْ ش ص ~  ١٧٦٦
سإلطْمحَلأِسمأذمحمح

ضم«.نواةمممرار.
*أ ت* 

علهوالبطء المز تنصيص عن النهي باب ٣- ٤ ٨ 

وأواكبث، محصص أن اممه. رئوو نش هاو! رمح.بمق جابر م ~ ١  ٧٦٧
زأنويىشتواةسءر^/عي، ممتد 

الثثخ

المتر.عل ا-ئوس محريم باب و؛وئ\ذوئ الولثن يكز ثم 
الثئقال ولهدا له؛ إهانه عليه وحلوثك محرم، مسلم اف إنفيه المتر لأو 

قمقثابم،ضإل>ءلآنممزمحئاءلحزة، محة:
انللائمحور لا وأيه التحريم، عز، يدل وهدا اامر« عق عئلس أو مى له حيث جسده 

(.٩٧رقم)١ عليه، والصلاة القبر عل الخلوس عن الهي باب الخنائز، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
(.٩٧رنم)'عليه، والبناء القبر نحصيص عن الهي باب الخنائر، كتاب مسالم؛ أحرجه )٢( 

٨(.• ٩ أ/ تعال) الله رحمه الشارح شيخنا لفضيلة لم مصحيح عل التعليق وانظر؛ 







٧٤٥_« اسلض إباة تميم تهيظ  uUبم،'آ- 

صلاةفلا صل، ثم سيده، من وهزن، آبق إذا قالعي صلائه، مبل لا اله الثالته؛ 
أماأو النافاله؟ ولا المريقة لا ممبولة غيث صلائه هل ة3ةُظ'.' العلمإء واحتلث له، 

فقط؟النافله 

مزعا،منتش زمنها لأف نفثولة؛ المريضة صلاة قالت مذ العلمإء فمذ 
حديثاإثه قال! من ومنهم منه، آبئا أو سيده عند كان سواء يصل، سوئ، ولائه 

ثقلللنوافل بالننبة المثول بثي ا،لراد ويكون يذلكر، يمانتا أو ينثح ولا عام 
أع1لم.واف حنن. جع وهدا الإثابة، م للفرائض وبالننمة الصحة، 









٧٤٩*هأ-واسض|ااصطهماسدد 

توتقول العاريه عيحد ثم إليها إحائا فيعثوونيا ، jjjjlاعتروف القدر، أعثروف 
•أعر ما 

الثارق;يحلاو؛وتلأف ننزلةي؛ و سلالض.بخدالعاية 
عارية،أما عل منهم أخدما يخمية، الئاس أموال، نرمتج وهذه ويأخذ، بخفية 
وكاضيدها، مهي أف السل. قامر مححد، ثم الأموال، أهل من إحان وأما 

هذا،3، الهم لحثهم أتم، ذلك، فامحهم ص نائل ائرف، من ءوم، بمي ثن 
إا1حزومثة؟ يد مني كيم، 

بنأمحامة إلا عاليه ثبرئ من فقالوا! ه افه رسول إل يشمع من فطلبوا 
من^١ أعل هو من ولا تمحممئبم؛ف عثاو ولا عنن ولا بكر أبا يدكروا ولم ريي؟ 

منيكونوا أف ؤإما يقلحوا، ولم ذك، حاولوا قد يكونوا أف فإما ريي، بن أسامه 
أسامهمن طلبوا أمم والمهم اينه، حدود من حد ق يشفعوا لى أمم علموا الأصل 

مملوكاعبدا كان حارثه بن وريد حارثه، بن زيد بن أسامة وهو نيهقنن•( ريي ابن 
أسامه.ابنه ومحب محبه، وكان فاعممه، البي. إل بجه حي وهبته 

^،٥٥١١عنها يرير لعله المرأة ثان ق ه البن ْع ةكك-ءَه أسامة ^^٠٢ 
مىحد ؤ ٠اآتشني عليه! منكرا له وقال ^o،، دثيَ أي ه اممه رسول وجه فتلوو 
اطه.حدود من حد ق ثشي أذ ينعي كان ما يعني ا؛ إ افه؟ حدود 

حطب؛من أباغ احتطب لأل حطبه;ليغه؛ حطب أي فاحتطن*، ه قام ثم 
زيادةعل ل ئد المبنى زيادة إف العربية• اللغة علعام قال وقد والتاء، الهمزة لزيادة 

يعنىاحتطب، فموله! معناها زيادة عل ثدل الكلمة ق الخئوف زيادة أي؛ المعتى، 
الأمم—مى —يعنى هبنكم كاف مى أهللث، ررإيإ ه! قال ثم بليغه، حطبه حطب 



سيئالرمق•_؛لأم اساسق ُياض ثؤح  ٧٥٠

عشأقاموا الصمم يهم نزى ؤإدا ؤي0نم الشريف يهم ثنى إذا كانوا ■م 
الخد«.

الأمر،هذا أهلكهم والعقوJات. االعدام، ددنو>إلم يعني أهالاكااا؛ ررإيما 
ؤإذاثركوْ، الئريف فيهم تريا إذا يدْ، شي أف يمكن لا ثريف هذا قالوات 
حتستاعل الله -محدود إقامتهم فصارت الخد، عليه أقاموا الصمم، فيهم ترمح، 

أهوائهم*
ب؛نفيهم كمره الثرقة وأف ينرقوف، كانوا مسمنا من أف عل دليل هذا وق 

والضعيم،.والشريم، والقشر العي 

افبرروانم فقال(؛ مم- بدون الصادي البار -وهو عثؤاص0أقألآم أصم نم 
صلاللهم يدها<ا شننئ نزت محني بنت، داطنه أو ثؤ باق- أ-حيمج -أي: 
الهوى.اساغ لا اض، حكم سفيذ وهينا انمواله، هكذا عليه، ونللم 

لأماونسبا؛ حسبا المحزومية من أفزفح وهي محمد، سنؤ فامحلمة باق أصم 
ارلمطنت،موله• وؤ، يدها. لمطع لوتزين، أما أصم الق، أهل ساء نثدة ننحهقبمهأ 

قولان:ثدها« 

أئلع.وهذا المطخ، نفثةثباشز ه أف الأئُل: اكنُل 
أوئيامئمنيمء1عيدها.الثال: 

ومكائتهلثرفه أحد عن الحد يدرأ أذ يمكن لا .  ١٧٠٣^فإف كان وأيا 
يد-ها'؛لمطنت، تزمت، محمي• بئث ياطئه لوأن افب رروايم عمقجل افه حن فالحد أبدا، 

بجايأةالخزوث،شنثإ.





اإر،،،لتيسيد تلام *ق اساسم )ياض فؤح  ٧٥٢

تنلظلهم الناص طريق j التثوط عن النهي باب - ١٣٥ =^ء 
ونحوهااناء وموارد 

'أحكسؤأما يعبئ رألثئشت< المؤهنتث يؤذؤيى ؤأدن ؤ ثعال؛ افه ماو 
]الآحزاب:حه[.ه ئينا نإنا بهثثا آ->تماوأ سد 

ررامواثاو! الله زثوو أن ئمحهنن: هزيزة أبي( وض - ١  ١٧٧
• ٠٠ظلهم أوق اثس طربق ق يتحل ررالدي ^^ ١٥الثثاثان؟ وما مالوا! الثثاد^ن٠ا 
أٌرا(ُمء. َ سيمرواه 

اداكدالماء ل ودحوْ البول عن الم باب " ٣٥٢
وًةقج

الرا؛ب•الما■؛ ق يال أذ لهى ه افي رسول أو دْءسيعثن! جابر ض ~ ١  ٧٧٢
أصاآ(ُمْأ َ ميمرواه 

المحح
أوطلهمالناس ؤلريق ل التثوط يريم ررباب ثعال"• اف ~رحمئ المؤثث قال 

. ٠١وثحوهاالماء وموارد 

(.٢٦٩)رنم والظلال، العلرق ق التخل عن الهي باب الطهارة، كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
(.٢٨)١ رنم الراكد، الماء ق الرل عن الهي باب الطهارة، كتاب مسلم؛ أحرجه )٢( 



٧٥٣صضاصطنيضق|امم1سيسومارداى«ضئ 

ز\نلإ>1 نزو أف ان للأنمحوز فلا افزو، وطئ الزان، إحراغ اقنط: 
قمسمهم وكدلائا به، ينتظلون الذي الكان يعني حللهم، ق او الناسي، طريق 

مآؤ-نؤ ثعال: افه قال وقد المومغن، أذية من هذا فإف محالهم، وكيلك الشتاء، 
هئيما وإتتا دهش؛ آ->نما؛وأ سد ماآيقسمأ متر ؤآنثؤمشت، آلثوهن\ث يو؛نويى 

وماوالثب والتومخ التنيو مثل بالمزل فالأذية بالفعل، أو بالمول لالأحزاب:خه[ 
ذلك.افتة ما أو ق أويتعوط طريقه ق يتول أن مثل وبالفعل ذلك، أفته 

همذلك ق الثتب كان إذا لا يعني: ه آيقثتبؤأ ما جق يعال• وقوله 
•يائي:tfجنابمهم فهذا :م، حز ة محوا ثم الذين 

قالوا:اللأعن؛ناا رراثقوا قال: ه البي أل قكققبمنه ميرْ أبا حدث يكر ثم 
أوظ1هلم«.الناس طريق و يتحل ررالذي قال: اللاعنان؟ وما 

اللعن،نتب لأثه لاعنا؛ ذلك ه اللمل ونمى اللعن، مى فاعل اسم اللاعن؛ 
باق.والعباد ملعوق ظلهم ق أويتحل الناس، طريق ل يتحل فالذي 

اللهمبمول؛ أف قله أوظلهم، الناس طريق ل أوغائطا بولا رأى س وأيئا 
لذلك.نفثه عزض هوالذي لأنه هذا؛ معل س العن 

عنس ه الثى لأف وثخؤْ؛ الراكب الما؛ ل البول بجور لا أيصا وكذلك 
قيول أذ ان للائثبور فلا منلثإ، رواه الذي ختههنن جاني- حديب ف كا ذلك 
ولأ%رإلأإذافالحاريبمثي، الحاري، المائ أئا أوسهه، الغدير، مثل اواكد اك 
تحوز؛لا فهذا منه، أويئزبوذ الماء، -يذا يتطهروذ أناس ومحته نحوساقية جاريا كان 

وافُاأزفق.لأ؟دئئؤذيتنمحئ؛ 



صئستيطتاإر«،طاتي سيد كلام •ز اسسق هس مح ٧  ٥٤

أولادهبمص الوايي ينييل ّقراهي باب " ٣٥٣
يو بض عل 

4مق 
فقال;ه افه رثول بؤ اتى أيام أق ^^٤^١! بشم بن النمان عن —  ١٧٧٣

بئزنطك زلدك ))اثن ١^ زئوو فقال ي، محآ س ^١ \ض غك ثق 
))محازجنة«'أا.افه: زئول مماَو لا، فقاو: هدا؟« 

ئاوتلا، قال! ئهم؟اا بولدك هدا ))أقنك ه.' اممب رئول، فقال '؛ ول 
الصدقه.تلك قني أي، هزج  ٠٠١٠^^؛ق واعدلوا اممه ))اموا 

،!_LJهن.!؟،، سوى ولد ألك شر رابا ه؛ اممه رئول، فقال ٠؛ ردايؤ' ول 
^١٧قإو إذا تشهدن ))قلا ق1ل: لا، هال: ))أشاؤبقذوسا؟« هال: نم، 
•٠٠جوو عل 

عل^٠٠•لألاسهن-و رن ولرواةر 
قإليك بمكويوا أ0 لامحئرك ئاوت مم  ١١عتري!٥^١ •عن؛ ))أفهد ': رواأةُ ول 

(،٢٠٨٦)رقم للولد، الهبة باُبح عليها، والتحريض وقملها الهبة كتاب البخاري; أحرجه )١( 
١(. ٦٢٣رقم)الهبة، ق الأولاد بعض تفضيل كرامة باب _، ىاب لم: وم

(.١٦٢٣رنم)الهبة، ل الأولاد بعض تفضيل كراهة باب الهباُت،، كتاب لم: مأحرجه )٢( 
١(. ٦٢٣رنم)الهبة، ق الأولاد بعض تفضيل كراهة باب الهيايث،، كتاب مسلم: أحرجه )٣( 
ومسلم:٢(، ٦ ٥ )' رقم جور، شهادة عل يشهد لا باب الشهادامحت،، كتاب البخاري: أحرجه )٤( 

١(. ٦٢٣رقم)الهبة، j الأولاد بعض تفضيل كراهة باب اله؛ات،، كتاب 
١(. ٦٢٣رقم)الهبة، ق الأولاد بعض تفضيل كراهة باب الهبامحثه، كتاب لم: مأحرجه )٥( 



٧٥٥صل(ماسضايلأدءضسيىياس 

اادلأأذا«ةققه.ئال:نواأ؟«ئال::ل، الإ 
الشثخ

الأولادبعضن مضل "كراهة لأياب دعال~ت اممه ~رحمه الثووي الحافظ قال 
علبمضواد'د

وليسالمص، التئ بالخؤ وا،لراك والإناث، الدكوز ضل الأولأئ: 
أوئدز فإذا ^١، أو كان قليلا بمايئ ما إنسان كز بمي أذ الققة لأئ ١^؛ 

ماالأول فأضر كانلك<، ليس والأحر كيا، إل ومحتاج العلم يطلب أولاده أحد 
والأخثثياكؤ، إل محتاج م لوكان وكدلأئ، از، فلا الق من إليه محتاغ 

ذراهمإل فاحتاج مرض لو وكدللئ، اكاد-ا، إل بمناج الذي فيمي بماج، لا 
بأس،فلا فزوجه الرواج بس أحدهم اخِ لو وكدللث، بأس، فلا فأعهلاْ علاج ؤإل 

كانإذا أثا محتالحة. U إنسان كل بحي أذ فيه فاضة الحاجة لديع كان U فكل 
بينهم.العاJل من بد فلا محصا دم؛عا 

١^أغر فإذا ّواة، والأش الدكز بحي أذ النيل هل الئوإءُ واخلف1، 
L'U  ايراث،3، موثل اضُ أشلاهلم كا بحتئب أذ النيل أد أم مائة، الأنثى أضر

همن.١^، أضر ماد ١^ أضر فإذا ١^،، ط مثل لدم لض 
إذافقول: عيججل، اممه قنمة من أعدل فنمه لا لأنه هو القول هدا 

الأولادبعض مصل قاف هوالنيل،، هن.ا يرمحن، اللكز فأضل درحا، الانز أضئنت، 
يعطولم مائه، أحدهم أضر فإذا به، ئمله ما يرد أن عليه نجب، فإثه بعفس عل 

أوالأزل، أضر مقا الأحرين أوبحلي _، أد:يؤذ عاله وب الأمحرين، 
وحجل.حياء عن لا ومناعة، رصا عن محللوه أل بثزط ينتحلهم 



سيدالرسلضهدم ض اساسق قؤح  ٧٥٦

ثلاثئ.'طزمحا بعض عل أولاده بعص مصل متمذ العدو طريق قمار 
الأئو:أل:ئذَماممُبه.

ه.الأننسنا حظ نل مثله؛ الاحرين بمي أف الثاف• 
نملعن لا ورضا ثاعة عن محللوه أذ ؛1نؤ أفالثاث: 

وحاء•

اللمنرأف الأنصاري تند بن بشر بن اشإن حدث المؤلف يكز ثم 
منوالعلام البمتاف أعطاه ولعثة بمايا، حائطا، رواية وق علاما، نحله، ءهلا0 أ. 

مميهة!—وهي رْءمحؤئها رواحه بنت عمره أمه؛ فقالّتتخ البمتان، ق يعمل أف أجل 
نعدبن بشر فدم، . اللمي ئفهت حم إحوانه دول هدا ابني ؛بمي أف أرصي لا 

قال؛ ١١هدا؟ سوى ولد ررأللث، له؛ ه البل فقال ذإالئ،، عل يشهده اللمي خ؛ءممنةنئإل 
،-١^٥٧ما زد -يعني ااثد،ا قال؛ لا. قالث هدا؟« مثل ق ؤه4ت، را1كلهم قال؛ نحم، 

عليشهد أن عل له إباحه وليس منه، ئبزؤ وهذا  ٠٠عتري!هدا عل أنهد ١٠قال؛ ثم 
جورٌ•عل أنهد لا مإل عثدي؛ ءل*ا عل '؛أنهد قال؛ولهذا منه؛ هويثرؤ بل ذللث،، 

نو^١ ١١قال؛ افه. رسول يا نعم قال؛ الإمواء؟٠٠ ق ١^، يكونوا أن ^^٠ ١١١قال؛ ثم 
وصارثيء• عليه المنصل ثمس ل صار الأحر عل أحدهم يملث، إذا لأيلث، _؛^،، 

لأ:ؤواِلدهُ.

ثعدلأف قامر أولادكم® ^1، واعب'لوا افه ُراثقوا ه؛ قال ثم 
مثله،الاحز فأعط واحدا، ريالا أحدهم لوبمي حم العطية، ل الأولاد ؛؛ن 
الئالحالثأنفه وكان أذبماذف، لابمشحق ثتيءٌرمد، هدا تم: ولا 



٧٥٧ماسصيلاماسضادصضضنياس 

النظرق أيصا وكذلك بينهم، العدو ئدة من ^،، ١٠١١ملوا الأولاد، أحد ملوا إذا 
لحئ بينهم اعدل بل رصا، وذلرْ هذا ؤإل عشت،، ثظره هذا إل ثئظز لا إليهم، 

بدونأما ثان. له فهذا يعضسس،، ما أحدهلم يفعل أف إلا الوجه، وطلاقة المواجهة 
أحي..عل أحدا ممل ولا مواء، فاجعلهم مست،، 

صغاثأزلاد ونه الك؛ات، أزلأدة ثزثج الأاس بمض أن وص ثنألأ: وئ 
أعطتهمإثإ هؤلاء لأف تحز؛ ولا حرام وهذا الهر، بمقدار مزته بعد لهم موصى 

تحلفلا وقتها، ل الفنار الاحزوف إحوام بجانلهم لا حاجه وهي لحاجتهم، 
علوقردون»ا الوكة، j( ثري باطله فالوصثه أوصى ؤإذا بثي؛، لهم يوصى أف للئ، 
ثرابجم•يم 

فيعطيهفلاحته، ق أو تحاؤته، ق معه ولده يعمل الناس بعض أيما كذللمثج 
أبيه،هع بعمله ثمغ قد كان إن الولد لأف محوز؛ لا أينا وهذا إحوانه، من أكلر 
لأبيهيتتغل أن يريد كان ؤإن الدئيا، ق ثوابه من أعظم الأحرة ق وثوابه بر، لهذا 

الأخض،بملي كإ وكذا، كذا م كل ك، ة: لئل ١>؛، له ففزص ؛ا-مة، 
ْعأولاده بتن من بجثه أف وأما للاجثئ، معل كإ النبح مى تهم للث، يفووت أو 
ذلاائج.له محور فلا الإ، مى ذللئج وجعل بعمله، ئمغ قد الولد أف 

منقال فإذ المزآذ، تحثظ علم طالت، لكونه أحدهم أعطى ؤإذ 
فطلبأحيه، مثل أعطيته ١^^ حققن أومذ أحيه، مثل أعطيته العلم منكم طل-أؤ 

وأمالهم، حئ فلا بأميهم، الأم تزكوا الذين هم فهؤلاء بعص، وتنك بعفهم 
محوز.لا فهذا لإخوانه، الباب، بمثح أن دون هذا حص إذا 





iuضوثرة ممiربمةi٧٥٩أيام مالأضنمجها

ؤامثلاثة قوى هميت عل الرأؤ إحداد ثئريم باب ٣" ٥ ٤
حٍِ أيام أنهروعشزة روجهاأرمه إلاعل 

—ءف 

يأم عل ذخلت قالت: نشه ش يمت نتب عن - ١٧٧٤
بطستاهدهمن غ؛ءمحؤئئه حرب بن ابرّث0 ابوها يوق حى ه اللمي رمحج فكمحمحا، 

وافهانث،! ئم بعارصتها، مئث ئم جاري4، منه قدهنث أوعمم، حلوق صفرة فته 
رالأتحويرضلعلاني:افِ رسوَل نمت أق عي خاخة، من لألئب ل ى 

أربتهروج عل إلا زل، ثلاث قوى مت عل تحد أ0 الأجر والثوم باب ئوبن لانرأة 
أئهروعئرا٠ا.

أحوها،ئوق ح؛وا ;نحقمحئبمها جحش نت، رينب عل دحلت، ثم ريث-،ت قالت، 
تممت،اق عح حاجه، من بالملك، مال واف أما ،؛ ٧١٥ثم منه همست، ييت، هدعتؤ 
علمحي أف الأحر والثوم باممب ُوبئ لامرآة ظ ُ'لأ ابني• عل بمول ه اي رنول 

٠.علته' متثؤ وعئزا،ا. أنهر او,تت؛ رمحج عل إلا قلامثج، ءومح، مت، 
الثمحح

قوىمثن عل الرأة إحداد تحريم 'رباب ثعال"• اش ~رحمه المولن قال 
وعشزارآ.أنهر أنسه روجها عل إلا ثلايث، 

(،٥٣٣٤رقم)وعثزا. أشهر أؤبعت زوجها عنها الرؤ( نحد باب الطلاق، كتاب الخاري; أحرجه )١( 
أيام،ثلاثة إلا ؛، ٧٥غر ي وتحريمه الوفاة عدة ق الإحداد وجرب باب العللاق، كتاب لم؛ وم

رنم)أمأا(.



سد*ن؛لأم اساأهتي همح;ياض  ٧٦٠

ويرثهاومرورا حجه بمد تحا ودحيْ، والطب الزينة، رك معناْت الإخداد؛ 
عليهحادوا إليهم حبسس، وهو الإنسان مايث، إذا الخاهلثة ق وكانوا حرام، وهو 

ءأمسهلم،يئدروما ما حتم1، مدة إل ذللث، أسه وما والتجمل الطي_، عن وامتنعوا 
بنتؤورن، حبيبه، أم روحتا٥ عنه روا0 الذي الحالو«ث، هذا ق البل فبير؛ا 

فرحصووج، عل إلا ثلاث  ijyمت عل الإحداد محور لا أيه فكمحذمحا جحش 
ذلك،.من أكثز محوز ولا م، 1و0 الإحداد ل ه البكب 

وألوالاحتساب،، الصر، فالواجّب، عليه، فحزل ابنه ماُت، رجل ومثالهت 
إذافلاحته ؤإل ئكان، صاحك، كان إذا دُكانه إل بجغ عليه، مي ما عل الأموئ محري 

أوطاتا،ئش كان إذا ندزنته ؤإل ئزظفا، كان إذا ننكثه ؤإل فلاحة، هاج كان 
وهذاالأوهق، هو وهذ١ الثتة، هو وهذا ١،^^؛، هو هن.ا سيء، أعإله ثتأثز وألا 
محيلا وأحيه، وأمه وأبيه، ابنه عل حش أحد، عل محي لا أف الأرثق؛اش>ص، هو 

حاو.كل عل وهوائخنود ،، ilJlilفهوعهثل، فه الأم لأف علهم؛ 
محزف؛لا نقول؛ لا نحن اُتج، والاحتالصز إل بل الإحداد إل حاجه فلا 

شئاتثج لأ وا.م،، ١^ نقون: لكذ نبمزن، حئ قك له إنسان كل لأف 
الأكلوالأومحوالأنمح،واص•منأمِردُنياك، 

رحصالمصان.—،، عظم ْع ميإ لا هذا ئطتى لا قد المموس كانت، لثا لكن 
صديقله مامت، إذا اف الإئأن باس لا يعني فمهل• ايام ثلاثة لمدة الإحداد ق ه 
ثلاثةلمدة بيته ق يبمى أن الناس يقادل أف تظع يلا يدا فو حرئا وحرف قري—، أو 

الخ،اعة.صلاة س لابد ولكن فأقل، ايام، 
صأحد أو أوأخوئ أو1دوها ا;ئها ماتط لو ض:  'شوكذللئج 



J-Tاداضاةضسمقمحه ٥JءI٧٦١إوامإلإضصجها؛ربمةصمأيم اسسما

زادما أما فأيل، ايام ثلاثة لمدة تحد أف عليها حرج فلا بالعا، ثأيرا ببمم ثايرت 
نلابجدز■

علإلا ثلاث هوى تحد أن الآحر واليوم بالله ئومن لامرأة بجو ررلا ه؛ محوله 
لأحدبمجد آذ أحدا ارلوأمرت ه' البل نال حش عقيم، حؤ له محالروج روج® 

يكوذلا الئجوذ لتكن عالتها«راُ حمه عفتم مى لزوجها ئنجد أذ الروجه 'لأمزت 
ظ.الخاي العالمة إلأوب، 

فتحدالخامل أما حامل، غلز كانت، إذا هذا وعئزا، اقهر أربعه تحد فالووجة 
أقبرأرتعه نحد فإما الروج، مات إذا هدا مححل أومص، زاد فقْل، الحمل وضع إل 

يآنمهنيرثس أدلأ-ثا وبدروذ بنم يتدمذ ُؤوآكتي ثحال؛ اض لمول أيام؛ وعثره 
وهيعليها عمد لو عليها، حل يد لم لو حر لاوقرْت؛مآآ[ ه وعثمإ أُمر أربمه 

العمددام ما عليها، يدخل لم ؤإن عليه نحد فإما ومات مكه، ق وهو لمدينة ال 
صحيحا.

يمثلأذ مل وصعت، لو حر الحمل، وضع فإل حاملا المرأه كانت، ؤإذا 
الإحداد.وائتهى ، ٥٢١اسهن، الروج، 

الخئل،حتج روحه، حرجث، فلثا الطلق، j( وهي زوجها يوق امرأْ فمثلأت 
انتهت،فالأف معلمومه، ذقائو إلا حملها وحروج زوجها روح حروج بحم، ؤس يعك، 

بابالكاح، كتاب داويت وأبو خئئبمثن، مالك بن أس حدين، من (، ١  ٥٨ا  ١٣١أحمد أحرجه ٢ ر١ 
كتابوالارمديث خهبمن، سعد ين نيس حدبن، من ٢(، ١ ٤ ٠ ) رنم المرأة، عل الزوج ق حل 

ءْءهيتن،هريرة أي حديثؤ من (، ١ ١ ٥ )٩ رقم المرأة، عل الزوج حق ل حاء ما باب الرئع، 
عاسةحديث، من (، ١٨٥٢)رنم الزوجة، عل الزوج حن، باب النكاح، كتاب محاجه؛ وابن 

هقهبميا.
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وصعتلأي يدمحن؛ أذ محتل يتزوج أف ثزعا ويمكن الإحداد، واسهى العد٥، 
عدي،اسهغ فهده ]الطلأق:أ[ •تلهن4 بمص أن ل؛ْلهن آ'لآهماو الخمل 

العدة.ئع والإحداد 

الثالية:الأش؛اة اوأة محت أن الإخداذ هوالإخداذ؟ ما ولكن 

فلهاالعادية الئاب، أثا نية، ثزب، لأ:يزىط أي: الزية،  J-Uولا: 
أحصن,أو أُمز، أو أصفز، كان لون بأي يلبنها، أن 

ثثطثبلا ذللئؤ، غم أو ثع، أو بخورا، أو دهنا، انواعه• بجمع الُبي، ثانيا؛ 
أي:به، ثثظهب الهلب، من ترا ثيئا ثاحد فإي الخيفن، من طهزيت، إذا إلا إءللأئا، 
زائحه.لها لأتكون حش اح،؛ محو نيئ 

الكش،و ولا القدمق، و لا م هز محلا أنواعه، بجمع \وأ ىكا: 
فإياجذ أنوئ من نزع فاي الصدر، عل ولا اه، ل ولا الزثة، ق ولا 

مصؤ0،عليها يئن لم إذا عئلعة فإي ذهبا منها لثنست، قد كانت، لو حر صثه، لا 
يظهزلا حر الصحلث،؛ ملل بأن محفيئ أف عل محلتحرص مصؤ0، عليها كاف قاف 

للئاس•ونجيرنا الس 

وأمابالنهار، أوحاجة اللل، ل لفزورة إلا أبدا البيت، من قمج ألا رابئات 
فيه،وهي روجها مات الذي بنتها من قئرج أف محور فلا صزورة ولا حاجة بدون 
علهاأيمحفيعلأمج._، 

الليل،وأوو النهار ق عندهم أنتايس جثداف إل أحرج أل أييل نالته؛ ؤاذا 
قثشن بل يدهى، فلا أنتؤ أما إليلن، ياتوف جيرانليج لا، مول،• بيى• إل وأرّى 



٧٦٢ا4م اثهودعقرة اربمة ندجها الإصلى ايام ثلاثة سءهرة ملي الوات إحداد ضم ،٥١-بأوا 

بلدإل زوجها ْع محاقنت أما قدننا فإذا فيه، وأنت زوجك مات الذي البيت 
لأوبلدك؛ إل ارجعي نقول؛ بلدها، هوغر الذي بالبلد زوجها وماثر للعلاج، 

طاوسنصفي\لأء.

ذلك،أقثة وما والورس بالآكحل وافكحل والتجميل التحسير؛؛ حامن١ث 
معلمهله، ئزف لا مما بثيء إلا *^1،، 53فلا مرض، فيها عينها أ0 قنصنا لو حش 

هالي إل ائزأة جاءت ولهذا فلا؛ ؤإلأ اخاخت إن هذا بالنهار، وشمحهُ بالثل 
قال!أثكحلها عينها ا>ئقكت، وقد زوجها، مايت، ابثي إل الله، رمحول يا وقالت،! 

لا.فقال: ^!^١ أما ْع »لأاااأر 
ْسحال بأي و،5حلها لا قاما عينها قثدلم، لو ؛ '^٥١٥حرمر ابن قال حى 
للها يزحص أذ فأبى عينها ل ا،لريفة هذْ عن نئق ظ البق لأف الأخوال؛ 
فيهليس الذي الصابون أما ذللث،. أفيه وما والتجميل التحمثث وكذللثؤ الكحل. 

ا-بملي..ئنظيفن وكذك الرأس، ثئظتم، وكذللث، باس، فلا طيب 
فهل.االحمعة إل ا-إثئعة من وعتسل الحد \,ؤ\؟ أف من العوام عند افتهر وما 

لاءش إل وج لا الم ل اتجا عندهم افنحز ما أيقا وكدللث، له، أطن لا 
شاءت،وما والخوس الثعلح إل مج بل له، صحه لا فهذا الثمف—٠، نحت، تكون 
اليت،.ْس وج لا لكذ التثاحة الثمس وق الممرة الليال ق ووج 

(،٥٣٣٦رقم)وعشرا، أشهر أربمة زوجها عنها التو5، نحد باب الطلاق، كتاب اليخاري. أحرجه )١( 
أيام،ثلاثة إلا ذلك غثر ق وتحريمه الوفاة عدة ق الإحداد وجوب باب الطلاق، كتاب ت لم وم

•6ءؤنؤعيا ملمة أم حدينؤ من (، ١ ٤ رنم)٨٨ 
ا/مماآ(.)آآ(الحل)-



ءتؤإلئةيوغسيدالدطص هدم •_ اس1|ض رطس همح  ٧٦٤

فهذامحارمها، من إلا أخدا لا:كم أما اشوام عند ائتهز ما أيما كدللثج 
منكعحِها الكلام ق أما يعني باس، ولا شاءت من يكلم بل أيصا، له صحه لا 

قلعآء محتن ؤ5لأ مفي: اضُ قال كا لكنها الكلام، عاليها ۴ لا النساء، 
وافُاأندق.موه »نهء ف، آئكا 

مسم



٧٦٥والست احيه. بيع ض والبيع الويان، وذم للبادي• بيع ذ،مي|ا باب - ٢٥٥

حد أو٧ يألف أذ إلا أحنه حطت عل واث أجه، يع عل دالإع 
—-حمحتقمكثيبم 

ؤإللياد حاصر يع أذ اف. رنول مى قال؛ نقهنئ أنس عى ~ ١  ٥٧٧
علتهُا'.متقى وأمه. لأيه أحاة كاو 

٥٤٣١^١ ررلأ ه: ١^ نقول داَل قاَلث  ١٠ص ابن وض -  ١٧٧٦
إلاقق«محشاى.٣^١ 
١٣٤>رلأ:اف وو رث داَل داَل:  ١٠عثاس انن وعن - ١٧٧٧

قال:ص؟ خاضت لأيخ قوله: U طاوز: له ناز مم« خاَضث ولايع الزمحاو، 
لأ:فونلهشاتا.عثم.

حاضرناد،أذيع اف. رسول مى قال؛ هقسنمحن ميرْ أبب وعى ~ ١  ٧٧٨
تالولا أخه، طه ؤ بجك ولا أخيه، يع عل اويل يع زلا ولاتاخئوا، 

محأضاوممآىJإنابجار٤'.

لم؛وم(، ٢١٦١رنم)مرة، باللباد حاصر يشري لا باب اليؤع، تحاب الخاري• أحرجه  ٢١١
١(. ٥٦٣رنم)للبادى، الحاصر يع نحرتم باب ال؛وع، تحاب 

لم!وم٢(، ١  ٥٨)رنم أحر، شر لباد حاضر ميع هل باب اليؤع، كاب البخاري؛ آحرجه  ٢٢١
(.١٥٢١)رقم للبادي، الحاصر تحريم باب اليؤع، تحاب 

لم؛وم٢(، ١  ٥٨)رقم أجر، شر لمال حاصر ييع هل باب اليؤع، كاب الخاري؛ أحرجه  ٢٣١
(.١٥٢١)رقم للثادي، الحاصر بح تحريم باب البيؤع، كتاب 

الكاح،كاب ومسلم؛ (، ٢١٤٠)رقم أحبه، بح عل يبع لا باب اليؤع، كاب الخاري؛ أحرجه  ٢٤١
(.١ ٤  ١٣)رقم اب، حطية عل الخطة تحريم باب 
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^مح:باغاهحِص
افيشعن وش أحثه، شوم عل الرجل وأدبمنام أنحها، طلأى الزأْ يشرط وأف 

والم:ة.عسرُ
علهحمأ يع ررلا ؛ قاو ه افه رئوو أل غهبمثمحات عئر ابن وعن " ١  ٩٧٧

ثمظوهذا عليه، متمي لة؛، ب-أدل أذ إلا أحيه حفه عل نحئب ولا بعض، بغ 
)٢(مَْا ميسيم

أحورُا>لؤمن قال؛ ه افي رمول أن غتهبمثئ! عامر بن عميه وعى ~  ٠١٧٨

يدر"حى أجه حفه عل نحلب ولا أجه بغ عل يبمغ أف ٌ نجل هلا المؤمن، 
أٌاآ(,ُمْ مسامرواه 

الحج
كتابهل a تحال- اشُ -زحمئ اووي الحافظ ١^^، لها ممد ثلائ أئوت هذْ 

رياضالصاتي

لباد.حاصئ يبح أف منها• 

(.تعال)ه/٩٣افه رحمه التارح شيخنا لففيلة منم صحح عل التعليق نفلر؛ و١ 
كتابومسلم; (، ٢٧٢٧)رقم المللاق، ق الشروحل باب الشروط، كتاب البخاري; أحرجه )١( 

١(.٢ ١/ ٥ ١ )٥ رقم أحيه، بح عل الرحل بع تحريم باب الموع، 
٢(.٦ ٠ تعال)ه/ اطه رحمه الشارح شيخنا لفضيلة لم مصحح عل التعليق وانظر; 

كتابلم; وم(، ٥١٤٢رقم)أحيه، حتلبة عل لأنحي، باب الكاح، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 
•٥(./ ١ ٤ ١ رقم)٢ أحيه، حءلبق عل الخطة تحريم باب النكاح، 

(.١٣٥٧/ تعال)١ افه رحمه الشارح شيخنا لفضيلة البخاري صحح عل التعليق وانفلر; 
(.١٤١٤ريم)أحيه، -محهلثة عل الخهلبة تحريم باب الكاح، كتاب لم; مأنثرجه )٣( 

(.٥٦تعال)U/ اض رحمه الشارح شيخنا لفضيلة لم مصحح عل التعليق وانفلر; 



٧٦٧^ىن،واّضبيعاب.راسية 

\لم؛ؤاوا.نكي ومها: 

الإععلتىمح•وٌنهات
إبلهأو يعثمه البائية من قائم ان إئيأق أف فهو للبادي؛ الحاصر بح أما 

ؤثقوو:. aLIIأهل من زجل إليه فآ الثوق، ي لييعة أوأقطه أوتنه نئنه أو 
افُالناش:زنى ر)ئءوا قال: ه اي لأف لامحون؛ فهذا ك، أبع U ئلأو يا 

,,)١(. َْءُ>ا َْ:-
•م'' ثن بمصهم 

أهله،إل يرجع أف يريد لأنه برحص؛ يبح أف يريد فربا يع، البدوي بع 
ائهيعرف لأيه يؤحن0؛ ولا الثمن ينقده الحشري أف فالعاده التدوي بيع إذا وأيقا 

وفائدةالتدوي، وهو للباغ فائدة بدك فيكون يزجع، أل يريد بائية صاحب 
الزيادة؛يتظر لا عجل، لاثه بزحص؛ يبع \لمتذوؤأ أو الغالب أف وهو للئنري 

لباث*حابر يح أف ه اللمي يى ولهذا 
الحاصر،إل البادي حاء إذا أيه عل بالعلة ثعال— اممه "رحمهم العناء وانتدل 

إذاأنهُ ١^٣ لأف بدلك؛ لأ:أش فانهُ الئلعهل، هده خ ئلأف يا وقال: 
يأحدأذ أجل من أويومح،، يوما يبمى أف لهمه ولا أك؛رثمئا فهوغانا الحصري باعه 

الثتن-

إليهحاء إذا وايه للبادي، يع لا الحاصز وأف العموم، الحديثج ظاهر ولكن 
أنت،.بعها لا، يقول: ُعها، سملعى خد فلأن يا قال: 

النهيرزقا الثاش ررذعوا العلة هده من قفهإق العلمإء انثتتط أيصا كدللئ، 

(.١٥٢٢رمم)لااLدى، الحاصر بح نحربم باب اليؤع، كتاب لم: مأحرجه ( 1١ 



ما ٧٦٨

لا;ازفإلا ^ ٧١أو الحافز باغ نواة واحدا الثم كان إذا أنث بمض« مذ تجيآ 
لذقو.الشم لأة للمادي؛ الحافز أذيع 

،الماو مذ النؤع لهذا معينا ا بعن يزرن قد الدوله كول SJأذ ذلاثا1 ومثال 
للحاصرليس البائي، أو الحافز يبيعه أذ ب؛ن نرى لا فهدا يقص، ولا يزيد لا 

الحافزيح أذ بأس لا فإثه معلوما الدر كان إذا فقالوا! ذلكؤ، ق وفائدة مكتب 
للبادي.

١٠٠للناس الئلعة هد0 ثكوف أذ بد لا اثه العلة مذ العلياء بعض وانتقط 
uدتاإلا الناز محالحئ لأ الدى ١^ وأئ الناس، حواغ به تنطق ِمما يض حاجة، 

التيالئلحة بين يزى لا او< والصواب صعيمح، الأنسثاط ^٠١ لكي بأس، فلا 
إلألأ>ا.والئلعةاشلأىايولما ١^، بمائها 

\و\د1أئ مئول ني في،ا كانوا لأم وذلك الئiان: تقي الئاف: الأم 
إلالبلد مذ بجسمج الثاس بعص فتجد الحمعة، يوم النهار أول ل مثلا بالمشر ثاق 

ينخالثوق، إل يصلوا أف مل منهم ويشري الثكبان، يتقى ثم منه، قرب 
يعثذبأذ المتلمان، يعبن وكذلك الؤكبال، يتظزوف الذين البلد أهل عل الرزق، 
iij^ ،، نْز-ان.الئكثان بتم سل

ث.ب َِْ.ام ' ثَ  أن:ثتواآجل س اوكان قدوم الذينثنتظزون اتلد، آهل عل الأول: 
.ء

برحس•منهم 

منهمؤيسرتم( ميغبنهم، ثلماهم الذي هذا لأف الركبان؛ عل المزر الئان! 
^:٠٢١قال ولهذا الشي؛ ^شوهملم:طواللالآوقزمئوا 





الرسااتيسيد يياضاس11عتيضقلأم ثؤح  ٧٧٠

زالماو إصاعة عن النهي ^^-ُاب، 
د:ءالئرغء؛ها  'قض  ت

مهقج

يرصىثعال اممه ارإو اف.ت ومول محال محال! رمحءؤج؛ءنن هريرة ش ض " ١٧٨١
وأذ>سا، به ولاتثرؤوا مثدوه، أذ ثآيم مدصى يلأيا• لغم وثكنْ ثلاثا، لغم 

ؤإصاعهالقوال، ومحرم ومحال، محيل محم• ثيكرْ مرمحوا، ولأ حمينا افب بحبل ثنثصموا 
خو°لجثوميم رواهمنلمراٌ، اثال(ا. 

إلكناي-، ز الغثره عو أمل محال؛ فب، بن 'كانت، وراد وص ~  ١٧٨١٢
وحدْافه إلا إله اءلأ مكتوبة! صلاة "كل دبر ق يقول "كال اللمي أ0 مناوئه 

المحألأَ>خلةاأثثج،محديث، ؤصعل:كوئتيء لأثريكلأ\لأسثقائ، 
محيلض ينهى انه'كاذ إله وكتب الخد؛، منلئ، الحد يا يع ولا مننت،، ئ منطي ولا 

الثات،ووأد الأمه١ت، عموق ض ينهى ذمحأ القوال، ومحرة المال، ؤإصاعة ومحال، 
مزحة.وسبى عل؛هُآّ• متقس وهايت،. ومع 

المحح
وجوههغم ق المال إضاعة عن الثهي رُدار7، ثعال"ت اممه ~رحمه المؤلف محال 

ردم)هايا(.عثرحاجة، من ائل المكثرة عن الهي باب الأقضة، كتاب لم؛ مأحرجه ( ١ ) 
ماوتكلف الموال كثرة من يكره ما باب والمنة، بامماب الاعتصام محاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

حاجة،غر من ائل المم؛ عن الهي باب الأنفية، محاب وملم؛ (، ٧٢٩٢)رقم بمنه، لا 
(.٥٩٣)رقم 









UUt  تإآسشوثؤا1رسال؛تي سد تلام اساكض«ى يياض ش<

يلان؟ق تقوو وماذا ملأن، وقال اليوم؟ قيل ماذا خويم•' محابسهم بمقرول الذين 
الوقت.به يضع الذي الكلام مى ذك أفته وما 

شلالثاس، افُياتا خظ الذي ١^ إضاعة ك،اشعن الخكأ والئزغ 
شاكلا هذا \ذ1ذ\ي.1 وكثرة وقال قل ق الوني، فإصاعه أيصا، الوني، إضاعة عن 
لمعنلن،، رى ١^  Luu\ج إضاعة من ان الإنعق  ١٧أشد أنة 

الإنسانعل نجت، ولهذا يرحع؛ ولا يذهب بل تمحلمث، أف يمكن لا الولي، إضاعة 
ذك.أنته وما ملأن؟ ق تقول وما والقال، القيل ل الخوض يتجنب أف 

الض الخنق، نوال به ثراد أف محل ١^١^ وكثرة ١^١^٠، كثرة كذك 
;نآل١^ ثزاو لا بل حرام، فإنئ مال ئؤاَل كان إذ والثوال الناز، تنأل 

باش.والعباد لخم مزعة وجهه ق وما القيامة يوم يايا حش وينال 

فائدة،وبدون حاجة بدون الناص أحوال عن النوال كثرة به يراذ أن وثئثمل 
شث؟ئ؛أمجاط؟وماأتيذكّماذامولوهلأن؟هلهومحأم 

ّناولا ١^^٠، إليه محاج لا الذي العلم ص النؤال كثرة به أذثراذ ومحل 
منألته،أجل من فتحرم بجرم لم ثيء عن الإثان ينأل أذ بجثي لأيه السوة؛ هد عي 

ءذجلم إذا ط ميل الأحثر هذا ولكن ننألته، أجل من موجن، مح، لم ضء أوعن 
وظهلمَ،بمال الذي العلم كطايع ذك، إل محتاغ كان ءإذا ^١^، ١١إل ان الإن
مجه•عن الين ؤثزيو وبمممهم أذيمال لاثاص فإنه 

عنالأمهات مؤلر عن يعني الأمهائيج، عقوق عن ينهى وكان 
الأب،من أحو أبجا حس انى أو ذكر من الولي• عل عقلتم حن لها والأم حموقهى، 



٧٧٥شها القؤع أذن ام ضنوجوس ي ا،او إضاهة عن ام باب - ٢٥٦

_؟ثم قال: >)كك« قال: نحا:ني؟ شن أخؤ اثس أي ه: ائ فقدني 
لهافالأم مك«ُُ )١^ قال:_؟ ثم قال: ررأك قال: نن؟ نم قال: »1ئك« قال: 
وأئعبت\,< °ؤوأزصعته كنها ووصمته ها كن ولJها حملن، لأما عظيم؛ كبثر حى 

عظيم•حؤ فلها ومارها، لبمها 
ذكنه الض لكن الونوك،، تجائر س أما وص الأباء ئقوى وكدلخ، 

اونا>ّت،،وأد وعن الأمهاُت<، عقوق عن ينهى وكان أشد، لاثه الأمهاتر؛ عفوي 
باش——والعياذ دهنها بت له ولد إذا الإئاف أف الحمقاء الجاهلية عادة من وكان 

يىتثورى ه وهو،م منويا وجهه' طل آ'لأذف أحدهم ثنن نإدا ُؤ لحيه وص 
بهبنز ما نوء من الناص عن محمي، ت يعي، ه• بثر؛؛ة ما نوء ص ألموءِ 

ؤ،يرسه) ء؛ؤأز ما البالأة وعدم الإهانة ْع يبقيها أتح،: ألر؛>_،ه ؤ، يرسه) لز هؤيي، عن، 
—باض —والعياذ بعمهم أل حش لحية، وهي، يدهنها أي• تالحلتمه~هْا ألراد-،ه 

نعودباق، نحول يدفنها، حش ؤيطزحها فثممزكها أبت،، يا أبنا، يا به، قوشل وقد 
ال ٢١٠٠١١حش ايجارة، من أنمى اياهلثة j،  ٢٠٤هلوكانن، الخد هدا إن، باش. 
ساا!بأولادها معل 

عالماوأوجن، العفليم، الدين حدا علينا من الذي العاي؛ن، رب فب والحمد 
الفائزولإليه يتسابق الذي العظي«ا، الأخر من الماُت، كماله أف وقرر والراحم، اوحمه 

^لأن،بماُت،محإينيلإباثا
ومسالم؛(، ٥  ٩٧رنم)١ الصحة، بحن الناس أحق من باب الأدب، كتاب البخارتم،• أحرجه )١( 

أيحدين، من (، ٢٥٤٨)رنم به، أحق وأضا الوالدين بر باب والأداب، والملة الر كتاب 
)؛.ظ،^,؛ ٢٥



ال>سلتيسيد كلام ض اساكض رداس فؤح  ٧٧٦

وواحدة،قالوات ااوا؛ثcناا (؛ JlSاممب، ومول يا وامش قالوا؛ النار؛؛ من له 
»ززاحوة(اُُ

الإنالم،ولدت قال؛ نق، لك، ولد له؛ قيل إذا يحمذآس أحمد''ا الإمام وكان 
الأدساءأمزف، هو بنات لهم يولد والثلأم الصلأ٥ عليهم الأدبياء للأدبياء، 

اتنات،هم ا-ظم متهم بلعوا والذين أولاد، ثلاث وله بنات أرع له ه محئد 
L^١، نم بثة وله وق إ;راملم أكوئم ^١، ف،اوا الثوو الأولاد وأنا 

منهنفثلاث الأرع، البنات وأما ا-مح، ق مزصع له وكان وصح أمهر، وأربعة 
\لإ\0وةوأما كلثوم وأم ورثة، ريث_ا، وهن حيائه ق متن 

بامهر.بعده فإثت، رء^بمها فاطمة 

وأنتنومملئن  'ضالإفن >، تن!٥ إذا  oUIأن ض: 
ثندءجا:اساةي.

اكحم W رمدا دهان، نع ص بجي ض دنان' رُني ه■' وقوه 
رروهايت،؛؛بالممس محوي ولا بالمال، محوي ولا يعطي، ولا ينع يعي• رُمغا؛ والبمل، 

ايشع! ولا ينع ثحيح بخيل فهو—والحيادبافه— يهئلس،، 

والصلت،البر أبواب والترمذي* ثةئ^بممثا، عائشة حديث من بمعناه ( ٢٤٣/٦)أحمد أحرجه )١( 
الخيريسعيد \لي حديث من (، ١٩١)٦ رقم والأخوات، البنات عل النفقة ل حاء ما باب 

أيضا.بمعناه غتعجبمئ، 
(.٢٦)صرت القيم لأبن الودود وتحفة (، ٤ ٠ رص* صالح لابنه أحمد الإمام سرة انظر؛ )٢( 





صإإسثقؤغا،رسل؛ق سد ؟لأم ض اساسى فلح)ياض  ٧٧٨

الثتخ

بسلاحمنلم إل الإشارة عن النهي راباب ثعال~ت اف ~رحمه المؤلف قال 
فهاتانطولأا<. الثلمف ساطي عن والنهي مازحا، أو جادا كان مواء ونحوم، 

م1أكان:

ذلكأثب أومآ أوحجر حديدة أو سلاح أحد إل يشن أف الأول؛ المسأله 
يريدكأنه هلكJا نمن زثإ لأنه ذك، عن ه ال1تي ثش فقد به،  UJiأف يريد كأثة 

يد0،من وثنطلى يده ق الشيطان تييغ ثحوها أو بالحديدة أو بالحجر يرميه أل 
بافه.والعياد النار، مى حمرة ق فيثع 

ئخصنحو مرعا بالثارة يأق السفهاء، بعض يمعلمه ما أيصا وكدك 
حشمنه قرب إذا بئزعة قها ثم ثم علميه، يكن، مصطجع، أو جالس أو واقم، 

لعليدرى لا لاثه بالحديدة؛ كالإثارة وهو عنه، ينهى أيصا فهدا بميمه لا 
النار.من حمرة ل يسي وحيتي الثيارة، ل يتحكم فلا يد>ه ق ينيخ النإهلال 

رائراإليه آحر إنان وثاق كلب،، عنده الإنسان يكوف أف أيقا ذك ومن 
أولحزلخة^AJ، فإنهُج:نئلقالكاوأطواكلهدا الكك،؛ه، فثغري أونحوذك، 

ذك.سد قلمه من 

حاداكان مواة يملها، أذ اف الإنثش الهلاك أنباك، حمح أف فالمهأ 
هزئزه.أي حديث، ذك عل ذل ك،ا أوهازلا، 

ندإذا ى لأي عنه، بجي أيضا فظه طولا ١^، تحاطى الخانيه: المن1له 
الآ■حر.يد ان الإديد ثمحطرب ربإ منالول وهو الثإمج لأحد يده 



٧٧٩ء>ْآ-وابامضالإق1رأإشسامجحوّ.مجءئذج1دااو،ان-ء1 

viUJlS^J  أودثإذا صاحبك، إل موجهن وهي سعاطها لا وثحوها الئ،كين
■صاحيلح نحو واحعل عنيد، من يالك،ن فامد الك،ن تعطه ان 

فاجعلها->؛L^aJ ،iiتعطهها أن أرداءث، إذا الئخن ييثث يعني الحفلور، ق ثب لئلا 
يده.فتنجرح يد وله يمع لا حش صاحثك؛ يل مما اكثص واجعل يليلئ،، مما 

عزصا؛قئمله فلا الناس ض ممثى وأنت، عصا معك كان إذا أينا: ذللثؤ ومن 
^١أنيكة زلكذ أنا٠اش، نذ أو زراءَك نن 0، بمو ^ ه إذا لأتم، 
أمامك.ومن وراءك من يؤذي لا حر واقئا؛ أوتحكه عليه محئ أف إما واقثا، 

حرحياته؛ ق يدكها أن للامان ينبغي الش ااثمتدْ الآدار--ج من هذا وكل 
الزمحق.وافه أوبمنهم. الناس يؤذي أمر ق يقع لا 

خوٍمححتته



الرطء،سد هدم اسسزا*j يياض فلح  ٧٨٠

يتتنَ،كس ١^ 
الزبموص ح ل

خجٍهتأمم

انتحي،ق نْنءمحؤعنق ٠^^٥ أبي( ئغ هنودا 'كنا هائ،تالشعثاء، أي ض ~  ١٧٨٥
منحنج حر تجزه أنوهريزه همحثئ انتحيتنقى، من رجز همام الزدذ، هادو 

هحيزررنواة الثابم.. أبا عمى ص هدا أثا أبو_؛: فقال اشحد، 
الشيح

الأذانبعد انتحي من الخريج *كراهؤ ررباب ثعال~؛ اض ~رحمه ١>^^!، قال 
اثكتوبه،١.الصلاة يودي حر لعير إلا 

إليها،أقبلوا ض الفلاة، عل لخل لياص: يقون فإنئ أذو إذا الؤذل أو وذلك 
يدير.ولكنه أهل، له يمال، فإله منصة ذلك، بعد المنجد من والخروج 
رحلفقام هههقتئ هزيزه أبير ْع قعودا كانوا أمم الئعثا;؛، أبي( حديث، يكز ثم 

ممدهدا ®انا ت قال المحي من حرج إذا حر تجزم ;?ءمحؤة؛ه هريره أبو فائه بمنى، 
الماسم.؛؛.أبا عمى 

أمالمنجد من أحرى جهة 3، لسكوي، يمثي هو هل لسظر بحزم؛ أثبته ؤإيإ 
عصىممد هدا ®أما قال! المنجد، من الخروج أراد انه له حرج ®^١ يريد، ماذا 
أذنإذا الجد من الخروج عن الهى باب الصلاة، ومواضع الماحي كتاب مسلم; أحرجه )١( 

المؤنن،رءم)هها"(.





سداإرسا؛؛تيهلأم ض اساسق )لأش قيح  ٧٨٢

عيرلعم الآنحان رد اهة كر —  ٣٥٩^^^1  عذولعم الرنحان رد كراهة باب " ٣٥٩

عليهعرض ررس ه؛ اممه رٌول قال قال! خكمحفيتق هريرة ش عى — ١  ٧٨٦
'.منلمر رواه الريح٠٠. طيب الحمل، حفيف هائه ، ٥٧قلازنحاو، 

الطيب.لا "كال ه انيًر أل مالك بن آنس وعى - ١  ٧٨٧
نواةالبماريُ

القثنبح
عدرار.لثم ١^٠٥١ن زد ٌكراهة ءاباب ثعال-؛ افه "رحمه المولفن قال 

طيباشحمل، حفيف ه البي وصمه كا وهو الطست،، مى ثؤغ الئنحال 
اليخاريساقه فيإ الولم، ويس ردم، عدم إل . الّى أرشد وقد الريح، 
والطين،الطين،، يرد لا كان ه اي أف رْنهعئن مالك، بن انس حديث، من يخءه 

هااس كان ولهذا الحلسبى؛ ويئز الص1.ز، وينزح الصز، يمح أثة شك، لا 
محيوة ومحل والق، اشاءُ، الدمحا ِسم إة »خبم قال: حش الطن، بمنهُ 

طست،عل علامة لاثه داج؛ الطست، ينثنمل أف ان للائ٠ ر الصلاة؛، ِفي 
الطيب،أطب، وأنه المسك اسمال باب وغيرها، الأدب من الألفانل كتاب لم; مأحرجه )١( 

٢(.٢  ٥٣)رغم واتجب، الرمحان رد وكراهة 
رقمالهداة، من يرد لا ما باب عليها، واكحريض وكلها الهبة كتاب الخاري: أحرجه )٢( 

(٢٥٨٢.)

من(، ٣٩٣٩)رغم النساء، حِح باب النساء، عشرة كتاب ائي; والن(، ١٢٨ jxأحمي.)أحرجه )٣( 
غؤممفيقثن.مالك، بن أنس حديث، 



٧٨٢بمهآ-باو،ثراهتردارربماذسنذر 

يقبللا طيب ثعال وافه للقا0، والطين للطين، الطٍباج، فإل نفسه الإنسان 
إلأْو•

مئاولا الف، لأي؛ ^كان ١^، لأف فلاوذة؛ ١^؛، إلبم، أندي ^١ 
٥اويح؛ ك الخل، خمف، كان إذا اونحان ل ه البئ نضف كا كان إذا 

لأ:ضؤكني.

ألأو الجالس، ل بظأ العلب إليك أندى الذي هذا أف خنغ لو لكذ 
أذويريد جراش، وهذا كذا إليك أنديت أنا ت ويقول المنتمل، ق عليلث، بمس 

جؤأوثوابه أجرم يبطل هذا لأف الهديه؛ يمبل لا فهنا إلتك، أندى با ينتحيمح، 
واط4ُالمزش.لأ أف ١^ ئىةفال منه لأ:ضزك كآن إذا أئا والأذى، 



سداارسدتياساسق*ذ؛لأم هس ض  ٧٨٤

ممتدةعليه حشج لذ الوجه ق النح "قراهة باب " ٣٦* =^^^"٠ 
ت:ححؤ ق ذلك أثذ ئ دجوانأ ونحمحْ، إغجاب من 

خجَءٍةمحةحبم

اليثنمع يال: ننحقينن الأئنري موتى ر عذ - ١  ٧٨٨
م-أؤدا-محلإض«

اىئواثوح.)رزالإزائ«:
رجزعللا هأش البى. عند يكر رجلا أو بم٥ أف وعذ - ١  ٧٨٩

أحد'كلم^15 »إل محزارات مودئ صاحبكرا عس ممن »ونحاكا ه! ١^؛، فقال ^١، 
اف،وحيسئ ثديك أثن يزى ثاو  jlوكدا كدا أحسب سز: منمحمح1له لا مادحا 

'•عللأُ مثفز أجدارا افه عل يرر ولا 
ينيخجعن رجلا أو قهنن؛ المداد عن الحارث، بن محام وعذ -  ٠١٧٩

فقاواضاء. ذبؤخ عقوj يجنن نكتي، عل يجثا عث،او 
لمحاحثوا الداح؛ن، رآيتم ررإدا ءالأ ه اممه رسول إل ثانك؟ ما عمإن! له 

•بممُ رواه ١^١^٠٨ وجوب 
الزهدكتاب ت لم وم٦(، • ٦ رقم)• الت،ادح، من يكرم ما باب الأدب، كاب الخاري; أحرحه )١( 

٣(.• ٠ ١ ر رنم إفراط، فيه لكن إذا اطلدح عن الهي، باب والرذاسه 
الزهدكتاب لم؛ وم٦(، " ٦ رقم)١ التإدح، هن يكرم ما باب الأدب، كاب ^١^؛ ١١أحرحه )٢( 

٣(.٠ ٠ رنم)٠ إفراط، فيه لكن إذا الدح عن انهي ؛اب، والرقائق، 
٣(.٠ ٠ رقم)٢ إفراط، فيه لكن إذا الدح عن الهي باب والرقاثق، الزى كاب سالم: أحرجه )٣( 



٧٨٥زنمء  uLmIصة«ق ءس خيف، لق م الدح ثراهن باب - ٢٦• 

صحيحه.ممره أحادث الإباحة ؤ وحاء النهي، ق الأحادث فهذه 

كإوعنده اiمدوح كان  ijlيقاوت أو الأحادث ين الخمع وؤلريى العلءاءث فال 
ولاظعنولايثريذك، لايقن، بمصث تامة ومرفة ص، وؤياصة محشن، لخان 

قثدحه الأموري هذه من ثيء عليه ختم، ؤإذ ولامكروْ، بحرام فليس نفئه، به 
•ذلك ق الجلفه الأحاديث سزو الممصيل هذا وعل ثديية، ّكراهه وجهه 

بتهم"يآكوو ررأرجوأذ •' وطؤهه' بكر لأبى ه فوله الإباحة ز جاء ويا 
ررلتشالأحر! الحديث وق لدحؤلها، الحق ابوات خمح من يدعون الذين من أي! 

ذوه£أن.'لنمر ه وفال حثلأء. أررهم بملمون الذين مى لست أي؛ ' مئهماار 
الإباحةق والأحاديث هجكا(رأا ي تجا نأك إلا قيا كا لءالئبمان _ >اةا 

.^^^^بجاقىاث)الأذكار(رء؛
المحح

أذللامان ينبغي هل ان، الإئمدح بيان ق ثعال~ افه ~رحمه المؤلف مل 
أخوال:له وهذا لا؟ أو هوفيه بإ أخاة بمدخ 

الزلكة،كتاب لم؛ وم(،  ١٨٩٧رقم)للماسن، الريان باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
خنهبمه.مريرة أي، حديث من (، ١٠٢٧رقم)البر، وأمال الصدقة جع من باب 

حديث،من (، ٦٠٦٢رقم)يعلم، ب،ا أحيه عل أش من باب الأدب، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
عمرابن 

كتابلم؛ وم(، ٣٢٩٤رقم)وجنوده، إبليس صفة باب الخلق، بدء كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 
وقاصأي بن صعد حدين، من (، ٢٣٩٦رقم)عمر؛نحقمحغ؛ءنن، فضائل من باب الصحابة، فضاتل 

ر?ءأقبمثئ.
الكر.دار ًل. (. ٢٧٧لدووي)ص؛ الأذكار )٤( 





 •٢٦ -ub  مس ييف لى ي الدح نواهن j*٧٨٧اهجإب ضدأ

ؤيطريهذك أسه ما أو ا وزين أو أمثرا رجلا يدكر أف مثل وخدلغ، كدب وهو 
علصرر أيفا وهو عليه، حرام فهدا الحميدة الصفات ْس فيه ليس بإ وتممه 

ا1ملوح.
يعرالمدوح اف الإئأن يعشى لكي فيه، هو بإ يمدحه أف الرادعةت الحال 

محور•لا محرم أيما فهذا غثرْ، عل ؤيريع شه، ويرئو بضه، 
عليهفأش آحز، ه ١^٠ عند يكز رجلأ أف ذك ق أحاديث المؤللن ويكز 

لأفإياه؛ مدحك بسبب يبحثه كأثك يعنى صاح«ائإ،ا عنق يطعش ررونحك! فقال! 
قالراب عش أف ه البل أمز وقد ويثعا,ل، يريع اiمدوح يرلا أف يوجب ذك 

المداحى.وحوم 

إلاومزق حاه له أحد أمام محلنا جلس ما معزوقا، الأسان هدا كان إف بمي 
أحنى،بعد مزة منه ينئع الذي هو! فالمادح الادح، غير والمداح مداح، هدا امتدحه، 

قامذك أفته أوما أوعالم أوقاض أوأمم كبر ان إنعند جلس كل،ا المداح لكن 
فقامعثإل امتدح رجلا لأل الراب؛ وجهه ل عش أل حثه فهذا يمدحه، 

إفقال! ذك؟ قتل ؤ عث،ال فاله اأداح، وجه ق ومصها الحصباء، وأحد القياد 
الراب«.وجوههم ق قاحثوا المداح؛ن، رأيتم ررإدا قال! ه الش 

^نمألأ:هأإلأبج؛لألمحهقال:
الزقق.والJه أولبمشق<ارأ/ ^١ قلمل الأحر واليوم بافت كاف رُس 

لم؛وم٦(،  ٤٧٥)رنم ه، الّمح، دمل، اللسان حفظ باب الرناق، كتاب الخاري• أحرجه  ٢١)
أبيرحديث من (،  ٤٧)رقم الصمت، ولزوم والضيف الحار إكرام عل الحثا باب الإ؛ءان، كتاب 
هريرة





٧٨٩مس القدوم وكراهة رنويبماالؤ،اءفرادام بك »j المثج ثوامت باب - ١٢٦ 

الخدتثرعنت، ؤإل اف، بمدر رعيها الخصبه رعيمثؤ إذ ألس جدثة، والأحرى حصبه، 
بنصق ْتثتا وكاو خؤفيتق عوف بن الرحمن عبد محجاء ت محاو افه؟ بمدر رعقها 

ثهنمعتم اءإدا ت مول الثب رسول سممتا عنيا، هدا من عندي إف لمال• حاجته، 
الهَفخؤد منه« فرانا نحث-بوا هلا بما ج لأزم زقغ ؤإذا عيه، ممدقوا هلا بأزض 
علتهمتقى وانصزف. عثردْ؛هعنن مال 

الوادي.جانب وارالندو٥اات 

سمنتمإذا ٠٠مال؛ الئءًا م ;نحهبمئ و^• بن أناته وض - ١  ٢٧٩
منها؛،ثئزجوا ملأ مها، وانتم لأرصن، ولع وإدا مم>حاوها، قلا بارصن ؛الطاعون 

هق1ْام

المحح
الخروجوهوكراهة رعال~ اممه ~رحمه الولف، عمده عفليم، باب الباب هذا 

بوباءنمعش إذا يعي عليه، القدوم وكراهة منه، فرارا الوياء؛ مها وقع بلد من 
منه.فرارا منها عئرج فلا فيها وأنت، وثع ؤإذا عليها، مدم فلا أرم ل نازل 

1،ولوكم أنوف ^^١ أينثا ءؤ ،: ٧٥١بمزل ){0ئ' ١^^!، انتدل ثم 
أيوو< ه أينما ؤ مول؛ وافه منها ثئرجوا لا قزله؛ إل إشارْ مثيت-ز4 محج 

تيعني بالثمد، مطليه محصنه يعي مسيلوه محئج ق، كر' ووؤ زماني أي ون، مكان 
كابالم: وع(، ٥٧٢٩)رنم الطاعون، j يذكر ما باب القح، كاب البخاري: أ-؛مجه )١( 

(.٢٢١٩رقم)ونحوها، والكهانة واممرة الءل١عون باب اللام، 
كابوملم: (، ٥٧٢٨)رقم الطاعون، ق يذكر ما باب الطب، كاب البخارىت أحرجه )٢( 

(.٢٢١٨رنم)ونحوها، والكهانة والطيرة الهتاعون باب اللام، 



سسوانيةلأمس،واضس ٧٩٠

ونز١^>!، ؛؛؛•^^٢ ^^١ أينما ُؤ ياتخم موف الموت فإف مممة، -هية' بايص، 
َقمفيمحجسنن4.

يخينث سروزك> اركا آلموث ؤهلإ0 وأبلمع هذا من أعظم أحرى؛ آية ول 
مىفرار فلا ويقايلمك، يلاقيلئح بل يلحمك لا وهو منه ثفر لالخمعة:خ[ ه مثقه^ئإ 

لوفعكاثك اآوت؟ا من فرارا الوباء فتها ثرل أرض من ّمج فكتفن الموت، 

حدرأزف دهم دبنرج بن حرجوا أون ئرال ألم ؤ ثعال؛ اش قول واقرأ 
ثزلمؤلفة، ممرة هؤلاءألوف، لاوقرةتّاأ'آا ه ثإلثتنهثِ مونوأ تحرآثم ممال ألتوت 
ثيءكل وال الأيه عَققل افه فاراهم الموت، من حويا فحرجوا؛ أرصهم ل الوباء 
قدريا،قولا ذك قال مويوا، لهم: اممه فقال محاله، لا أراد ما مدرك وأثئ محيط، 
اممة،أحياهم ثم ه ألوفوهم ماتوا فتكون، كن له: قال شيئا أراد إذا افه لأف فإتوا؛ 

عوجل•قدواش من فرار لا مهلاأنة اضُ أراهم لكن قيأ، ثيء كز والهُعل 
اف؛1نو الوباءُ فيها أزض عل ازلابمدم الإئعل اولفن انثدل ثم 

هلأكغلم.فيه يآكون الذي الأيء معلموا لا أي: ثعال؛ 
ا-ئادتجبن عمن قصة وذكر ه اللمي عن الواردة بالأحادث أيقا انقدث، نم 

قال:البي أل دفته الطاعون، له فذكر السام إل المدينة من تحرج ح؛ن نمحؤثنبمئن 
فهاأرض إل المدوم عن ه اللمي فنهى ءل؛ؤاا مدموا قلا أرض ل به شمعتم ررإذا 

باض.والعتاد قتاك، وباء والطاعون الطاعون، 

جروحعن همارْ وإئة اء، الوبمن حاص إئثث-وع العلم؛ أهل بعفن قال 
عليه•لقفي حس الئيل جريان ومحري الإنان، نمسّت، البدن ل ومرحات 



٧٩١عس القدو،؛ وكراهة ث الؤباءفرارا بلدوقإلها ض امرؤج كراهة باب - ٢٦ ١

الطاعونإل وقيل! فيموت. الإيال يصيب الطن ق وحز الطاعول إل ومحيل! 
إذه1.ا فإف أمحزب، وهذا وعترها، الغويرا مثل نزعة، ينتشن عام وياء لغل ان-لم 

بحورلا فإنه بنزعة يقثز عام وباء كل العني، ل فهوداخل القظ ل داخلا لمثغن 
فيهاوأنتم وئع ؤإذا الوباء، هذا فيها حل الذي اJالي٠ عل مدم أذ ان للأن
مدركوففإيكم لويرريم اللب، قدر من فرارا كمحول لأدغم منها؛ عمجوا فلا 

ت.فرانا منها كمحوا لا قال! ولهذا محاله؛ لا 

لحاجة،البلد هذا إل اتى لاثه ولكذ منه، فرارا لا منها الأسان خروج أما 
•بأس ~ءلأ بلدة إل يرجع أل وأراد حاجته ايمصن، ثم 

تؤئؤهتنعتر مع كان اثه غئئبمنها عتاص ابن رواه الذي الحدث هذا وق 
أثناءق كان فلثإ اقدس، رستا لثتح أعلم— —واف، وذللث، الشام، إل حرج حئن، 

باقوالعياد والطاعون طاعون، الشام ق وئع أ[وه ءلإوJ^، الأجناد أمراء أتاه الهريق 
يدعوأن خؤسنبمآنحأ عثاس بن اممه عبد وأمر عتر فتومحم، الأسثار، مرع محتاك وباء 

أتيث،عثا ثرجع لا قال! من فمنهم فاحتلموا، وشاورهم، فدعاهت؛ الهاجرين، له 
أذعثاس بن افه عبد أمز ثم عني، ارثفعوا قال! ثم ان"ى، قال! من ومنهم إليه، 

عني،ارثفعوا قال! ثم المهاجرين، كاحتلأف، واحتلفوا فجمعهم الأتحار، عبمتع 
ق؛تلمافلم فدعاهم المهاجرين، كبار يعني المح مهاجرة مئيخه يدعو أذ أمره ثم 

ازئ.وقالوا! اثنان، عله 

بنعامز أبوعثدة راجع-فقال -يعني ظهر عل مصبح إو الناس! 3، فنائي 
منأفرارا المومتينر، أميز يا قال! الأمة، هذه الس.أمي ٌنءاْ الذي ئقمحقبمثن ابراح 

ي،أبا يا قالها عتزك لو ئل! ،؟! ٥١قدر من تفؤ بالأاس تزجع يض اَش،؟ قدر 



>تإإخيوثتيالرسيق سيد *زتلام اساا|هتي هق شح  ٧٩٢

هذا،تموو فكيث أث أثا \ثفك' لكاو ثالها ؤوك' أف لو بمي: محالفته، تكزه وكاف 
عدوتان،له واديا بها فهطت، إبل للث، كان لو أرأيث قال: مقننا، مثلا له صزيث، ثم 

بمدررعيتها ا،لحصبة ق رعيتها فإن محدبة، والثانية محصبة إحداهما ثنتان، بمنى 

علايحصبه نحتار سوف، ايلئ، ومعلوم الله، بمدر رعيتها المجدبة ق رعيتها ؤإن الله، 
مثله.هدا يعي المجدبة، 

لثثثب قد وكان تمبمن، عوف، بى الرحمن عد حاء إي كدللث، هم وبينإ 
الحدث:عليهم سلا ثم ه اللمي عن يخي يلئا، ذلك من عندي إل فمال: له، حاجة 

مئه«^١^١ عرجوا قلا فيها وانم وقع ؤإدا عقيه، مدموا قلا أرض و به نتجتم ؛رإذا 
الصواب.مواممته عل عنئ الله فحمد اي، حكم هدا فواقق 

فوائد:الحديث، هدا ففي 

ذللث<.إل الحاجة ذعت إذا بنفسه العرو يتول الخلميفه أف منها: 

ماعل فإثه ءنه~، تنال الله ~رصى عمر الوبيتذ أمثل بيامة حن ومنها• 
بعدإلا الأمر ا هن• ل يبث لم الصوانم، وإصابة والعمل والعلم الدين من عنده 

والمراجعة.المشاورة 

علمهق الأقفل ١^١^، ي فالأدصل بالاقصل، ثيدأ أذ سعى أنه ومنها: 
الموضع،اسهى عليه أثير فإذا فالأففل، بالأصل فتدأ شحه، وق نأيه وق 
بالاحريى.يائ لأذ حاجه فلا 

شقا^۶٠٢ تانق.رثاكت اف قال ك،ا الموبختن، بّات من المشاورة أف ومنهات 
;تم4تامرى:^[ّ





؛لأمسامسظإمحيوغ ٧٩٤

لأووالصنو؛ الهانكه فيه ما عل مدم لا اف الإئأو ق الؤي. جكمه ومنها• 
ءؤنلأتلئوأ1دبجإلأههوقال: لاىء:ا،آ[. أَمثمحأه ثثوأ ^ قال: افَت،ُال 

ثيءكل كاف ؤإذ الهلاك. ْنه قم م ق نحاطن أذ ان للإنمحوز فلا ]\مص\آ 
لهاوئ.الألجاب لكن مدر 

مها؛ثمج أف ان للائقوؤ لا فإثه الأرض ق الوباء وقع إذا أيه ومنها؛ 
تأس.فلا لحاجة حرج إذا وأما منه، فرارا 

ينعما والإبر واجوب الأدوية مى الأسان ينتعمل أف باس لا اثه ومنها: 
زلإذا او الإنأو كإ ما، نار ولا البلاء، زول قبل الوقاية من ذلك لأو الوباءَ؛ 

يعدولا عليه، حرج فلا منه وقايه أحد إذا فكدللثه عليه، حرج فلا وعائه وباء به 
الهلاكمن الواقية الأساب، فنل لأو الثوكل؛ من هدا ل اوكل، مص س ذللث، 

لأخي؛الأنثاد_،ولأ ئتزكل ه دعي أو تنكل والدى ^L^^، أص واJندام، 
واممه حكمة لأف عةوْل؛ اممه حكمة ي طاعن إيه بل الحقيقة، ل بئثوكل ليس 

الوفق.واف له. ثعال اف محيره الذي بالثيسؤ إلا الشء يكوف أف 



٧٩٥باصظفيض«ااسر 

^َََِِقق
ّأا'ّا-اباظظوممثم م ٠

نحنح 

ثيلنونك1ري\ ظح0ف؛رك ولكن نلينن ًفمر ثنال! اف قال 
١د،ثJهلاJقرة:٢•١[.الثاس 

الثثج
عبار0ت والشم ^ \ذح%؛ محريم ق التئليظ راباب ت ثعال— الله —رحمه \ؤف قال 

يملما فمه بالنحور، الإصرار إل الناحر حا يتوصل ومثات ؤقراءات عمد عن 
الإنسانثعلى يعنى العطفن، يوجس، ما ومنه العقل، يدهس، ما ومنه يمرص، ما ومنه 
كاملا،ائصرائا غإرْ عن اتحراقه بمي القرف—،، يوجب، ما ومنه شديدا، ملقا مإرْ 

له.وشم نحر بمن الئئره د؛رأ وقد محرم، كله لكن باممب، والماد انولع فهو 
بالأرواحيخر؛ إل الثاحئ:وذل كان فإذا الخفر، إل Uئزذل ومنه 
لمإذا وأما فيه، ثالث، لا كم فهدا تطيعه حش لها ويتعبد إليها يقرب الئيطاث، 

يموأف الأمر وج عر ونجن، الدنواسج، كبائر وص ومحرم أويه فإله كذلك بجن 
اممهإل فأمنه يتن، لم ؤإذ عَوجل، افب إل قاص، تاب، إذ لأيه تاب،؛ ؤإذ الناحر 

ومفنيك.لمزته درءا ئقتله؛ لكنتا 

والعياد— الشم لأف مكمنا؛ بحره كان إذا النار أهل فهومن يثب، لم إذا وأما 
عؤرمن اذ الإئياق لأيه الشرور؛ أعظم ؤص الأرض، ل الماد أعظم من باممه- 

منه.ثئرر أذ 



سيئالوسيق؛لأم  jitاسايعم واس ر ضح  ٧٩٦

الثزعغ،الأوراد قراءْ وهي عئقثل، اف بإذن مه محميك ئيء محاك ولكن 
الناس،زت أعود وم الم^ق، بزب أعود وش أحد، الله هو وش الت5زبي، آية مثر 
ميواق أكج هذا قاف ه الض عن والأحاديث، ١^^^٠ ق جاة مما ذلك أية وئ 
ال٠نالشم.الإن

ولكتنشص ًًقعر ؤونا ثعال؛ النه يؤو ;َمحهانئئ اأوJدف يكر ثم 
يوله;الأية أوو ١[. ^٢• ]١١٨ألنء>و؟4 'الثاس ثنلمنوث 

ثليإف،ملك عر الشياطن سلوه ما أي; ه نثتن •^٠٠ عق آلث؛نط؛؟ت تنبأ تآ 
اصمحنليم؛نشتن ْئن ونا : ٣١الثاز محت وهوأن 
محنا،ئم، ولم كقز، ما ق\فتؤلأوأم' نليإف ألنءتو؟اا أفاس بملثوف َكثروأ 

والثلأمالصلأْ عليهم الكرام الأمناء أحد كان فإثة الن_ثؤة ;ffi؛ حأف1، ؤإثإ 
ه,أين الثاس ثينوف ^^كت>كثئوأ 

ملبن ذمنا ولهدا كمن؛ الئاين، من الم تطم أف عل دلل هذا وق 
كافنا.كان يالشياتينر محره عل ان الإئانتعاف إذا 

ملكانوهذان هنروث بمايل اممتفس عق أنزل ءؤو،آ عال: قوله 
ولكئهاالنحر، الثامن يشوف فيها، الثحرة لكثرة بابل أرض ءَيجلإل اف بعثها 

أرسلهاه. ذي  ١٠٥مننه عئث حئ؛^^^١ أحد بن بمنمان ؤوما الثاس يئ3ثحان 
\أدو>و/الناش ■مق؛لعلان اممه 

مكزموفكرام —واللائكه ملكم مال اف يرمل ك؛م، الإئاوت محيثنأل وها 
الثحز؟إالناس مثان عئو؟ل- اف عند 

قننهنحى ؤإقما قالأت الناس علما إذا ولهذا عئقثل؛ اض ض فئة هذا فثمال: 





١^^^ ٧٩٨^

عثم4•بث ألأجرة ف، لمً 
يمملموفالدين هؤلاء علم لقد أي• ومحل•، واللام بالمسم الخمله هده اض أكد 

المثكتنل من من ذلك علموا حلاق، من الأجرة ل له ما بمئمه الذي أف الئحر 
احتارواباق والعياد ولكنهم الأمر، لهم وبال علموا قل■ ه ذم  ١٤مننة قن أؤإثما 
ولهذاالمح؛ ؤ، وطمع وعبة عن يكون إد،ا والئراء ه أنميته ؤلس قال! ولهذ>ا ذللثج؛ 
قثصيب له ما أيٌ ه خلي ينح ألأجرة ق له> ؛^^١ ائزاء ثعلنة ثعال اممه تش 

الكافئ،إلا الإطلاق عل الأجرة ل له ميب لا الناس مى أحد وليس الأجرة، 
محيرعل يعدب أو ؤإما حانم،، بلا ا-ا؛نه يد"حل أل إما الأجرة، ق جيب له فالموبن 

منثصب.أي! حلاق من الأجرة ل له ليس الكافر لكن افه، ماله يكون ثم ديه 
يعنيباعوا، بمعنى هنا ثروا ه أنمّهم مهء سروا ما وقوله!ؤولئرك\ 

هتلموث> صقارا م أجله س أمتهم وباعوا احتاروْ الذي هذا ذم اممه أو 
محص.ثز هدا أة لعلموا العلم دوي من لوكانوا أي! 

عقوبةوأف الغمر، إل يودي وقئ الدنوب، كبائر من الشم أف والخلاصه! 
صزثة١^١■>^ ؛رحد ه! اتي، لمول بجمر؛ لم أم سحر؛ كمر مواء يمل، أف الثاجر 

بالئتمج،١.راصربه لفظ! وق ، بالث1محاا 

وأننحورهم، ق كيدهم يرد وأن ثرهم، النلمير٧ يؤي أن يمال اثنه نال 
الساطتنمن أعدائه بن المرء ؛قمح،:٦١ المح، الئزعؤ الأدراؤ ملم عذ قيا'كم يمحثا 

المولى•والله والإنس، 

حندبحديث من (، ١٤٦رقم)•حر، الحد ق حاء ما باب الحدود، كتاب ال،رمدىت أحرجه )١( 
نْتهبمته.اش ءّد ابن 



٧٩٩صههمض|(اسر 

الؤيقات١١.الئتع رراجثيوا • قال ه، الني عن رْءهئثئ هريرة ش عى " ١٧٩٣
افحزم اش القس وقتل والئحز، باق، ^^ ١٠٠قاوت ص؟ وما اللب، رئول يا قالوات 

الخانزقدث الأخف، ثالمحفي:دنم الشم، قال وأكل الئ:دا، وأكل إلابالخئ،، 
عشُُالغافلأتااقق اiؤمنات 

الثثخ
حدثالثحر محربم باب، 3، التعليظ بيان ق ثعال~ افه "وحمه المولن مل 

القسءاوقتل قوله: وعل الحدث هذا أول عل الكلام وميم تيممقمحن هريرْ أيى 

والمنتأمن،واiعاةال، والدمل، ا1نللم، انولع؛ أنبعه المحرمه المموص أف وذكرنا 

ذعتإذا حائز اثه وبقا الكمار، ويتن المنلممى ض العهد عن أيئا وتكلمنا 
عشرمن امحز العهد نحون هل خءهماث4 احتلموا الئلمإء وأو الممثحه، أو إليه الحاحه 

ام;أقثلاثه العهد أو وذكرنا لا؟ أم المطلي العهد بحور وهل لا؟ أم 'تنواُت، 
الشمالأئل:هئؤد،وهدالأنحو0

الناجح.المول عل حائز وهدا مطلي، عهد ١^١^؛ القنم 
حائز.وهدا موئق، عهد الثاك: القنم 

لا؟أم سنوات عئر عل يزيد أل يجوز هل به، المائلول احتلث ثم 

رقمأيقتزبر، آنزد أه=فازن اق:آث ون تعال: اف قول باب الوصايا، كتاب البخاري: خرجه أ١ 
(.رنم)٩٨اعبائر، يان باب الإبجان، محاب لم: وم(، ٢٧٦٦)



ادوسدتيقؤحلئاماسستي،_ئلأمسيد  ٨٠٠

للحاجة.لأثه جائر؛ اله والصحح 
الإنلأمشخ قأل \ؤس من أيقا اوبا أم الث:ا« رروأم M قال ثم 

دو_،أي عر مثله يرذ لم \ذئو\ما أم عن، الوعيد مى ورد وقد تمثه اين، 
آل;؛ىيائه: ق قال افه أو >و بافه، والعباد عظيم فهو الئزك. سوى 
يحرم،فادزأ سلوأ لإ .ا؛ن مومه إنَقثهم من بمن، ما ودروأ ه آثقوأ ءامؤإ 

4صلينوث ولأ ةللنوف لا أت>إه=فلم ناوش شمحر ينز وإن ورثوبه، أقي بى 
]اوقرة:\ا'اأ-ا'يآ[,

،٧٥١>، للمم> ممن فالا اوبا ائ الإنثوك لم ^١ ألا محل اف4ُ فج، 
أكثنياحل أن عاليه ؤئرم فإثه تاب إذا وال 4 ووبي، أقي ثى يحريو 4ظدموأ ورسوله 

•4 قلدوث وي هليثوف لأ آ>ت>إهقنا ر»وش 4ظا=ئإ ماله من 

البئ،بينها سمتة أصناف ق يكون والربا الموبقات• س الربا أم أف فالمهم 
يالشعر،والشعير بالبر، والبر بالقصة، والقصة بالدمح، راالآم_، محوله: ق ه 

هد0احتالمت، محإدا بيد، ثد-ا بمنواء، نواء بمثل، مئلأ بالماخ، والمخ بالتمر، والتمر 
اومحالآليينالأاس،الئبا'كارث،ثدايد«را؛وغاوي نوامحثشزإذا uiالأ٠نناد٠ 
لكنقلل، أيضا مها واوبا محلل، الأطصة j افادُل لأف والفئة؛ الدمج الأئلأن: 

الأكوزالأنوال.

الدم،ص دل هي -ام القد.ة الأزراى هذْ يزلمج و نجماقت والثلمائ 
أموال،يق ْز، أكثز إل الخلاف حريغ محا اخلائا فيها اخلفوا والقصة- 

من(، ١  ٥٨٧)رقم نقدا، بالورق الذهب وبح الصرف باب المساقاة، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 
خ؛ءمحنبمئن،الصامت بن عبادة حدث 





ايرطيسيئ تلام ض اسا}حتي ش  ٨٠٢

فيهاالأية هدْ فإل [ YUa]^؛:4 آلتي، ين افظذ تخثلم أس يموثر 
قولان:

قمرقهم ل بمي لكلمجانحن، وأحدة الربا لأكل موموف أنبمم الأول: 
لهفبأكل الحرام، اثكنب، هدا يريد الطائش، ائجنون مزق يتمزق الدئيا، 
جله•لهم يوم ووكل وسيلة، وبكل ثشج، وبكل 

يقومكالذي القيامة يزم ثورهم مذ يقومول م الأية؛ ل الثاو والموو 
ومشهود.وشاهد العالم أمام العافية، افه سال ائس، مذ مصنوعا 

والخدلإ،ام >يق عن أوكان صرنحا كان مواة وم، الزبا حال: ثز فعل 
باشوالحياد المن،، قنزة إل وأهزنمح إنجا فهوأشد والخدلغ اآكر طريق عن كان وما 

[.١٤]1__: ذكسيله ثاكاوأ هزمم عق مإل بز 

ولاحا، باس لا وايه حلال، أما ويروق الحيل، هدْ يمنلوف يدهم لهذا 
اف،مذ حجو ضء وجهه عل المحزم قتل مذ لكذ عنها• يملمثول يكادوف 
بالأزبة.عف محبمن ١^ افُله تئن وزى ضية، ل أنث و>ف 

أبوهمات الذي هو واليتيم الوقات، من أيقا التيماا مال وأكل  ٠٠قوله 
ينلطمذ ماق نمه، عن \ذووأ يتطح لا أيه بمعتى منكى، واليتم بلوغه، مل 
اiومات.من أيصا فهذا ؤياكله، باش— —والحياد ماله عل 

اأن1مولثمابل إذا الغمار، ْع القتال ق بمي الزخم،٠٠ يوم لأوالثول قولة 
فيإإلا باق، والحياد الدنوينج، موقات من موئا يعل قد يكون المتول فإل والغمار 

ا.نئزهإل ىضو\ أو لقنال مثكزبما ءؤإلأ ءِوْلت اش يكر 







٢٦٢ -uIj  ٨٠٥ايدو بأيدي دا>ءع بلادالممارإذاحيف إش هذ|لسأ،وةباإسض النهي

لأووذك الشبهات؛ به ينع علمأ  j\lyعذ\يكوو أذ \طو■ اكزئ 
اذجايالشاي إليهم قدم فإذا اض، دين عن الناس أذبمدوا ساآ،ودول الئئاز 
مندينه عن محرجه ما والشكوك الشبهات من عليه أوردوا علم عنده ليس الذي 
يذهبأن له محل لا فإله السبها'ت، يه يدف^ علم عنده ليس فمن يشعر، لا حب 

ؤيآكوفكالعلاج، المنوي للصزورة إلا اللهم الأم، كان مهإ الئار، بلاد إل 
معهننماحمهتيسثئالأاس.

الكمربلاد لأف وذلك الشهوات؛ من محميه دين عندْ يكوف أف الثاف• الئرط 
كاأحراو والناس ئلطائ، رادع من ولا ليي واقع ثن لا ماح فيها ليس بلاد 

دينلمتكنءندْ فإذاالواؤع. ل للهوى عبيد لكنهم الهوى أخرارل وهم يقولون، 
ونجدالعاؤيات، الكاسيات النساء سيمجد لاثه ثرلك؛ فائه الشهوات، من نجميه 

الهاؤية.ق سمط دين عنده يكن لم فإذا الئرور، ونجد الخمور، 
بلده،ق يوجد لا لعلم افر نباق صروره هناك يكوف أف اكالشرت والشرط 

لألأّزبه.فهذا النازإليه، ومحاج 
فإثهوإلا العدو، أرمحي إل يسافر أف ان للأيجار الثلاثة الشزوط ثئت فإذا 

ويرجع،ويسري ليجاره ميدهب رجل أثا مده، سيقيم كان إذا هذا له• محل لا 
الندق.والJه فهذا 



الر'ا،،ءاسيئ كلام 4ن اسث1ءتي رياس شيح  ٨٠٦

^^ألأمآكنوإص الدهب نء اتجاو تينبم 
الأنتنإووجو؛ وسائر والطهارة والئرب 

آنهق يشرب ارالذي مال؛ ه اف رنوو أف قكمحنبمها؛ ثلمه أم ض - ١ ٧ ٩ ٥ 
٠.عيه' متقى بهتأه ثار بطنه ق نحرجر إي القصة 

والدب.القصة آية j اوتشزب الذيتاثز ارإو يلم: رواية وو 
والديوج،الحرير، عن مايا ه اللمي إن ؛ محاو خكمحمحن حديثه وعى - ١  ٦٧٩

الآجرقُُل لغم وهى الدمحا، ز لهم ارهن وئاو: والقصة، الدف آنت ق والئزب 
َ؛يمح< 

ممما 

يقول•ه اممه رسول، نمعت، رْوؤلأين: حديثه عن ٠ الصحيحم' ق روايؤ وق 
jلأئوا زلا زالفئة الدب آج ِفي خؤ\ زلا ١^۶٤، زلا ١-^؛; ^١ ر)لأ 

صحاذها«.

اللباسكتاب ت وملم (، ٥٦٣٤)رنم الفضة، آنية ياب الأشربة، كتاب الخاريت أخرجه )١( 
٢(.٠  ٦٥)رنم الشراب، ز والقفة الذهب أواق امحمتعإل تحريم باب والزينة، 

كتابث وملم (، ٥٦٣٢)رنم الذهب، آنية ل الشرب باب الأثرية، كتاب اليخاريت أخرجه )٢( 
٢(.٠  ٦٧)رنم الرجال، عل والفضة الذهب إناء اصتعإل تحريم باب والزينة، اللباس 
(.٤٥٦/١٢)تعال افه رخمه الشارح شيخا لفضيلة البخاري صحيح عل التعليق وانغلرت 

كتابومسلم! ه(إ ٤  ٢٦)رنم مفضض، إناء ل الأكل باب الأطعمة، كتاب البخاري! أخرجه )٣( 
٢(.٠  ٦٧)رقم الرجال، عل والفضة الذهب إناء امتعإل تحريم باب والزينة، اللباس 
)آا/ااا(.تعال افه رحمه الشارح شيخنالفضيلة البخاري صحيح عل التعليق وانظرت 





سداءو«فتي؛لأم  'صاساسى قيح)ياض  ٨٠٨

الأمعن ش ه النذ لأل ذلك؛ ك أوما للدنانتر، أو للدراهم ئنثودعا أو 
فهومثله.ذلك سوى وما فيهإ، والئزب 

د\4\والص، به ^٧ ما عل ننجز إثما وقال: ذلك أباغ ض النأناء وس 
ووىبمن وهي ههقبمثا سلمه أم كانت ولهذا الحل؛ الأصل لأف حراما؛ ليس 

قصةمن جلجل عندها كانت القصة آنية ق والثزيت، الأكل عن الثهي حديغ 
الإئنانمرض إذا ما، الناص الثذهينتثض، ستراجُ من ثعرات فته جعاث 

ا،لريض،وثرثه الشعر ز ورجته ماء ا-اتلجل هذا ق وجعلغ ^^٤٠١ إليها آتوا 
والئزب.الأم غي ز القصة ههاصل فهل خألأم اف بإذن مض 

والثزصالأكل غي ى والقصة اك اتجال أو القواس، إل أقنب وهذا 
وافُالزهق.اص. بجور لمواهقة اختاطا رئ؛ الززغ لكن جائز، 

جمةقلآ؛جم

ملمةأم حديث من (، ٥٨٩٦)رنم ط البمب ق يدكر ما باب اللباس، كتاب البخاري* حرجه أا 
محمحهبمها.





سدض؛لأم اسسق )ياض قؤح  ٨١٠

الكمار،ياس من هدا أف واحم لبسه، عن صئسنثجوثؤ اللمي مى الأحمر اكند-ج 
ئمومئثبه ررمن ؤه' البي لثول تيم؛ تتشبه أن ميثا قد قاما يامهم من كان ؤإذا 
•٠١٠٠٠بنهممحن 

عمرابن حدين، من ٤(، • )١٣رثم الشهرة، لبس ق بايذ اللباس، كتاب داود; أبو حرجه ا ا





الرسل؛ذقؤحاياساسادض*ز؟لأءسد  ٨١٢

هذا jJbأحدا أف قدر ؤإذا القل، إل ؟^٠؛ ولا يصث أف ان للاميجوز فلا 
إلايكلم فلا ان الأمكلم ؤإذا يمي، كمارْ ؤكمر النذر فليحل يننرْ، يفي لا فإمه 

٠١٠((كئئت أؤ ^١ يئمز الآخر وال؛نم يؤمن،اممه رامن . ١^٠ لمزو بحم، 
واشُامحفئ.

لم!وم(، ٦٤٧٥)رقم ه، الض وقول اللسان، حفني باب، الرقاق، كتاب، البخاري! حرجه أا 
أبحدين، من (، ٤٧)رقم الصمت،، ولزوم والضيم، الحار إكرام عل الحث، باب، الإي،ان، كتاب 
غ؛هفيءئن.هريرة 





الرسلمرياساسالعمضئلأمسيد قؤح  ٨١٤

محشر١/زلاض ^^٥١ 
عهدة.مص ®^-^٥٠؛: وأمائتهم. عهدهم أي! النلم؛و(،ا ءرذمه 

الفداء.ااواسلاا! الحيلة. وقيل! التوبة، والصوف٠١؛ ١٠

رجلبى ررأيس ت مول ه اف رسول سخ أيه و?هظ' در ش وعى - ١ ٨ ٠ ٥ 
ولثبوأْمفو.ْقليس؛؛١، له، يس ما ادعى وس 'قمر، إلا بملئه وئؤ أيه لثم ادر 

ظئاش،زمحمحبم،بجخانظش((محينالنار،وقذئعا 
^رموسائرواةم

الشثحح
إليوله أو أيه، غز إل ان الإئاسسامت، نحريم ُلباب، رِمحةآئه؛ الولف قال 

٠١١مواليهغم 

ويدنوبه، ببعضؤهم يعضهم الناس يلتحم لحمة كلاهما ميئم( يمظي يقر 
بنف4مسمض•

 :^١^٠!،.١
ه))الزلأإلخةصاياام؛الئاف: 

كتابت وملم (، ٦٧٥)٥ رقم مواله، من تثرأ من إثم باب الفرائفى، كتاب الخاريت أحرجه ( ١ ) 
(,١٥٠)٨ رقم مواله، عم العتيق تول تحريم ثاب المتق، 

توملم ٦(، ٠ ٤ )٥ رقم واللعن، باب المن ينهى ما باب الأدب، كتاب الخاريت أحرجه )٢( 
ياكافر،رفم)اأ(.الملم ىللأخه من وماز حال يان باب ^ن، 

بناش عبد حديث من (، ٣٢ ٠٣)رنم الولاء، بح باب الفرائص، كتاب الدارمي: أحرجه )٣( 
ئ^نبمتع.مسمحود 



٨١٥ء؛؛ن4واس إي، دتوس ابيع ض إش الإنسان اساب تميم باب - ١٦٧

إلجده إل أبيه، إل أهله• إل يثست، أف عليه نجب اف الإئقاف الئس—،ت أما 
ليساثه يعلم وهو أبيه غز إل ينتسب، أف له تحل ولا ذلك، أفته وما . . أبيه،• جد 

ميالةإل فاسمي غثرْ، عن مصا قيها أف ووأى ما، نيلة من أ؛وْ كان إذا قمثلأت بابيه، 
—بافه —والعياد هذا فإدف نيلته، ميمه نفسه عن يزيل أف لأجل حسبا؛ أهل ثانتؤ 

صزئاالقيامة يوم منه اف يقبل ولا أجع؛ر،، والثاص والملائكة اممب لعنه عليه ملعون، 
ولأغدلأ.

دونومموف مشهور وهو جيم، أن أو جدْ، إل الأسان اسمى إذا وأما 
Ijiكدب، لا اللمي ررآنا البي قال فقد ب،ن*ا، باس فلا أبتؤ س بمتؤي أف 

جدة،المشبv فحبي المش_ا، عبد بن ١^ عبي• بذ محمد أيه مع الطي-أجااُإ* عد ١^٠ 
اممه،عي• أبيه س أقهر ا،لطلم، عبد لأف حش؛ عروْ ق ذلك قال ولكق، 
ائهالعلوم مى لكنه ااطلآ،اا عبد ابن رءآنا قال! فلهيا العليا؛ ا،لكانة ق قريش عند وهو 
لشهزتهجده إل استب ولكنه عته، يرعب، ولم أبته، س يثقب فلم اممب، عي• بن محمل• 
شل.

سمته،بن أحمد مثلا! فيقول المسلة! امم إل يتتسبول الناس أيقا وكدك 
زاضغر لأمه أبيه؛ غز إل سمي الذي هو الوعيد عليه الذي لآكى ذك، أفته وما 

اللننة،عاليه الزى هو فهالا أبيه، غم إل بالأيتاء نمنه يرغ أف فمحيد وثتبه، بحتبه 
بالله.والعيال 

(،٢٨٦٤)رنم الحرب،، ل ءيرِْ دابة قاد من باب بر، والالحهاد كتاب البخاري؛ حرجه أ ٠
عازببن الثراء حدين، من (،  ١٧٧٦)رقم خبن، غزوة ق باب بر، والالحهاد كتاب وملم؛ 



•ز؛لأماا،؛داحوسجتاساسى قيح ٨١٦

إليتتسبوذ —مثلا— أناس يوجد للدئيا، ذلك يمعل من باق— والعياذ — يوجد 
عمهإل ينتسب جنسثتان، معهم أناس الأف يوجد كإ للدئيا، آيائهلم يوف أعإمهم 

وهداذلك،، له تحل ولا الدئيا، س شيئا ، iJLJJijلثال ذلك،؛ أنته ما آو حاله إل أو 
ومنالصحيح، الوصع إل عنه يعدل، أل كيلك، كان من عل والواجب عليه، حرام 
واضُاأندق.عشسن،. لا ح4ثا من ووويه سرا، أمرة مذ له عغقزجمذ افَ امى 

عندهمليس ائه النر عل وهو أعلذ اثه ئهبمثث طال—، أي بن عل حديث، أما 
بياكحوازائ أحد فل عام وهدا اف، كتان، الئثوُل.إلا به خقثيم 

أحدفيه يزد لم وكبارا، صغارا إلآخرهم، أئلهم من التزم ائنلئول يهمؤ0 ما افه: 
الكريمالقرآف أف الذينيدعوف الشيعة النافضة عل رد هذا وق أحد، منه يقص ولم 

إحميععن فحرجوا ذللأف، أنته وما الولاية، محوره منه وحدين، منه؛لته، حذفثؤ قد 
آلثومهسيل غر ؤيئغ ألهد.ئ له ئق ما بمد مى آلثم،ولا بثاهي دش ؤ المنليذ 

[.١ ١ ]او_ا،:ه ه رتآءث،تجتجإ ثهم وةنسإمء وك ما وؤ، 

بدونالمائي ~وهوالبار الراع وهوالخلغه الومنئ؛ْتهبمئئ أمثر إمحسام وق 
الذينالئيحة كذيت، عل دليل سيء، تئئهم لم س الين أف مم- 

وعمربكر أبا وأف ^^^٥، طالب، ش بن عل إل بالخلافة عهد المذ. إف يقولوف؛ 
هن.هنؤ يمفول — باش —والحياد هكذا منافقان، كافران معتديان ءإالان 

بعدله؛ينّتحمول بإ نحازثبم أف اممه ونال العافيه، اممه سال الأوصاف، بزه الأمة 
قدت•م؛ كل وعل 

ثتزلزنه،وأنئم وولأيه، يقه ق صادقئ كانوا إل خقمحنبمته ءلال-ؤ أي بذ فئ 
الناس-نحلث، -وهو اينم عل به الذي اليمم( بهذا فلثصدمحوه ميعته وأنئم 



٨١٧وترسإش بابهمي*اامابالإئاثإش- ٢٦٧

ائنلموومروه ^، ٠٧١الله كتاب إلا أبدا بثي؛ حصهم ما الثى. أف ومبيئا منلتا 
ممه.والحمد هدا، يومنا إل وكبارا صغارا 

الزكاةق الإبل أنتان من شيئا فيها وقرأ سرها، ثم الصحيفة، هدم ق وما 
أحرى،أحاديش ق بين—، وإثإ الحديث هدا ق تبير؛ا لم التي واُبمراحاُيؤ، والدياُيإ 

لكنهمكه، كحرم حرم لها فالمدينة ثور، إل عتر بيرأ، ما حرام المدينه أف فيها وذكر 
مصدةأذ إلا ^٧، سر لمؤمن يمكن لا ذكه حرم لأف الفضيلة؛ ل ذكه حزم ذوق 

الحرماتمى أحقل المدينة ل المحزمات إ0 ئم المدينة، حزم بخلاف ومممزا حاجا 
المدينة،حرم 3، هدا نجب ولا انجزاء، الصيد قل 3، مكه حرم 3، نجب ولهدا مكه؛ 3، 

يروقنبمه أو يته حوائ فهي الخرمم، بين، المروق ذكر موصؤغ هدا وليس 
معروفة.

ققرامح أربعة مساحته الحزم هدا قاف أيما، محروق، ثور إل عتر بين وما 
محدثاأواوى حديا يه أحدث من ١٠■كنه! اللمل. يقول الحرم هدا قزابح، أربعة 
أوالنقية 3، ثيء: أي 3، حدثا أحديث، آمحث(اا والناس ؤاللأئ٤ة اممه لعنه فذلته 

أينجن،وال؟اس واللائكه الهِ ئ فعليه ضن نحالفا الئلوك، 3، أو المئهح 
فآواهحديث، صاحب، اثه يعلم وهو المديته" أيحله ~يحنى محدثا آوى من وكدللث، 
أحمع؛ن.والناس واللائكة اممه لعنة عليه وصز0، 

أحدعاهد فإذا واحد، عهدهم يحني واحدءت المسلمان ذمه أف الثانية! الحملة 
والملأئكةالله لعنة فعليه أحد الد.مه حفز ثم العهد ولاياُتؤ لهم تي؛ المسلمان من 

أجعع،•والناس 
^سءِتيضولأئسم،أوِسنيهم



الدطصسيد ض؛لأم اسر،ء؛زا يياض قؤح  ٨١٨

لوأفأحمصن، والناس واألأئ،كة اف من الثنة انشص أحد، •^٥ ثم الأماو، له ؛_ 
اوإنحاة ثم جواوي j أنت اذحز له: وقال مؤمن، رجز وآرام بامان لحز كافرا 
والناسوا،للائكة اممه ثننه القاتل فعل اأندذن~ من أمانه ~رءم الكافر هذا وقز 

الأمروئ ثن وعهي الأئر وئ بن باماي لحل إذا كتفن الماقيه" افن ~سال أحمصن 
فهداباش؛ نعوذ ذنتله ان إئيأق ثم الدولة، وأمان الدولة جوار وق مونن ال عل 

أحمع؛ن.والناس واثلأيكة اممه لعنة عليه 

وأفوجوار؛، باماة لحق لمن الإنلاثي الدين حماية عا>، دليل هذا وو 
^سهنالإنلأصدينض

؟كولأف ثد لا اثننئوف أمنه الذي اف فالإنبالعهد، والوفاء الصراحه إلا فيه 
بينهم•آينا 

لهمأنانا ؤثعتالوو وئويوو بالدمم يغدروو من وجهل حطا يعرف وحذا 
لعنةعليهم غتؤقئبمه عل المومن\ن أمير أعلنه لنا منتحموف هؤلاء وأن وأمان، عهد 

باق.والحياد أحمحين، والناس واللائكة اغ 
الأمال،اكلم١ن من أحد يعطه ولم أمان بدون يدحو الدي ا-أثنيأ أما 
لأيهيمثل؛ فهذا الأرض، ي مفيدا أو للعدو، جامونا ليكوف منثحما ويدحل 

المنلمينمن طرف أي من أمان أو الدولة من بأمن ذحل إنسان أما له، أمال لا 
واللائكةافه لعنه فعليه بما عدر ومن معمومه، محرمة مس فهو يمثل، لا فهذا 

أحمصن.والناس 

الذينالأمنثن عل الاعتداء من البلاد بعض ق سمعه ما حطا ثعرف وحذا 
الإسلامبانم ان إنياق ثم الدولة، من بعهي• آييتن نجدهم الدولة، من عهد لهم 



٨١٩سابالإساذ|شسراسرمس|شتجماس 

ثهديمّإدا أش يعهد وأؤهؤإ ؤ عَهتهل• اش يقول العدو، يعرف، لا فالإسلام تندر، 
ِةلفيقؤ_ذرأ ولا ءؤ 'ءَف؛جل" ؤيقول ا• ٩١تالحلته ؤًًكببها بعد أنشن نقضإ ولا 

ءوءك\أى يئكإ د■٠لأ ؤنٍ ثثخدوُت> أدآءقثا مء بنو من تزذه\ يقنت 
لالمءل:أآ[.ه أمن من أرن همر محة 

قالإسلام ْس وليس باله~ "والعياد هظح به والنير عفليم، ثيء والعهد 
ألصآقبع ٠^^ بالهوى الإسلام وليس الننغ به جاء بإ ممد فالومن ثيء، 

•الومحق واف [. ٧١زالومتون؛ه يهحى يبن وآزهف آكمإت لمدت لنؤإءهم 
بوٍةيبم-



سيدا،>سلتي•ز؛لأم اسسق رداس قؤح  ٨٢٠

ع؛قةاًاف . ثن ما تكاى ارم م• اشحذد يات — ٣٦٨ عئوثلاف، ش ما ارتكامت، من اشحذير باب — ٣٦٨
عنهه رسوله أو 

جمهقم

أومتبمنئنة تحبيم أن مئ؛ل ص قامحي أرمث ^- ^٠^٠٠٨لعال؛ اف قال 
وقالءمران:'ّا[، ]أل م1ثث>ه ؤويثن^كممم وءالثمالت ]الور:"اا"[، أدأِه عياب 
إدآلثلر؛ث لمز وة١لثعال! ]الررج:أاا[، كيده رمحك بملس ؤإ0 ثعال؛ 
١[.■ ]هودت٢ أفرثدييه لندءا إل فليه وش أكنئ 

يعار،ئعال اممه رُإن قال؛ ه اللمي أو ميرْ ش وص " ١٨٠٦
'.^!؛؛١ مممؤ علته؛؛ اف حث؛ ما الزء يائ أو اف وعتره 

الثثى

افهثم ما انؤايت، من اشحذير "باب ثعال-؛ اممه ~رحمه الثووي الحافظ قال 
عته٠١.رسوله.ؤ أو عمييل 

يتهاون،ولا الحثماُت،، ق الوقؤع مى حذرا يكوف أف يجب اف الإئأف بض،• 
ائعليقول،ت الثنهلان، يغره الثاس بعص فإف عَفتجل اف مكر من الأمن يعلبه ولا 

فمدالعصيه اقعل عفته، تممتن، ثعال اممه ورحمة اثنصة اهعل اممه، وانتثفر النصة 
[٤ لالاء:ه ه ئث\ء لن د;هش دو0 ما ؤيثنر يدء يئمث آن ينفر لا أقت إف ؤ * ثعال اممه قال، 

غثرةباب التوبة، كتاب ومسالمت (، ٥٢٢٣)رقم ١^^٠٠، باب النكاح، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ١ ر 
(.١٢٧٦١لفراحش،رiم)وتحريم 



٨٢١باسيونيارصسئضاسظا/جهض 

jUj_ؤنت\ آدم: بمي الشبماذ ب ئئ ام الكاذبة الأمائ من ذك غم إل 
[.١٢]_،:• ه أشثكنإلأوئا 
بآياتز؛قوئة0ث ا،لولف ل انثن ثم عنه، ورسوله افه ثيى اهدر؛ثا ذ\إو\->ب 

غئنةضمأ أن ١^٠؟ ص قاليؤذ ال؛إن ننحدر ؤ ثعال: اممه محول، منها: اممه كتائب من 
ؤإه.^؛١^، أرمتيتر 

ومعنىاممه. زئوو م عذ أي: ه أنِ،»ِأ ص قالمث أرمن قوله؛ 
أوبننة تحديم ُاؤأن تحيروا ويريكبونه• به يالوف ولا عنه، يرجول عنه؛ نحالموف 
الشك،من الفقه يلوحم ل يلقي باف~ "والماد ملوتئم ل فتنه ألره عياب شتبم 

أخمدالإمام قال ولهذا ثتاوله؛ محرم فيا الشهوة أو فته، اليص نجب فا 
^١لظ ١^، أط4الفقه نجيير ون تعال: ه لوق ني: الفقه؟ ما ر>أئلري 

٠.بافُ والعباد تهلأك،<ا الرخ من ثيء ئلبه ل يمع أف قوله ردبمص 
أزأت_غات مجمم ون ورثوله اش أمر عن المخالفة واحذر الفتنه، فاحذر 

ثعال؛افه قال الآحرْ، ذ ؤإما الدئيا ق إما مؤلم عذاب بمي،• فيره عياب مهنجم 
العقابشديد فائه عغبجل اممه احذروا لأني؛ ^■'٣[ ١٢٠^زآل ه أفؤويءذرءكم 

آدثدا>ث،هن _^، نآن ألقمر. آلثمؤر أذا أي، ء؛ثادكا وو ثعال؛ قال كا 
عسآمه وأف أيياب؟، سديد أئن أنى أع-لما ؤ ثحال؛ وقال ٥[• لالخجر:أ'أ-' الآد_همه 

اف،،مكر من الأمن بملتؤ لئلا بائنيرة؛ ويك، بالعقاب فيذأ [• ٩٨لالأتدةته يير 
تازقوم\ق:افه ، Jliولهذا والعذاب؛ البلاء أصابة اممه مكر من أمن إذا ان والإئ

ص0أمحصذوهأن:الأثم

٥(.٦ اللول،)ص: الصارم j( سمية ابن وذم، (،  ٩٧رقم)الكرى، الإبانة ن، بطة ابن أحرجه )١( 



صمساضضظآخيوثاؤ ٨٢٢

ألمتمإلأ أقي نهكت يأنى ثلأ أممي مهكز آئأمنوأ . بمسوف وئم شى بأننا 
لالأءراف:ببم-\'ا<آ.المحملق4 

لكنئولانحاف، العاصي من يشاء ما يعمل الذي هوالغافل اممه مكر ثن الابن 
تا3قوقاكتوقال العافيه— اممه —سال والنحال العذاب ماله لأف حامت؛ لحقيقة اق 

•؛[Y^y]،ثدييه أئن لنوه؟ ؛١>؛ خلية رش ألتتئ لمد ^؛١^٢ رقق لثد ؤوكثإلك> 
نط،ؤدئئ يهلئ، ض ِلأالم« قم اضَ »إن بقوله: ه الض فثزئ 

لغدرقثِإدآ ثقي تحال: قوله ^ ملته«را' نأ أحية ^١ ارحى اممه ؤيغمي 
لئدءوأل_ثضده.إن خلية وش ألئنئ 

قال:مذ العلم أهل يذ أل حش عئؤجل النب بئعصتة التهاون مذ الخدر فالخدر 
—والحيادكبثرة صارمت، صغثرة كانت، ولو ثيا متهاوثا المنصيه معل إذا الرجل إل 

غئبهأنبايح من وإياكلم ءد٠نا أف اممه أل، نما، التهاون مذ مليه ز قام ثإ — باممه 
وعقابه.

أفعل بناء ايياصي وأن؛ويجن له، يحال اممه يامهال يعر أن ان للاممحوز فلا 
ودجحاةمحوةع\ذوهو عيججل، الله مكر من الأمن باب من، فهدا بالعقوبه، يعاجله لم اممه 

معال:اممب هول، وتلا ه اللمي ُال كا يملنه® لم أحده إدا حر ٠٠للظالم يمل 
.[ ١ • ٢ ]هود: كديده لْدهأأنت إ0 خلية وش أقرئ لمد ره،١^١ لمذ 

وبئركذلك، عن اشَفمحي يعمي الأمر، هذا ل مجاوف الناص زذ وممر بل 
أممتإن ؤ ؛[ Uvio^ji]ه رحيكِ عدؤث أممت وإل وتجين؛: بفعله، فيؤمر الواجِت، 

رنم...ه، آكنئ لثذ ادآ رعش لغذ ؤوأقاو'إاد قوله• باب القرآن، تفسير كتاب البخاريت حرجه أ' 
(.٢٠٨٣امملم،رفم)تحريم والآداب،باب )أ"خأ؛(،وملم:كتاباوروس 



٨٢٣ض، ه ادد>>ره غيتل اس ض ئ العاب التعديدض باب - ٢٦٨

بافه،مئرلك لنستح وأنا لالاء:م1[ ه يناء ,نثن د'إالث دون •C نشر يمء يثمان أن ينفر لا 
أدماُإا؟ا<ثدي أممه 1ى ؤأ.ولئتآ محال: الذي هو ذلك محال الذي إف له: فمال 

هنيواي نأن و ألثمثّ آلثمؤئ أيا أي، بمادئ ٠^^٤ ومحال: ]الأتدة:مه[ 
أمحنه]ص;هإ--ْ[.

معاصيهعل العند اممه يمهل فربإ للثج، اممه بإمهال ثعر أف للف يبور ولا 
—باممه —والعياذ مقتدر عزيز أحذ أحده أحذْ إذا حش يعلم، لا حيث من وينتدرجه 

ءَوجل•افن راقب بل ثثهارل، أف فإياك 

واثعفن،محتدكن الشيطان مذ طائف مئاك> فإذا دواء، داء فذ انه اعلم ثم 
اداؤ فهم: افُ قال كنذ وص عثؤثل، اف إل وتب اف، عل وأقبل 
ألدنونمكيثمل وش أئن دثروأ أوهلينوا قحثه ملوأ 

ءمران:ه'آا[.]آو ه ثثثوث> وخز مايعاوا يمبمثؤأعق وثن أممه إلأ 

حمسة:شروط من فيها لابد والثوبه 
اض،من أحد ئراعاة التوبة عل ائ الإنبألامحيل ظ: ف الإخلاص - ١ 

ورجاءعقابه من حوما عغتثل؛ لنه السه فلص ل رئاسة، أو جاها بذللثح ينال أف ولا 
لثوابه.

بلوعدمه، الدب عنده يتساوى لا بحيث الدئب: من يعل ْا عل الثدم ٢" 
محصعلكنه ٥^١، أمحعل لم لتش ويقوو،ت شه، ل ويثحثر منه، حصل ما عل يئدم 

عهقل.اممه إل ؤتوب وددرْ اممه لقضاء 

ااواحّ_اأوفعل معصية، الدنب، كان إذ اشصية برك الدنج،: عن الإمحلاغ ٣— 



سيدءص؟لأم ض اساسق رياس قيح  ٨٢٤

وثن-مالدس عل مؤ أذ فأي ثدازئ، ممن اللي الواحس، بلاك الدني لكن إذ 
الكاذبة.الألكئ وهومن خطأ، فهدا اوبة 

اؤبا~—وهوياكل اوبا مى اممه إل وأتونم، اممه أنتعفئ يقوون الناس وبعفى 
ؤيإطلالناس، حموى وهويأكل الثاس، حقوق بن إليه واتوب الله أنتعفر ويقول،ت 

-jIيك-دب التي الأمور مذ ذلك وغثر وفائه، عل محينته ْع عيه الذي لحق اق 
ينب•وهولم تائس، اثه ل نسمه عل ان الإئ

منمالأ ، jpفإذا إJه: يوصلة أف د فلا لاذمل لحقا ١^ كان وإذا 
أنبدون أما صاحبه، إل الاز، رد ت نهول، تاب، إثمه I ويمول، ينال، وحاء ثخص، 

ثذةفالأز؛هلمشلم.

الجالىj، نخئا،طث متان الناس، فم أم ؛>، توبمُ لكث إذا كيلك 
حىياين، أن منه واطلن، ادهب، له! نمول، اممه إل تاب إيه وقال. ^،، J،jعبم وقد 

لأذحالحة فلا ؤإلأ اعتثث، ض أنك ي فد لكن إذا بإ هدا محيا وإن،ا التربة، تشنالئ، 
له.افه اسني ثم فيها ثنته كنت، التي الجالمن ق يالحم عليه أين بل قدؤ0، 

يعوذأذ عل عازم وهو افه إل يتوب لا يعني يعودت لا أذ عل العرم ~ ٤ 
إليعود لا أذ عل بمزم أذ نجب بل ثوبه، لت هدْ فإذ الفزصة، تنخت، متى 

الدولإ_،.

المويتؤ،ثئضرْ أذ محبل يتوب، بان وذللثح المولت ومت، ل القوبة ئكول أذ — ٥ 
التو؛هفإذ اقوُت، لحفزه إذا إلا بمب، لم فإذ معر-بما، من الثّم<ز ثهلي أذ محتل أو 

لأ؛ئفع.





ايرطصسد هدم ض اسلعتي ري،ض قهمح  ٨٢٦

\ستنََكهثن وشنه يقوه U ^^آ-داب 
وإح

وئاللضالت:٦٣[، 4 أش ةنّتعد نخ ٢^٥^١ بث ترئث وزنا ؤ مال: ، ٧٥١قال 
همؤ، دهء٤ثوأ \لشظيا تى ثلتش منيم إدا ١^١ ١^■^؛، اؤإ>ك ثعال: 

أنفسمنرآوهشوأ قمحثه إداشلوا يآدمى ؤ مال؛ وقال ٢[، • ١ ]الأمراف؛ ه مجروف 
يمادأما عل بمي وثم أش إلا ألدزوُس بمغر دش ةن-تعدردألأمبأ أش دكروأ 
يآمن ص ص ض ش ي ٣ ٌ آوآ محك تم 

ْاؤوبءبجأمال؛ وقال [، ١٣٦]آلءمران؛ْ'اا-ل>رألعنعا\ثه وَنم خَلإك"محأأ آلألمثر 
لالور:ام[. ٠١٤مكمنك آلهممحك أقه جمما إث،آش 

jثاو حلص »من مال؛ ه الثثر عن ميرْ أبير وص " ١٨٠٧
ذن°مثناَل لفاجه؛ داَو ؤس اق، إلا إلث لا قمل؛ والئزى، باللأت -تلفه: 

عاوتهرُمتقى قتصديى<< 
الثثخ

.عته١٠منهيا ارثكب ثن وشتله تقوله ما ارباب ;ِمةآش؛ المولنن قال 

ذنوبمن ان إنلكل بد فلا الدبح، من معصوما ليس الأسان أن وذلك 
الخطائهم،ومحث حطاء، آدم ابن "كل ٠٠^٥^^؛ البي ص الحدث j، جاء كا 

تومسلم (، ٦١٠٧)رقم متاولأ، ذلك تال من إكفار ير لم من باب الأدب، كتاب اليخارىت أخرجه ( ١ ) 
(,١٦٤٧)رقم اش، إلا إله لا فليقل والعرى باللأت حلف من باب الأيإن، كتاب 





سيدالوسيق•زهدم المطسن( يياض قؤح  ٨٢٨

لؤاممه، إلا الدنوب يعفر أحد لا بمي• ه أس إلا ألدنولك بممر لهم ينفر 
واحداذي محك أذ;زهثوا عف كلهم اشوات وأخز كئثم الأزض أهز امحع 

انشل١ئواU واحدا ذي محك أذبمغوا أتادوا لو ا>قافي فز أدو انتطائوا ما 
٠^١عق يمزؤأ وثم أثث للأ ألدنومك بممر ؤوش اممه إلا الدنوب ينفر فلا أبدا، 

ه.بمثتوى وبمأ ئماوا 

لوأما دس، عل أنيم يشوف وهم وذنو:إم منصتهم ق ينشروا لم بمي• 
يؤاخذهئر؛لا ثعال افه فإف ذنب ايه يعلموف لا وهم عليه وأصروا دي هعلوا أمم 

[.٢٨٦:٥]اJقره لثثأظ \ؤ مينا إن تواجدنا لا ءؤرقا غق. لقوله 

ؤتجكبن يمحكا يبجت ريهم ين منفر؟ •مآمحم ^١٢^ ؤ ثعال؛ وقوله 
يتصفوفالدين هؤلاء يحني زآلءمران:ا"ما[ ه أجزأينملؤن ويم حنإد؛كنظ ألألإ-؟ث 

أثهجيما أش ؤوتديوأإق ثعال؛ اممه وقال( اممه• محي جزاؤهم هذا الصفات حده 
^^رىدتلكتمإحورىه]اش:ام[.

النساء،من الرينة إبداء وعل،م المر، بنص الأمر بعد ثعال افه ذكرها هدم 
والتو؛هه ميئئى يدؤ ألثفينويك< آمه إيما أش ؤؤوبويرأإث، ذللئجت بعد قال، 
إلبه الإنرالؤ وس طاعته، إل منصته من عكيل إليه الرجؤغ هي ثعال اممب إل 

علمئدم زثه، إل الإنساف يزجع أن ه الرثول اثاع إل البلءعة ومن يوحي•؛، 
هميميي ^٥٤^ ومحولهت ءمإ؛جل، ، ٧٥١وينتنفز يعوذ، ألا عل ولهزم همنل، ما 

ائنهود_،.من والنجاة يالطلوُس، هوالثور والفلاح ملحوا، أف لأجل أتم،• 
ينفنْنهل هدا مزت ولا الدنومحتج، ق يتهاوف فلا ذس، كل من واحة والتناة 

بابعليه وينثد مقلي مصبح باق، والحياد الملم، عل الدنوب ثراكم ربإ لأيه اممه؛ 





ْئؤ0أقأوظسيدا،ر،،دتي 4ذ؛لأم اساسق )باش ش  ٨٣٠

^ََكيذش حا-كثاباشات 
وي]ص وأشراط  J_lأحادث باب - ٠٣٧

الدجاله افه ومول دآكر ةالت نعكمحمحن نمعانى بن الياس عن — ١ ٨ * ٨ 
ذلأكعرف إليه، رحنا هام النخل• طاتمة ق ظنناة حم ورهع فه هئمص عداة، دامحت، 
يههحممحت، العداة، اقحاJ، ^^^؛٠٠ اف، رمول يا ه1نأ! أئمحم؟اا ءما هقال! ينا، 

عمخإل غيقلم.أ ^٥^٠٠ الد«جال عم ٠٠ءقال! ؛■*^،، ١١ط١ئثة ق ظنناْ حم وزيمثؤ، 
وافمسه، حجيج هامزو يئم ولتت، بجغ وإ0 دويخم؛ حججه هانا يخم وانا 

ئنالنئى بند أشيه ثو ط1يه، عة ممت، شاي ؤ سإ. 'كز عر حيم 
الشامب؛ن حلة حايج إيه الكهف؛ ثونة قواج عليه مليقرأ مئآكم، أذرمكه ئثى قطن، 

jثئه رنا افِ، رثوو :ا هألثا: هالإوا(( اف هماي شالا،:ا زعاث نما يناث ^١؛،، 
أبابييناير ويوم'كجمعة، كشهر، وتوم كنق، ثوم يومان ررأربموذ هال: الأزض؟ 
^١٥ه:زم؟ فه أئكف؛نا ئ ١^ التزم هدلك افِ، زثوَل ;١ ^١: ءش 

هدز0«.له اقدروا ررلأ، 

الزيغ،انثدير;ه رركاليث هال: الأم؟ j إنراعة  Ujافِ، نثوَل ا هنثا: 
والأرصفتئطز، ء الثم هثأمز ق، ويش؛تول به يثومنوذ هيدعوهم المؤم، عق هثأق 

وأميةصزوءا، وأنتعه دنى ^١^، ما أطون، علتهم مروح فئت،، 
ديصمأحوراعنهم، متصرف قوله، عنته دردول قثدعومحم، الموم تاق ثم حواصز، 



bu-وماطاساسيتجئ ^٢J٨٣١امجاسجا

أجرجيلها■ بدل بالخرثؤ وبمر أموالهم، مذ ميء يأيدبمم ليس محذ 
يبمم;نض\ظ4

!ئ، lujهو^٥^١ ضحك، وجهه ؤيتهلو مقبل، تدعوْ، م الرض، ومه آُ'كزوا 
ثئدمثؤر نرتحر البماث الثارة عئد مترل، ه مريم ابذ الخ لعال افه تعت، 

منهمحير ريعه ؤإذا ٥^، طأطأرأسه إذا ثلك؛ن، أجنحة عل كمه واصما مهئودئأن، 
ينتهيحيث، إل سهي ومنه مات•، إلا صه يخ نجد ل٤افر يل قلا كاللؤلؤ، حماو 

طنمح،هخو؛بتاب،ئع
ونجديهموجوههم عذ قبمسح منه، افه عصمهم قد قوما عيسى. يأق يم 

أحرجت،ئد أو عيني. إل ئمال افه أوحى إي ئوكيلك مج الخؤ، بدزجامأمِوا 
وماجوغياجوغ افث ويبمث، الطور• إل عبادي قحرر بقتالهم، '١"^■ ين-ان لا ل بمادا 
وبمرمحها، ما منربوذ طثميه بميم عل أداهم قبمر محلوو، حن-ب، 'كل، مذ وهم 

ماء.مْ -بد0 كاJ لقد قمولوو! آجزهم 
مذ-^١ لأحدهم الثور رأس حمتكو0 وأصحابه ه همنى افه ض دنجنر 

ثمال،اف إل وأصحابه وه عيتى الله ض قتنهمس، اليوم، لأحدكم دبمار ثقة 
مواحدة، مس ىوُت، قرني ئيصبموذ رماتلم، ق الثثفن علبجم ينال اشّ قلأبل 

الأرض3، نجد-و0 قلا الأرض، إل ةوظبم؛مح وأصحابه ه همتى اف ض بمط 
وأصحابههمتى. النب ض دقهم، رمحهم ملام إلا ثثر موصع 

ثاءحيث، ^^؛؛، ٠٥البمتح، كاعناق طمثا ينال افه ؤوبذ ينال، افث إل 
بمثمثلأؤم،سالأنضخمافُ،م؛>ض 

ممزهثد ;ركثكط، i_^،، أض للأم: مال p كالزكه، :خكها 





٨٣٣-بمو،أئدثاسجاروهماطاسذرسرظ ٢٧٠

واحد.باب ْن وليستا ش£ني'.أ أبواب من أما يعنى اقورات؛ 

رربابالأول! الباب يكز ثم وينثعدب، ينثملمح ما وهي ملحة جع واللح! 
اسا<.وأشراط الأياو 

الذياأكذد_ا، ممر بمي والدجال! الكدب، وهو الدجل من مبالغه الدجال! 
لأَشفإلأُاس.

آلايفدن مل ؤ افُنمال! قال ك،ا محزما علامات فهي الثاعة! أقراط وأثا 
يكزثم القريية، ءلأمام١ يعني! لمحمل.;خا[ أثإطهاه جاء ثد نثة ُبيم أى آكاثه 

ذاتالديال ذكز ه الض أف وفيه الطويل زهتئ تشناف بن الواس حدث 
بكلامثكثم اثه بمي ورمحع، فيه فحمص الأيام، ْس يوم ق صبح ذات بمي عداة، 

جاءقد واثه المدينة طرف ق او4 ظرا بمي النحل، طائفة ادهٌفي ظنا حش طويل، 
ولكنالأملمتكنس؛وخضز، 

الغداةالدياَل ذكزث إنك فقالوا! فثأم فيهم ذك قنن . ١^، إن ثم 
يحني!عليكم، أحرقني الدجال عتر فقال! النحل. ق ائه فظننا وزيعت، فيه وحممحث 

قال!أنهُ عنه. تجث، حيث ١^^ ذك وس الديال، شئاأشدس علمكم أخاف 
الإو.الأو ر>الئواءاا فقاو: عنه فئئل الأصم٠٠ الشزك عاوكم أحاف ما اءأحوف 
لأما-هق تجط اةس، لأم الثاس، م تئز ح: و زم 

كإالناشن صمات من والرياء عمله، حابهل والمراثي بالاه، والعيال رياء فهذا الثاس•• 
الصلووإل هاعوأ ؤإدا حندعهم وقو أقة ;بمقدعوث ألمننم؛بم ؤإل تازقرةو\ق! الأئه قال 

[.١ ه دهمك ولا ألن\ش ِرآئوف ص خث\' 



ءتإ١سهؤغا،را،دفي سيد انمايضض؛لأم فؤح)ياض  ٨٢٤

صإأمحيؤغالبي لأل فرب؛ عن سيفصحك اطه أف المرائي أؤبما واعلم 
حبأوارس الناس، عند وعيوبه مراءاثه أظهز بمي• ئه'ا الله واءى واءى ارس قالت 
به،(,الله نني 

الدجاولوحنخ دوث١قلماا: ححيجة يأنا فخم، وأنا يظهر إذ ٠٠ه؛ قال ثم 
مسهااحجج ااهامئؤ فنكم ولت بمي رروإل؛همج" إياْ، أكفيآكم فأنا موجود وأنا 

رنهفا<تظم، موساا ؤأ عل حلفي داممه ١١نفيه، عن محاج إنسان كل بمي؛ 
آدمحلق بان ليس الذي الدجال فتنة ص لهم وافتا للمومثن، مؤيدا ياكول أذ ءغ؛جل 
١،^^.وااأوه فتقه. وإياكم أذ ،؛ ٥١مها،ننأل أشد فتنه الثاعة وiLم 

سمعاذبن النواس حدث يمياق عند دعال~ اش ~رحمه المؤلف قال 
منشاب طايه«; به مطط ثاب »إده الدجاو: ق الحدث هدا سياق عند قال 
عنبهكانبما ما يمر لا انه بمي طافية؛ عيه الخلق، محتمع بمي؛ قطط؛ آدم، بني 

فتأقللناس، فتنه سله ين عِا<؛جل اممه لكن حبيئ، أعور فهو انيذ قال كا طاقته، 
يدعوهمالقوم ياق فكان له، الله ماكن وقد رن،، انه ويدعي يدعوهم إليهم 

ذلك،يشاهدوذ فتنبت،، والأرصس فتمطر السإء فيأمر له، وسنجيبوذ به فيومثوذ 
ليسلكن فتنبت،، انبي الأرض ايئها فتمطر، أمطري، الئإءت ائتها ت يقول، باعينهم، 

وامتحانا.ابتلاء له مكن اينه لكن ءِيتْل؛ اينه هوبإرادة بل وقوته بقدنته 

فثفتنوذوالإبو، العم بمي؛ سارحتهماا علميهم نروح ، ^r،Sارفينبحوف 
وقلئبطوما، ممتلئ بمي؛ حوابر" وأمثْ صروعا، وأسبغه درى كائتح ما أطول، ١٠

اش>-لم.عليها ويكون روعها، 



٨٢٥

فمسحوومتصرف، له ستجسول فلا فتدعو٥^٢ القوم ويأق 
J_قو،  ١١وص' ألأنو.بم ئذ؛، ضال،م س،م يس تحين 
حمية.ح وص الأًيث لهم هم لا؛ ئ؛ رلكن بموئ، 

حامروففهم الأزض، وأست الثإء، وأمطرت به، آمنوا الذين الأولوو أما 
رابحون.أمم ظنوا ؤإن 

الأزص،أيتها فتقول؛ أناس،  ١٢وليس بماء،  ١٢لمس حربة أوص إل وباق 
ذلك،وغر وفصه لهتا، معادل! من ما وما كنورها فتخرج كنورك؛ أحرجي 

يوما؛أويذذر الأرض 3، يش إيه ثم النحل، كبمايبتؤ ٥؛^ 
يوئا،( ٣٠شلا) مقدازة والخاف ;نتا، ( ٣٦شة)٠ ئوو طوك الألأل اوم 

كالأياميوما وثلاثون نتعة ومي الأيام وباقي أنبؤع، بمي• جعة، مقداره وال؛اوث، 
اللامهذا افه رئوو يا فقالوا! نجنبميم الصحابه ألهم عغجل افه ولكن المعتادة، 

واحدة؟صلاة فيه يكفينا كثنة الذي 

واحد،يوم ق كاملمه الئنه صلاة صلوا بمي ددر٥٠' له اقدروا ارلأ، لهم• قال 
نخلاإنسان فثقاو! وأنئلة ألغاز ثية عل اكدمحن الشة عل ييح مما وهذا 
يصومواحل.؟ يوم ق مابه زكاه وحثت، وأيقا واب، يوم ق كاملة منة صلاة عاليه 

يومهذا نقوو! اليوم؟ هذا من ^١ عم ام من ^٤١ يعني يوم، بعص رمخان 
 ،Jوشالمننل؛ن ث موُت، مل الدين لنا أكثل الذي الحكيم اش وئبمان الديا

والمة.الحمد 

صلاهفيه ثكفير هل اليوم؛ هدا عن تسألوا أف محممقبمي الصحابه اممه أيطن 



سداترسيق•_؛لأم اساسى ش  ٨٣٦

ستةمن الأزض ق الأف يوجد حيث عظيمة؛ قائده هذا ق ولنا لا؟ أم واحده 
أقهرومسة عليهم، والشمس أقهر متة اكطئ المدار عند أمهر، مئة ولنلهم أصهر، 
تماما.الدجاJ( كيوم قدورها لها مدووف فهؤلاء يروما لا والثمس أحرى 

واليومشهر، صلاة الصلاة من ويكفيه كشهر الدجال ايام من الثازا واليوم 
الأيام.كسائر بش وما الرابع والثوم أنبؤع، صلاة يصلوف الثاJثا 

الاشكثز اكتاد هوكالئي هل الأزض: ق نلجم ص الشابه  JLثم 
^ي1، ض أم واهُ الئيح، ض ^١ كالJث يؤ تمال: الأزيل؟ تش أو 

الذيهذا ول.رى، لا ٤^٥؟ أو —مثلا— كالطائرات آلات له اض ثنيت هل إسراعه 
لإبهاتي.1ؤئكولكاق،،أيام.

المسلمئمن قبابا ممتلئ شاب، يأتيه اثه منها~ باق —نعوذ فتنته من يكر ثم 
 ،Jظذ أمهد له! فيقو )Jنصمي؛الث1مح،فيمطعه ه، المز عنه أحننا الذي الدجا
النصفانفلمجثؤع فلأن، يا هطعه! أل بمد عوه يل. ثم الأحنى، عن بعيده واحده 

ثمشيئا، مذل لم كانه وجهة سهلمل ١^^، عل وبمن ويقوم الuض تشهكا 
بصره،إلا فيلث، ارددن ما وافه الدجال، المسيح أنت، أثاك أمهد وافه له! يقول 

لمتلهيأق ثم يتهلل، ووجهه فتاق يدعوْ ثم مش، ويقطعه الثانتة لنتئ0 فتقتله 
اكالثهسزألبملث.

اطهإف ثم مللمج، بلا يعر هذا رأى إذا اف والإئالدجال، فئة من هذا كل 
ملمحنأجنحة عل يداه ينزل ، ٥^١٣اطه زثول زتب ابن عيثي ينزل ثعال 
الثإء،ل اض الآل عيثي لأف الث،اء، من به ولأن أوثوأخنحة- ١^ -لأن 
إذاطئ_ا، بإء اعتثل قد  ٣١والأJه وكأنه الدجال، ؤتو الثاعي قيام عند ثئزل 



٢٧٠  -uU  ٨٢٧اسءاتوغ؛إن،ا واقراط احاديث

ويشلماء، هذا أل ويشل ا-لئإن، مثل منه نحير رقعه ؤإذا ماء، قطن رأته طأطأ 
أنث>يى،واشُأم.

مسريح نجد لكافر نحل فلا الأعور الماؤر الخبيث الدجاو يطلب إثه ثم 
منأيصا وهذا 5^9،،، يتتهى حيث ينتهي ومه اش~ "سبحان ماث، إلا عيثي 

ينتهيعيي مس لكن أوثحوه، سرا إلا ثعدو لا نحن أماتنا يعنى اف، آيات 
الممسلهذا لأف الكمار؛ مى كشرين أناثا يفتل اثه ذللث، ومعنى طنفه، ينتهي حيث 
مات.إلا منه نحد لكافر نحل ولا الهواء، ق يطثر 

أفبد لا وهي س البي وصئه هكذا يمنى، ثزي السقاء ١لمنارة عند وينزل 
احتثهايفلنطن، الأف وهى لد باب عند فثدركه الدجال، ف؛طل1، ينوله، عند يوجد 
هناك،مقتله الدجال ايميح عيسى فيدرك القيامة، إل اممه لعاين عليهم اليهود 
الومحق.وافه عيي المسح وبقل الدجال، المسح ائتهى و7اذا 

فبمثحالدجال، فتنه من عغ؛ثل اطه عصمهم قد قوما مريم ابن عيي يأق ثم 
الشالخال عل -يعني كذللث، هم فينا الخة، ق بمنازلهم ويبئزهم وجوههم عل 
لأحدمحيرة لا ل عبادا أحزجئ قد أي عيثي إل •ء؛؛جل افه أوحى إل عليها" هم 

اءتق ْ=فلش ^إن قدر يائ هم بل دين، ياي ليسوا العبائ ولهإلأ؛ بقتالهب، 
ع^ثاهإلاإذأؤي محألإبج، 

لكءدك،:نلون،مح:ْنكلمكان
ينزلواالحال يتنعدوف فتحدهم ثتعهز لا والأوديه الئعانم، لأف يئسلول؛ مرنجع 

منهم بل ثالثا، صنما ولا جنا ولبموا آدم بني من وهولا:؛ محنيم، من الأرض إل 



اار،طتيسد علام اساسنر،ن ش  ٨٣٨

تفتقول ياآدم، ت الشامة يوم مول، ئنال افه ررإل قال! اللمي. أل ذلك ودليل آدم، بتي 
1^،بمث داَل: أؤ النار إل بمئا ذثتمك من أ-محرج له: افُ فثموو زتندنك، ؤث 
آذمٌبى مى وسع؛ل ؤتسنا سماثة ألمؤ ثل مى يانر: النار؟ بعث وما رب يا قال،: 

هوسفيالأففيضمسمابج
ذللن،محا اف رئوو يا وقالوا: عليهم، وعظم الصحابة عل ذللثج فكبث 

:أيوج؛لا ثيء كانثاو U ألإن »أمحوا؟ لهم قال الواحد؟ 
ارإيقال: ثم دنحءؤ1نجعمزبذلك الصحابة فانتثر ألماا< واحد مئكم وماجؤج، 

قال:نم عئؤثل اممه بنعمة قرحا الصحابة فكم الختم،ا أهل رخ ثثونوا أن لآرحو 
ئثونواأذ أرحو ٠١قال: ثم وءرحوا، فكنوا ٠ ا-إنقااُ أمل ثطز ئثونوا أذ أرجو ١٠

ررأئله: الي عن ززد قد لكن ثلث،، فيها عندي الئالأ وهدم ه(ا أهل ثم 
منهمارانتم مثْ: عماف وقال ا°لأمةا< هذه من تمائوو منهم صف، ؤماثه عنروف الخق 

تمانوذصما،؛

عنهم،محتلئوو لا آدم بني ثكل وشكتهم آدم، بني من وماجوج تاجوج 
لالقرط والطويل القصر، ق القرط القصر منهم أف الاثار بعض ل ورذ ما أما 

له،صحه لا هدا كل بالأحرى، ؤيلثحث أذنيه إحدى ينرثى بعضهم وأف الطول، 
حدبطذ بن ^^٠١ مال،ت قال كا عظمه أنم لكنهم ؤمثهم، آدم نج، بن فهم 

توملم (، ٣٣٤٨)رنم ومأجوج، يأجوج قصة باب الأنبياء، أحادث كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
أيٍاحديث من (، ٢٢٢)رقم النارلإ، بعث أطمج لأدم* افٌ اريقول قوله' باب الإبان، كتاب 
الخيريسمد 

رقمالخنة، أهل صف ل حاء ما باب الخنة، صفة كتاب و١ل^رمذىت (، ٣٤٧)ه/أخمد أحرجه )٢( 
بريدةحديث من (، ٤٢٨٩)رنم محمل أمة صفة باب الزهد، كتاب ماجه؛ وابن (، ٢٥٤٦)

^^٥٤^٠الخصيب ابن 









سنيمءسامسءأسهظ ٨٤٢

ومثافقاا.كافر كل مئها اممه ؛مج زجقات، ئلأت الديثت محرجف بالثبحه، منزل 
(1١١١٠ ُمْ. َ ميمرواه 

أص؛ه1لثبود من الدجال رريتع قاوت ه الني وسول أ0 نمحؤمحنمحن؛ وعنه — ١ ٨ ١ ٢ 
ثط.نواةشلإ؛رُنبمون 

؛اينفنويمول؛ البي. تجتب أثإ ةكقءه١• ثريك أم وص " "١٨١٣
.٠٣٣صواهال«.نواة 

اللهرسول سمعت ثال! حصثن بن عمزال وض " ١٨١٤
رواهالأجال<ا. من أكم أم الئاعة مام إل آدم حلق ، JUارما يقول• صإآئٌهظ 

ُحيصر،(

الأجالتمج ١١ئال؛ اي. عن مح؛محقنه الخدوي نعيي■ ش وعى " ١٨١٥
ايىإل له! مقولون الدجال. مثالح ^٠١^؛ ٠٤١مثلماه االومcن مى رجل مله مثوجه 
مامقول؛ بزينا؟ أدمائومن لئ• ثقولوذ حنج• الن'ي هل-ا إل أعؤث• بول؛ شئ■؟ 

أن^م ئذ أين نمل;طبمأببمض: اقلين. _■ ظ؛! .>؟؛ 
هد.اإن الناز، ا قاJ: الزمن زآة ^١ الدخال، إل به متطلموذ ذونئ، أخدا 

وشجوه.حأو.وه يتقول؛ مئثح؛ بؤ الأجال مأم ه اممي رسول ذآكر الدي الث'جال 

لم!وم(، ١  ١٨٨ ) رقم المدينة، الدجال يدخل لا باب المل.ية، فضائل كتاب البخاري! أخرجه ( ١ ) 
٢(.٩  ٤٣رنم)الحسامة، نمة باب ^؛، ٧١وأنراْل الض مماب 

٢(.٩ ٤ ٤ ر رنم الدجال، أحاديث، من بقية ل باب المائة، وأشراٍل الفتن كتاب لم! مأخرجه ( ٢ ) 
(.٢٩٤٥رقم)الدجال، أحاديث، محن بقية ق باب المائة، وأشراٍل الفتن كتاب لم: مأخرجه )٣( 
(.٢٩٤رنم)٦ الدجال، أحاديث، من بقية ق باب المائة، وأنراط. الفتن كتاب لم: مأخرجه )٤( 



•TV  - ٨٤٣اسءاتوغ؛؛وه1 داقراط اىدثاادج1و باب

الكداب!السح اث مقوو؛ يؤمن؛٠١؟ أوما متقول• صرتا، ويطه ظهرْ متومع 
ث؛ثالدجال بمنى تم رجلته- تثن حر مفرقه ئى بالشار متوثر به، كشر 

ارددنما مقوون يير؟ اتهممن له؛ يقول م ماجا• مبمثوي مم، له• يقول م القهلعث؛ن 
مأحذهالناس؛ من باحي■ بندي يفعل لا إيه الثاس آبما يا يقول• م صرة. إلا يك 

نجلا،إف بمظع هلا حانا، ومتؤ إل نقش تن ما اشُ سل ^، الديال 
ألقىوإيما الثار، إل هد<ده اء—،ا الناس محتسسح به، ممدفج ورجليه مأحدْ 

رواهالنال؛لاا. رمئ، عند ثهاذة الناس أعظم ااهدا ه! اف رسول ممال، لحتم٠ا اي 
بمجناة.منصه ١^١^ وروى ٠، منلمُ 

والطلائع.الخمزاء هم ررالائ«؛ 
عنافب رسول أحد سال ما ^ ١٥غؤممهنئ ثنيه بن الغ^رة وعن " ١٨١٦

جتلقته لأ يقولوذ: إئم ملتج: ر»ثا:فثك« ماول: وإنه ثأثه؛ أكثز؛؛١ ١^ 
علته'مممؤ دلك٠ا مى اممه عل '؛هوأهوذ ئال،تماء• وثم حبز 

ومادإلا فتى ثن ما ٠٠ه: الاله رسول مال مال؛ تهؤلقبمل آنس وعى " ١٨١٧
مكتوب،أعوز، يبمز عغئجل ربفم وإ0 أعور، إيه ألا الجكداب، الأعور أمته أيدر 

:لأعشك.ف.ر«.ققش'م.

كتابلم; وم(، ١  ٨٨٢)رقم الوبة، الدجال يدخل لا باب الحج، كتاب الخاوي؛ أحرجه ، ١١
(.٢٢٥٦رمم)عله، المدينة وتحريم ال-حال صفة ل باب السامة، واشرامحل الفتن 

وأثراطالفتن كتاب ومسلم: (، ٧١٢٢)رقم الدجال، ذكر باب الخن، مماب الخاري: أخرجه )٢( 
(.٢٩٣٩رقم)ميثل، علافه الاJج١لوهوأهون j باب السامة، 

وأنراًلالفتن، كتاب ومسلم: (، ٧١٣١رقم)الدجال، ذكر باب الفتن، كاب الخاري: أخرجه ( ٣١
(.٢٩٣٣رمم)معه، وما وصفته الدجال ذكر باب السامة، 



٥^١^٥^^سيدالرطض ئلأم ض اساسق ُياض قيح  ٨٤٤

أحييكمءرألأ ه.' افب رئوو محاو هال! رْءممقبمنئ ئريرة أي وعن " ١٨١٨
الخقئمثال معه "نجرم وإيه أعور، إثه أ قومه ثى به حدث ما الدجال عن حدثا 
الخةهنىامح«محشُن.فالنى:قولإثبما وش 

٤^١^٠لإن الدجال دم ه النه رثول أو لأ.بممحات عمن انن دعن " ١٨١٩
ثأنالثش، الم آغزن الدياَل ايح ألألأ افَيشبأمن، ر>إئ مماَل: الناس، 

^٢'.مؤ طابما< عب عتنه 

المحح
الدجالبنان ق ثعال" النه "رحمه ا،لولف محاقها التي الكمرة الأحاديث هذه 

الئاءةوئام آدم حلق ب؛وا ُُما يقول• ه الّئي لأل ويذكر؛ يساق، بأي، جديره هي 
:أقلا ه مع له  oyأ؛ثز آلا الأنياء س بذ ثن ما وليلك الدجالأ ين أكو آم 
بهأئدو ذلك ومع الأنبياء، حائم محمدا أل يعلم ءِق؛جل واف الزمان، آحر ق إلا 

لكنؤإن عظيمة، وأي وبتاب، ببمثتؤ، الئئويه هدا؛ بن والحكمة الثاقول، الأنيياء 

باق"—والعياذ الناس يدعو بلد، كل يدخل الدجال أف ه الّمح، وبحم، 
مهإباب كل عل الملائكة علها لأي دئلها؛ لا فإلا والمدينة نكة إلا لعياديه، 

رنما ه هرمه، إك محوحا آتبملنا ؤإيآ تعال؛ افه قول ياب الأنبياء، أحاديث كتاب، البخاري؛ أحرجه ( ١ ) 
رقممعه، ول وصفته الدجال ذكر باب، الساية، وأثراط الض كتاب، لم؛ وم(، ٣٣٣٨)
(٢٩٣٦.)

وملم؛(، ٧٤ ٠٧)رنم ه، عيي عل ؤرلم|خ افه؛ قول باب، التوحيد، كتاب، البخاري؛ أحرجه )٢( 
(.١  ٦٩)رقم الدجال، والمسح مريم ابن المستح ذكر ثاب الإمحان، كتاب 



•TV UدوهماطاسذيتجL^٨٤٥-باب،امجاس

عليهمألما سبعول أصمهاف تئود من يتثعه اثه ه اللمي وأنم عنها، يذودوف 
معروفه—وهى أصمهاف من يثعه اثه والمعنى من رفيع يؤغ وهو الطيالسه، 

محاتيهشُأمحروأفالئبظضإيراو-:قثهئهاتجول 
الثقأهل واستدل مص، كل عن منزه هغيجل واف مص العور لأف باعور؛ ليس 

أ-منتنبهان لا لكنهإ عينان، له جنرقعلأ رثنا أف عل الحديث، هذا من والخإعة 
•[ ١ ]الشورى:١  ٠١٤النيخؤثقبر نهو مون\ء ؤقسَؤثليء ثعال! لقوله المنلويثذ؛ 

ينقلنهبه سمع إذا ثمج منلتأ شابا رجلا أف الأحاديث، هذه ق أيقا وذكر 
المتثلحول—الدجال —حزس الدحال مسالح ف؛تلماه كذبه، للناس ويئ 

اتومنويةولور٠ث فياحدوثه تحرج، الذي الدجال أريد يقول• تريد؟ أين ويفولول• 
تلبعض يقول بعضهم ولكن يمتلوه، أف فاريدوJا الدحال(، إثه لا، ت فيقول بربنا؟ 
فينهيالدجال، إل به ياتوف ثم فيزكوثه، يوف، أحدا متنلوا لا ربما قال قد أليس 

ولأمعله، فبجنن به. أتحت الذي الدجال هو ه ض اكلء اوجل هذا 
الحدثق جاء كا طولا يئمة~ ~يعنى رجليه بين ما إل رأبه من فيئثر بالمنشار 
ارذذتما واف يقولت وهو يتهلل ؤيقوم فيخرج يدعوه ثم بينها، السابؤ، 

افقئعل ويعجز، بمتله أن يريد ثم ثلاثه، أو مرثثن هذا يفعل بصره، إلا فيلثؤ 
وافحما حديدا يكوف أن إما وهذا يفتله، أن يستطع لا حديدا، الرجل هذا ثعال 
كلمهاهذه الثيوف، فيه ثنمد أف يمتطع لا منتا كول أف ؤإثا قدير، ثيء كل عل 

الدجال.صفاين، 

وجنتهجثة ناره ولكن وجتة، نارا معه أف ذكر ه الرسول أل أيصات ومنها 
قال!حبر، س جبلا معه إف يقولولت إقبمم يتيهمحن شعبه بن الغ،رة سأل ول، نار، 



الوسلتيسد هدم •_ اساسم دد،ض قؤح  ٨٤٦

افعل أهزو فإثه ئ الم هذا معه لولكن حش يض ذلالئ،اا، من افه عل أهول ارإثه 
مموه.لكنت هذا معه يكون لا اله العني أوأف ذلك، من 

بمشمحج وجز الرمان آخر ل سيكوف أيه يومي فإينا حال؛ ؤل وعل 
صلاة،كل ق منه ياف وستعيذ وغنيه. الباد—إ هذا ق ذكر ما أوصافه من الدجال، 

جهمعذايت، من ستعيد أذ صلاة كل من الأخر التشهد بعد ه البي أمريا ففد 
٠.اللجالُ المسح وفتنة والمإت، المحيا وفتنة المز وعذانم، 

الثاعهتنوم ا)لأ مال: اف^ نئوَل أن تنحقوشن: وعزش - ١  ٠٨٢
ثئولوالشجر• الحجر وراء مى اليودي حر؛ي القول، التجوف بماتل حر 

شجرمل قإة الغزقد إلا قايثله، ثذاَل ظفي بجودي هدا ٣ :ا زالئجز: اتجز 
الإؤود((ةققمرُ

بقدهلأئدمجميى رروالذي اممههؤ؛ رسول قال ^ ١٥خكيثنمحن وعنه " ١٨٢١
هداضاحم ثكان لقي ;i رموو: عيه قبمزغ المز، عل الرحل بجز لحر الديا 

اتين،مامهبم«مقشرلإا.

حدثمن (،  ١٣• / oAA)ريم الصلاة، ق منه ستعاذ ما باب، احي، المكتاب، ت لم مأحرجه )١( 
;هغينبمن.هريرة أي 

الفتنكتاب، لم! وم٢(،  ٩٢٦)رثم اليهود، قتال باب والمر، الحهاد كتاب البخاري! أحرجه )٢( 
٢(. ٢٩٢ ) رقم ارض، ضر الرجل بمر حى ازعة تقوم لا ازمة، وأثراٍل 

(،٧١ ١٥)رقم القبور، أمل يغبهد حش ازعة تقوم لا باب الفتن، كتاب البخاري! أحرجه )٣( 
رنمالرجل، شر الرجل بر حتى ازعة تقوم لا باب ازعة، وأشراحل الفتن كتاب لم! وم

(١٥٧.)









صإبدذقؤ1ثايسيدالر،ئم اس1عتي،ن؛لأم قمح  ٨٥٠

هوهذابالدم_ا الراد ه اف رسول صدى يعم، لقلنات اسهت الدئيا أف لو 
بهأحر ما تنتظر فنحن ثنته لم الدئيا دامت، ما لكذ ُالثم-ا، يب؛ع لأيه البترول؛ 
الساعةأقراط من وهدا عليه، الناس ويمثل يغ أف بد ولا ا1صلوق، الصادق 

الموفق.وافه يند، يأت لم لكنه 

حمعل المد.ينه راير'كونى يقول! ه اطه رسول سمعت، دالث وعنه، — ١  ٨٢٣
راعياننحقر ش وآخر والطم~ الئباع ~عواِو، يريد الماِو، إلا ينناها لا ثانغ، ما 

الودلعثنيه بلعا إدا حص وحوثا، محد.ائ<ةا بعنمهإ ينعمان المدية يريدان مزيثه من 
خثاءلئيوههةا«ققه'ن.

حلميمهرري،كوو قال؛ ه الئى أل نيقؤققنن•' الخيري نعيد ش وعى " ١٨٢٤
منلمرواه يعد.ْ<ا. ولا محواiال الزمان آخر ق حلمائ،كلم من 

علارل؛أذ؛ئ ئال؛ ه الص أو ةءؤفيست الأشعري موتى ش وعن - ١  ٨٢ه
منه،ة\-ئذخ\ أحت.ا نجد محلا الدمن، من يالصدمة فيه الرجل ، يطوفرماث الناس 
النتاءا؛.وئزة ١^^ قلة مى به يلدو امأْ أربموذ يتبمت الواحد ح-4و ويزى 
اصرم(ُمهأ َ ْسيمرواه 

الخح،كتاب ت وملم (، ١  ٨٧)٤ رقم الدية، عن رغب من باب الخح، كتاب البخارىت أخرجه )١( 
(١٠  ٣٨٩)رقم أهلها، يآركها حنن المدينة ق باب 

الرجل،بمر الرجل بمر حص الساعة تقوم لا باب الساعة، وأشراط الفتن كتاب ت لم مأخرجه ( ٢ر 

الزكاة،كتاب ت لم ومرءم)أا؛ا(، الرد، نل الصدقة باب الزكاة، كتاب البخارىت أخرجه )٣( 
١(.٠ ١ )٢ رنم يقبلها، من يوجد لا أن نل الصدقة ق الهرغب باب 



٢٧٠ —jU ٨٥١وه؛يئ وأضاط أيس ؛

رجوقى وجل ررافرى قال؛ ه اليا عن 6هئ _، ش وعذ - ١  ٦٨٢ 
ا'ئمحىالإي إه لمال ذهب، فيها جرم عمايه ل العمار افم؛ى الذي محوجذ ممارا، 

قاكى ؤداَل اك، أنز م الأزص مثك ائخت إتإ ذمك، خد ال٠تقاز: 
ظأقشىمحاءإي:1شبجا، \فز:امحه\لأثشذت\ 

Jjj الحارث،الغلام آمحلحا قال: لحارئ، ز : ٣١وقال علام، ز قاو ؟
علت4را/متقى ودصددا« أمسهإمنه وانفماعق 

معهإامرآتان رركايتء يقول: اممه رسول، سح اله تيهبمنن: وعنه ~ ١  ٨٢٧
وئالت،إتإذم،بايلخ،، ممالن،ِلفاحجا: لحاةالدلن،محدم،بائنإخدامحا. اتامحا، 

عليخزجثا نكيى، لِبه محي ه ئاثئ إل فاء 1يك،، 1ةث ة الأخرى: 
الصعزى:ممالت،بالئ،5ينأشمهسني. اقتونرمحقال: . ئثت؛انىبنذاودو.

عأوتؤرُئتقق لالصغزى(( به صى هواسه١. اف، زخمك، _J! لا 
الثثخ

ثثدمما مدم واشح المئثورامحتج ق الثووي عمده الذي البائس، دا هق 
أفعل يدل المجلي هذا j( أحاديث، ولكز ومأجوج، ويأجوج الدجال، ذكر من 

الهوامإلا يبمى ولا أهلها، عنها ؤئرج ويعظتنا— ثئريما افه "زادها المدينه 
هالممدوى الصادي به أنحر وما بعد، يامتح لم هذا لكي والطيور" الئبلغ ~أي 

كتابت لم وم(، ٣٤٧٢رئم)الغار، حدث باب الأنياء، أحاديث كتاب خارىت J١أحرجه )١( 
(.١٧٢١رقم)الخء،.مين، ين الحاكم إصلاح استحباب باب الأفقية، 

كتابوسالم: (، ٦٧٦٩)رقم ابا، المرأة دعت إذا باب الفرائض، كتاب الخاري: أخرجه )٢( 
(١ ١٧٢رقم)٠ الجتهدين، احتلافح بيان باب الأفقية، 



سيدمذ؟لأم اساسق ياض فلح  ٨٥٢

فهذا، ؟٦١إليه يوحى ه البي لأل ذلك؛ ق شك ولا يمع فسوف النتب أمور بن 
الهوى•عن لابجف 

(Jlilمحو خليمه الزمان آجر ق يقوم اله أحآر. حيث الال كثرْ وفيها! 
الأموال.لكثرة عدد بلا إماها ينفق ايه يعني يعده، ولا 

مىلكن الساعة أفراط من ليس وهذا ؤهبمنن هريرة أي حديث أيصا! وفيها 
الثريفدهب دف، من جنة فيها فوجد أرصا، وجل بن اقري رجلا أف اللح• 

فقالالدمتح، أفر ولم أرصا افرينؤ فإف ماللث،؛ هدا هدا، خد وقال الياغ إل 
بلهبمنها واحي■ قكل ورعها؛ عل يدل، هدا فيها، وما الأرض بعت أنا التاَع" 
قال:بم،؟ ألك لأخيهما: فقال زيل إل فتحاكا الال. هدا ل ليس يقول: ززعه 
الدم،هذا واجعلا لليمؤ، الابن زوجا قال: نعم، قال: ابن، أللثخ لكاف: وقال نحم، 

هذاإل وئ هو من افامن من يوجد أيه عل دليل هذ"ا ففي والنفقة،'فثعلأ• للمهر 

علأنصا باغ إذا او الأنإو نجمآس: الئلماة فقال اتالة هذْ يكب أثا 
ُمللثإيملكه لا فائه غره أو دم، من مل>فووا نيئا فيها المقري ووجد فخص 

هذالأف للأول؛ فهي آحر ين افراها الا.غ كان وإذا ١^١^، يكون بل الأرُض، 
منمعي.دا فيها ووجد أرصا الري فلو العادن: بخلاف، الأرض من ليس ا1لفول 

الأرض.يتع فإله غثرْ أو أونحاس أوحي*يؤ■ فئة أو دهس، 
لها،بابي حزجتا امرآت؛ن قفة ل غكيمممحن هريرة ابى حديث، أينا: وفيها 

ل،إثه منها: واحدة كل فقالت، الأحرى، ابن وبقل م-هءا، واحدة ابن الدسب، فاكل 
بهقممي ٤^١^^٥^^؟؛'، داود إل فتحاكإ ل، تقول: والصعرى ل، تقول: الكرى 





سيدالوسلضتلام ض اسسى يياض شرح  ٨٥٤

ه.شى عن رودثى محا ثاث ؤ ولكن للخادم، منها 
ijLاا11ت، أمل من حاكم فحكم   i ؤؤإنَيدىثويه قممه، إل ادظ_ثوا

ذ؛جنتدر ين قد ثعيمم وإنَلكن  ٢٦'بزآمذلما وهو فمدمئ قبمل ين ند سممر 
التحئصوأزالت اثراود الئان أيه يعني مر من كان ^١ لأم 4 القندس مى وهز 
مدسئه> رءا ثتا ءؤ ولحمته منها فهوقدهزب دبر من كان ؤإن ثوبه، فمرقت منه 
ليوش:\ِآ[.4 عقم لئَكدئا ًكيدئن دبر ين 

هناكولكي سهد، بينة معه وليس ٤^١^!؛^^^، يوسف الصادق وصار 

جعلخز ولئره للقاصى جليله قاعدة اثه شلئ، لا وهذا صدقه، عل سهد قرينة 
الوهق.وافه الظاهرة. بالقرائن يعمل أن الناس u^( خك، 

..-مهوجم

ار:ثهن،ه: اليئ قال قال: زي الأنم سداس وعن -  ١٨٢٨
افُ;اله«.يال؛ةم لا ١^ أو ^ ١١تممحثالة ^١^ رص ئالأئل، الأئل ١^١^ 

الينإل -تيل، جاءَ قال: ي ١^ زاك تن رفائ وص -  ١٨٢٩
نخزى.ممة أز اشن« أفصل )رمن قال: يفب؟ در أهل تندون U ال: قه 

.٠٢زوؤالبماري قال: 

انزلررإدا افه'،ئ'إئثقوثإيأ رئول قال قال: زْءؤئنبمبجا، عثر ابن وعن ~ ١  ٠٨٣

(.٦٤٣٤رقم)المالحين، ذهاب باب الرقاق، كتاب اJخارىت أخرجه )١( 
(.٣٩٩٢رقم)بدنا، اللائكة نهود باب اينازي، كاب المخارى: أخرجه )٢( 





الر'طء،سيد ؟لأم ض اس'اءتي يياض هحح  ٨٥٦

ينبغي،ما عل ثميمئ اممه دين عل اةند~ ~وف أناس يوحد ذلك وْع 
الذيالثاك الحديث ق ي ه امحئ أنحت ولهدا والشموو؛ بالنئوم ليزة ام 
نآئقوأؤ دعالت ، jLsكإ ا-لحمع ثمل العداب -م ثزو إذا الناس أف البخاري رواه 
هالعثارِا كديد آس أكن وأء1عوا حآ>كثه ين-كأ ظلئوأ أك ضسان لا فثنع 

عليه.هو ما عل علنيامم،كل القيامة يوم يبعثوف لكثهم [ ٢٥ت١لأمالت
أواشر كلحثالة اش الحثالة من ائ الأنيكوو أذ من الخدئ نجن ولذلك 

فابمثمحوا قد الثاز لوكان حش راق عل أذ:محر عل يخرض وأف الم، 
القيامة.يوم شه عل ان إيكل يبعث فائه العام~ بالعذامت، أصيبوا —إل 

ثد.رأهل ثعدوف ما له! فقال الؤي. أتى جزيل أف الماح من أيما كذللئج 
ننوكذك قال: نلإها. كلمة أو انمن« أكل »مئ الض قال فيكم؟ 
اللائكة.مى بدرا نهد 

اثنّلمانين وقعة فيه كان والدينة، مكه ين معروف مكان انم وبدر! 
مآ5ه،أهل ق قومه ل تينا كان حرب بن صخر سمياف أبا أف نبيها والمئركين، 

أصحابهأحر و. البل نمع؛ل.لاانح فلمإ ما5ه، لأنل طعام فيها بعثر الشام من قدم 
وانثالحوهاورالهي، دارهي س اضمن أ->يوا قد فه أئل وكان بذللم،، 

وفاقا.جزاء الآكمار أموال ينتبيحوا أف للمومس فكان 

مائةثلاث معه فحنج فقهل، العثر هذه إل دمجوا أصحابه ه الثل فندين، 
وعئرولمائة ثلاث يعي• اأعئرين، إل العثرة ين ما "ِيعي رجلا عثر وبضط 

يتع١ثبوغ٠ابعثرا تبعول إلا معهم فإ يلاح، معهم ليس وعنزه، مائة ثلاث أو 
ويزجحول.يأحذويا للعم حزجوا ؤإثإ لقتال، ٤ضجوا لم لأبم فقهل؛ اثنان وقزمان 





سدالوسيىعن؛لأم فؤح  ٨٥٨

ينقطحر ملين؛ يزومم والصحابة مليلمى، الصحابة يزوق هم اممه ئمحاف 
وأمرثبعوف مكة أهل من وقتل معزكة، وحدثت فالمموا الأحر، قاتلة واحد كل 

السبعةومنهم العفلياء، الكبار وزتماوهم قريس صناديد ومنهم رجلا، مبعول 
قالكمة نحث ماجد وهو ه اف رسول عل ابزور سلا ألموا الدين الثإنية أو 

الئهمبمريش، عليك اللهم قائلات عليهم ه الثسول فيها دعا والتي مشهورة، قمة 
وتدر.ممتلوا وعدذهلمراّ، وملأن يملأن عليك الأهلم بمنْيش، عليك 

حبيثة؛منتنة بثر ق وألموا الكثرا؛ الصناديي. •يولأء أمز . الثم.ول إف ثم 
منوكان ايام، ثلاثة المكان ذللث، ق مقلمنا منحورا ه الثسول وثمل لهم، اهانة 
مشهوزهو ما آحر إل أيام... ثلاثة نقى أذ عليهم واقثز موتا قاثل إذا عادته 

عن-ااكاٌاسا

همرجلا عثر ونبعه مائة ثلاث وهم تدر ل قاثلوا الدين أل والحاصل! 
عمزتممد سئتم ما اراعملوا قال! لهم؟ اف قال ماذا اتدرول المنلمأن، أمصل من 

لكنهمله، معقور فهو عظم" ~مهإ بدر أنل ثن واحد يمعله ينب كل ٠ لكم؛١١ 
لذثكمحوا•

فلريش إل ندهب أف }. الثى أراد لكا أحدهم فإف ثهليمات هذا وحصل 
٢(،٤ )٠ رقم جيفة، أو مذر الممل خلهر عل ألقي إذا بابح الوصوء، كتاب اJخ١رى: أ-حرجه )١( 

(،١٧٩٤رغم)وال1ءةين، المثرين أذى من ه الني لقي ما باب والمر، الخهاد ئاب لم: وم
نهنؤثؤبمن.عود مبن الله عبد حذيث من 

فضائلكتاب لم؛ وم'٣(، • رقم)٧ الحامحوس، باب والمر، الخيال كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 
طالبأبا بن ؛ ٦۶حدث من (، ٢٤٩٤)رقم رهنهءن؛آم، دل.ر أهل فقائل من باب الصحابة، 
ثهبمن.





سيداار،،د؛{ا•_؛لأم اساسق ش  ٨٦٠

~بنيِفيه امحي إي بموم جدغ 'كاف ئالت جابر وعذ - ١  ١٨٣
هالثى ثرو حص المنار، صوت مثل سنع نمنثا الم وصغ للما الخف" 

.٠١سكنرعيه ندة هوصع 
النحلههصاحت، المم، عل و. انيق متد الحمعة يوم "كاف ملما ُت ر رواية وق 

أنتشق.اضثانظيعئدهاخمك1ئت، 
هصئهاأم حض ه الض هثزو الص، صتاخ فصاحش رواية: وق 

 ،J4| ،انتمزت، حى سكت، ١^^، النثي انحن ئثن محجتلثlJ^ :، ماعل ءربكنه
ا.الثأحارير زوا٥ الدكر«. من ستع ضنن 

اقمح
جابر،حديث منها: معال- اغ -رحمه الموثمج دلإط الثورة الأحاديث هده 

ه.وآية ءَة؛ل اطه آيات من آية وفيه 

بثلمهعل يؤمن ما الأيات من آتاه إلا ثبثا ينف لم ثعال افه أل واعلم 
أحد،صدمة ٠ا اممه وو رم ائة عؤر ثدو آية بدون رئولأ أزنز نو لأيه ١^>^؛ 
ونولاأرتل ما ورحمته بحكمته تعال افه ولكن قوله، رد ق عدر للناس ولكاف 

البمر'مّلمه عل يؤمن ما الأيات مى آتاه إلا 
وننكثثرة، ه ائ وآيالم، صدقه، عل ظ ام انملأن^، يض والآيائ 

بكتابم،:فعليه منها الأنتزادة أراد 

(.٣٥٨٥رقم)اكر، عل الخطبة باب الخمعة، كتاب البخارىت أحرجه )١( 
٢(.•  ٩٥رقم)الجار، باب البيؤع، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 

(.٣٥٨٤رمم)الإسلام، ق النوة علامات، باب ايام،، مماب البخاري: )٣(أخرجه 



٨٦١>¥؟-باسامجاسجاويهماطاسئوب 

الإسلامشخ يكز فقد المسيح( دين بدل لمن المحح )الخواب أحدهما! 
والئزعثةالكونه ه اللمي آياجر ٌن الكتائب هذا آجر ل ثعال" الله ~رحمه ثمة ابن 

واسعة.رحمة القة رحمته لعإرْ، عئصل لم ما 

ذسممر لأبن والنهاية( )ابدايه والقاف: 

بجلبه البئر كان رْءمحنبمن جابر يكرم ما منها ممره، ه الرسول فآيات 
منثزاالأمار من امرأه له صنعت فالثأ منجده، ق حالة جنع إل اجمعة يوم 

ه،البي لثمد الصبي بكاء يبكي وأحياثا العثار، حناف الحيغ حن عليه، نحلت، 
هو.يمن، عفليمه ثنن والأو س الرسول لثمب يبهم، جنغ••• حماد••• أيرإ افه 

حننرو وسكره ذكره عل ؤإياكم اض أعاثنا أحد، لها يبهم، لا فقلنت< الرسول. 
عبادته.

ا-بمدغ،مكث، وهوحاد صبيها، الأم كإئحئ ينآكته و.وجعل، البئر ثزل 
آيتان:هذا ق فكان 

.؛_اخابمعءئمحه.الآءله:
اكابممثابمعوملمح.ه•

كإعفليمه أذيه إسرائيل بنو آذاه فمد ^٣' لموتك، ومحعن، آيه وممرها 
هاو4 ١٤؛-أثث مةءُ ئوتئ 'كأس لأكؤيأ ثا*ءأ ه ينو ؤ ءةوْل؛ افه قال 

]الأحزاب:ا،ا■[.

وكانمومهمروهوعست،، ~يعز،ممرامحكن— إيهآذر فيه: قالوا ما حملة من، 
ئوسم،لأ:ثلإإلأظفيه^ص،وكاواهملأ:شثولهدا،فقالوا:إل ه:ثلآإذا 



هتإإسظهطنسدالرسدتي ض؛لأم اساسق فؤح  ٨٦٢

غإ؛ج\ك2م',موصى احتتار بغز فيه عيب لا اثه يرتبمم عمة؛جلأف اممه فأراد عستا، من 
اكوين،،الخم هرب اعتاله وأثناء حجر، عل ثوبه ووصع مرة يشل فنزل 

أعطنيبمي• حجرار ثويا حجر ُرثوبا يقول• مومحى فلحمه يئثد، بمص لهب 
ئوسىفناهدوا إنرائيل، بني بن ملأ إل وصل حش ّاير والخم لخم، يا ثوبي( 

معلمهما ثعل لأثه يقربه؛ موسى فجعل الخم ومما ثم ممه~ —والحمل عيب بلا 
يوذبه؛المزين،.أذ فانشص العاقل 

ثيء،أوصربه الطمل، عثز إذا الصغار الأمهات؛أبنائهى معلمه ما ذلك ومثل 
ينمعكان فإذا حاطزه، وJطئنا الصل سئث، أؤ( لأجل به؛ عؤ ما ثفيب جعلث، 
أعلم.وافه باس، فلا حاطزه ؤيطثن، الصبي 

و.اطه زئول عن تنحهبمه ناثر بن جزئوم الخشي ئنلمة أب وض - ١  ٨٣٢
وحرمقلاثنتدوها، حد.ودا وحد هلاصئعوها، هزائض قرض اطهئعال ارإل قال! 

عنهاراثحوا ملأ ننيان عثر يتمم رخمه أفياء عى سههوها، قلا أساء 
٠٠وعبُْر الدازهطى رواة حس. حديث، 

الثثج
تعال(—اممه رخمه — اووي ذكرها التي المسورة ادآح أحاديث، من الحديث، هدا 

رقماللام، عليهما موسى ْع الخضر حديث، باب الأنبياء، أحايين، كتاب اJخارىت أحرحه )١( 
زْءئةنئ.هريرة أبي( حديث، من ٢(، '  ٤٣)
والداريطص\إ^\(ط )'الكرى ل والبيهقي )أ/ا،أا(، المتدرك ل الحاكم أحرجه )٢( 

زهثن.الخئض قالبة \ي حدث من (، ١٢٢ / ٢٢)الكبر j واممران (، ٣٢٥>ه/ 



٨٦٢^،L اواءأت راقراط الدجأو أحاديث باب - ٢٧■

قلائصئئوئا،ئزاتص محرض افن ®إف قال'• ه ١^؛ أف امحى ينله أيى عن 
ثلاثهذه عنها١٠ سحثوا قلا لكم رخمه أئثاء ض وتكت، قلائنتدوها، حدودا وحد 

ائهسممها:خموما

أنسهاده التوحيد، عباده عل الثراتفى وأعظم إزائiضاا اينه ررمرصى أولا• 
والعبادْ،اف، ثوحيد اف إلا إلة لا أو فهاده ففي اف، وصول محئدا وأو اض إلا إله لا 

موا٥.أحد يعد وأب 
أحديتاع لا بحيث باiتاJعة، ه البي لوحيي النب رسول محمدا أف فهادة وق 

الوالدينوبز والج والصوم والزكاه الصلوات ثم المرائض، أقرص هده سواه، 
علثعال اف فنصها ممره أشياء والمحيحه، والصدى ايوار وحنن الرجم وصله 
مافآم ^١ كفا؛ة قرائص ومها الناس، من واحد كز عل عظ زائص منها عبادة، 

أذمنلم كل عل بد لا عم قزض ا-قئز فالصلوات الباقين، عن نمط كفي يس 
الباقين.عن نمط واحد ما قام إذا كفاية قزض ابنازة عل والصلاة ، ١٢يقوم 

فالصلواتمعينا، حدا الأفياء جعل يعتي• قلائنتدوها؛؛ رروحدحدودا ثانيات 
كلظل يصثر أف إل الشمس زوالب من الظهر أوقامات وهي حد، لها مثلا اهئه 

والاحتيارالشمس، غروي، إل الومت، هدا س والعصر الزوال، قء بعد مثله قيء 
والعشاءالأحر، الئمق مغسسؤ إل الشمس عروين، من والمعرب، الشمس، اصفرار إل 
طلؤخإل المجر طلؤع من والمجر الليل، نمق إل الأحمر الثمق ميب من 

•حل.ود فهن.ه المر. 

ا-لثجحد، ته وا~لثح ؛^-_، عرونم، إل الهجر ظلؤع من حد، نه والصوم 
إلخ.معينة• أماكن ق معلومات أمهر 



ادرسلتيسد اساسقض؛لأم رياس قؤح  ٨٦٤

أشحدود يتمي ؤوس عَقجل• اش قال تجاوروها، لا يعني• يعثدوهارا ررقلأ 
]اوهمة:بمآما[.آظلن؛ونه ئتر ثأوكث ندييأش س ١[ ]الطلاق: ه سف ظلم ممد 

لمأئياء! عن سكت عنها٠٠ ثتحثوا قلا لكم رحمه أساء ض ®ونكث ئالئات 
لكنهثاء، ما وحرم ثاء ما علينا لأوجب ثاء ولو محئمها، ولم علينا يوجنها 
-بما.لألزمنا رحمته لولا أشياء عن نكث 

حمسيالعباد عل اف قرصها ما محاول اُلثئس؛ بالصلوات مثلا لكم وأصرب 
قوحمسير؛ا العمل ق حمتا وصارت عفا ثعال اش إف ثم والليلة، الثوم ل صلاة 

هلألزشا ولوشاة افُءنها هفا وأثياآممرة اليزان، 
وااثاءةالئق أنل إليه ذمت، ما عل دليل أشتاء،ا عن ®ونمحث، ه: محوله وق 

بإيكلم وهو الكلام، صد الئكوت لأف منمؤع؛ بصويتج ال)هيكلم أف من 
مض،ولأمطذا:م،شاةمنىشاءَكيف،شاءَ، 

محالعَقجل اممه كيان محمى لا ولهذا ق؛محوي،؛ كن له: محال شيئا أراد إذا بأنه نومي لكذ 
أشجارحمح كانت، لو يعني؛ ه أمكر ثمى ين ألأين( ف، أثما ؤلو ؤ ثحال: اف 

ماوثهَ؛1نث،ما أثئر منمه بمدوء ين بثدهء ^١^>^ حا يكب أدلأما الأرض 
ممنأن أبمرئل تفد يؤ، 4^_^، آثءريداد١ لوكان ^٠)، ميجل: وقال للةإن؛؟آ[. ه أش 

[.١٠لالكهمح؛آ مرداه ؤلوجثنا رذ 'ممتن 

ممحقممحم

هافه رسول تغ عزونا ؛ محاو ^^٨١، أوو أي بن افه عند وعى - ١  ٨٣٣
الخراد•ثأؤل عروات نبغ 













ممج؛ارا ٨٧٠

يالوفولا والتكذُم،، التزوير عل مبية كلها انمحاباتم حى كاذبول~ ~وهم هذا 
فقط.باهو١^٢ إلا أيدا 

الإمامفهو الإمام، عل والعقد الخل أهل اص فمتى الإنلأمل الدين ل أثا 
الماسل\ء ١^ يعل ولو واص، الخل لأنل فالأمظ أوأزا، الثاز شاة 
يولأف ومحاج رأي له لتس مذ وحش والفوخ والعجائز والكار للصغار حر 
أذيكن ولا قلقوا، أذ د لا الئاز لأو ؛ fwلياص مل U حدا فل لو عله، 

يتفموا.

تكو0أو نحص عل وامموا والعمد، الحل لأهل جعل إذا أما 
لمفاذ له، يه عض وق إلا الإنماو يموت لا أف نجن، الذي الطاغ، أمثوهم فهو 

بافه.والعباد جاهلثه، مته يموت فإثه معل 

يوميكلمه لا افه فإن ان الإئحا ايصم، إذا أشياء ثلاثة هذه أف والخلاصة; 
.٢١عذاب وله يزكيه، ولا إليه، بمظر ولا القيامة، 

الثقأهل مدهب هو كإ عغجل افه كلام ئبومتج عل ذليل ت الحديث هذا ول 
شاء،ومتى شاء، وبإ ثاء، كإ يكلم بالكلام، موصوف لعال افآ أف والخإعة 

لع.َفيمؤد آن سنكا آيإد ١^ اؤإ5تآ ثيء عليه يمتع ولا ينجزه، أحد لا 
إده>آ/تينن ي ولأ آلتئوت ق سو من ِلعجزه. أش َةارثث ٠١٧^ليس;آخ[. ه ميكؤت 

محيجثافومإهلئ>:؛؛[.

وهوj،5^،؛مح«دليلءل1دة؛ملإئم 
وفيهأبماألافء'تيلرملزين!



٨٧١^-0بامجاسجالرهماطاسطدتجى 

ثي؛•كل يرى جدثعلأ ثيء دظرْ عل ءش لا فإيه العام، ت الأوو 
ينظئلا اممه فإف الحديث، هذا ق النقل وهو الرحمة، وهويظر الخاص، والئار٠ث 

نظززحمة.إليهم 

ها؛ؤولثكث اغُوعال: قال كإ للعباد هوالمزكي اممه أو عل دليل أيصا: وفيه 
هوللاغإل والمزم للأشخاص والنم للأمور فالزم ٢[ ]1^:١ إنآث4 ش يرق، 
كلعل إيه ربه؛ ركام تير ؤإياكم بجعلنا أف ثعال اممه فانال عِقتجل العالم؛ى رب 
قديث•ثى؛ 

حموٍةقم

محأنبمون((ةانيا::اوصة،
يوبمون قالوا: محت. قال: شه؟ أنبمون س: محثؤ، :زها؟ أنبمون 

ينزلثم الخلي، يركن، فيه الدب، عجب إلا الأنتان من ثيء ؤل راويل انتح. قال؛ 
وا؛ب،اممو«ققها'.

الموم،محديث، محلى ز اللمي مال قال،• قنه,عتئ، وعنه ~ ١  ٨٣٧
بنصهقال، نحدُث،، مؤآذ4يظ افه رسول قممي الثاعه؟ تش هم1ل،! أعراب؛ جاءه 

حد.يثهقمى إدا حص ين>ئغ، لم بل ت مفهم ومال مال، ما مكرم مال ما سخ ١^٢• 
ائصمت ر)إذا قال: افِ. رئوَل ى؛ا ها قال: الئاص؟« عن ررأثن ذاَل: 

مائثظرأخنه عم إل الأز ش وو))^١ ئال: إصاعثقا؟ يف، هال: \س هانثظر 
رنمزمرا، أفواجا فتأتون الصور ل يفح يوم باب القرآن، ضر كتاب اJخاريت أحرجه )١( 

٢(. ٩٥)ه رنم بذن ما باب الساعة، وأشراط الفتن كتاب ت ومسلم (، ٤  ٩٣٥)



سدءض•_؛لأم اساسى ش  ٨٧٢

.١^١^١٠ااثاص((.نواة 

ملكم،أصابوا قال لكم، رربصلوق قال! اف. رسول أف وعنهأ ~  ١٨٣٨
^محا«.زواةابمرلآ'•

الناسحيث قاو: لأثام0ه أزجغ أثق حن ؤ'ثمتم و:قنه'.' وعنه - ١٨٣٩
٠.الإملأمُ يدحلواو حى أعناقهم الئلأسوِو و بمم يأيوذ للناس 

الحنةيدحلورر هوم مى عغيجل اممه ررعحن، دال،ت الني. عن وعته، — ١ ٨ ٤ ٠ 
واص«نواهماابمارىص.

•ابك قدخلول بملموذ ئم ويميدوذ يونروف • معناه 
الثثخ

فهدممنها، الكثير عل الكلام وسبى والئثورات، الماح من الأحاديث، هده 
النهح؛ناربيث ت يقول ه اللمي ٌَّّع ال تبجقيقبمنه هريرة أي عن أرتعه أحاديث 

يسمىا1لأدكة ْس م1ان< به موكل والصور ^^، ٥١١ق ااقح يعني أرتعوذا؛• 
يصعقول،ثم وثديه، لهوله الناس فيمنغ نرة أول فيه يئمح الصور هذا )إنرافيل( 

ثمنأيتمؤت ق من هثغع آلصمحر ؤ، يح نبجم ُؤ ثعال؛ افه قال كإ كلهم يمويوف أي 
ألصور1، ثعال؛ وقال ]المل:س[. ه أمأ،ينين ؤكو آثه كثثآآ مى إلا في'آ'لأنني 

٥(.رنم)٩ فأتم، حديثه ل منتغل وهر عالنا ثل ّمن باب العالم، كتاب الخاري; أحرجه )١( 
(.٦٩٤رنم)خلخه، س وأنم الإمام يتم لم إذا باب الأذان، كتاب الخارى: أحرجه )٢( 
(.٤٥٠٧رقم)للناس، أحرت أمة حم كنتم باب القرآن، شر كتاب البخارىت أحرجه )٣( 
٣(.• ١ رقم)٠ السلاسل، ق الأسارى باب والمر، الخهاد كتاب الخارىت أحرجه )٤( 





صإأئ4يوغسدا،رسلتي هدم عن اسستي يياض ض  ٨٧٤

الثاعئ؟ض قال: ه الي إل جاة الذي الأزاي حديث الثاف: الحدث أئا 
ولكيهه مطعه أف تحب لم حديثه ق فمفى أصحاه، إل يتحدث ه■ الثي ولكن 
متواصل.حديث أعلم وافه 

الثائلنزال كرة إذا ائ والإنقاو« U ثك_رة قال U ِ ضقوم: فقال 
حكمة،عنده ليس السائل يكون قد لاثه ولوسمعه؛ حش بجبه ألا عليه لحرج ملأ 

وقالتحب. ولا يدعة أف فلاشص_ا مايِح، غل نوالا فتنال ->L^، عده وليس 
آمول:للهُلمبمئ.

مضاطه، ننول ا U قال: الثائل،، »1_ قال: حدثة ه الض محي فلما 
»إذاقال: إصايا؟ كينن، قال: الثاعه« ئانتظر الأناق ك »إذا قال: الناقة؟ 

الأمونوكا;ت النا.ز، فند إذا يعز: الئائَ« يانثظر أظه عي إل ١^ نئد 
له■؛lJ؛؛ لا 1ذ والإدارة للثميه، والإمارة للجاهل، المتوى أهلها، غي إل سند 

وهكذا.بالإدارة 

شرارعل تقوم الماقة لأف الثاعة، فاقي الناش محني إذا أنة والخلاصة: 
فالأهل؛الأهل ا1تاصت، يول أف بجب وائه الأمانة، يضيع ين تحذير هذا ففي الحلق، 

الأمانة.مقتفى هذا لأف 
يصلولأمراء— —يعض أئمة هناك أف أخت هؤ اللمي مهوأف الثالث- الحديث، اتا 

وعليهم.فلكم أساؤوا ؤإن ولهم، فلكم فإنأحتنوا لكم 
أحتنوافان  ٠٠لكم رريصلون اجد: المأئمه أيصا ينمل الأمراء ق كان ؤإف وهذا 

وعليهم،فلكم أساؤوا ؤإف ولهم، لكم فذللئه ينبغي ما عل ما وآتوا الصلاة ؤ، 
عّ•الإثماءْ ل إّاءتإم؛>، أدم؛>، ^^٠( r، ^ص 





سدالوسلؤا؛لأم *j اساا|ءتي ؤياض فلح  ٨٧٦

انتطتإن لاثدلمأ هال! منله مذ و?ؤؤمغوئ الفاربى ته0 وعذ " ١٨٤٢
وبمايتصبالئتطان، هابمامرئ منها، ولاآجرمذؤمٍج الثوى، مذيدحل أول، 

أولفذ ررلا • ه افب رئول، مال مال؛ ثناو، عن صجحه ق \ذن°ة؛أ ورواْ 
زمح((رم.ااأأطان يهاثاض منها. ثذقمج ولأم الئوى، ثذثدحز 

قلتهاوت خنئفيثئ ثزجس بن افه عيد عن الأحوو، عاصم وعذ " ١٨٤٣
له:قملث عاصم: قال >اووك«. قال: ثك، افه عمن افب، رئوو يا اف.ت: لزثول 
الأيه!هذه ئلأ ثم ونك، ثنم قال! ه؟ اف رسول، لك أنتئمز 

٠.منلمر زوا0 مح.د;ه١[ ل4 
انيث،قال قال• هكمحبمنه الأئصاري منعود أبير وعذ - ١  ٤٨٤

jiM 1لأول: 1فثئة م مذ ألأاز أذنك ِئ ؛ill  داءنخ تشح نز U .»نواةبم
البمارى،'•

المحح
النوويألحاقفل حا كتابه حم المح، الثورة الأحاديث من الأحادث هذه 

أفإل اللأي أحب  ٠١ت ال فه ألبئ أف زْءؤفيعثئت هزيزه أي حديث منها 

رنمخؤمحنبميا، الومتن أم ملمة أم فضل من باب الصحابة، فقائل كتاب لم؛ مأحرجه )١( 

واليهقي٧(، ١ الفردوس)ه/ ند مي والديلمي )،"/a؛y(، الكم العجم ق الطرانر أحرجه )٢( 
(.٧٧الزوائد)1إ صع ل واسي (، ١  ٩٣/  ١٣الإي،ان)ب شل 

(.٢٣٤رقم)٦ حسّائأ، ص ومحله وصفته النبوة حاتم إث؛ايث، باب الفضائل، كتاب ت لم مأحرجه )٣( 
(.٣٤٨٤ررنم الغار، حدسث، باب الأنبياء، أحايين، كتاب البخاري! أحرجه ( ٤ ) 











٨٨١

وجسهورضوانه افه برحمة بئر إدا الومى ومحن ^•U^، ر'دس قال• الموت؟ محرم 
كاءكرة ونحطه اممه بنذاب يئن إدا امحافز ؤإة لماءه، افه ماحب افه لخاء أحب 

٠.مسلم' رواه . ١٠١٥۶^اممه وكره اف 

الثثخ
الثىأف ئغئيبمها عاينه فحديث ائئثورة الأحاديث من الأحاديث هدم 

ئثهمكانوا ولذلك ١^؛ من غلأوا أف قدكن. ^، ٠١دء عن أئم 
الثتلسبحوف ي1تءمحسووو، ولا عبادته عن ي>نتكثرول ولا افه، ينموف لا نحرا، 

إنمفقال! "ائس" الئتاطن أما ثور، من حلقوا فالملائكه بمآرول، لا والثهار 
حلموابزنار•

لأدمينجد أف أبى الذي الأكثر الثنطان دئيه هم اين أف عل دلل هدا وق 
خلويووكلهم فابن [ ١ ]الأماف:آ طيرؤ4 ثن ثثقثم' ثار بن -قني بنن جر وثأ وقال! 

العدوافينتطينوف من كل عل والعدوان والعنف الطيش فيهم وليلك، النار؛ من 
١^مزلإ ولا حافظ اممه من عله تزال فلا ليلة و اوبي لم،سهمأآية عله، 

حرمخ■
منطثن، من حلؤ، يُنيأ ظم'ا وصفن ئا آدم رروحيمح، قوله 

منهمحلى محارا، صار ثم طينا، صار الزان، لأف كالمحار؛ صلصال من يرانم،، 
ءمر-؟كإؤيتا نمدة؛ ريثا -ظئنكم  ١٣٠^مال! ال؛ه قال ولهدا ءثج؛ئخؤسم آدم 
أ-خرئهلءلهتهه[.دارة 

كتابو4سلمت (، ٦٥ردم)تم\• لقاءه، اممه أ-م، آض لقاء أحب من باب الرقاق، البخاري• أحرجه ، ،١ 
٢(. ٦٧٤) رقم لقاءْ، اش أحب افه لقاء أحب ممن باب والاصتغفار، والتوبة والدعاء الذكر 





٨٨٢اسءاتيء؛؛وها اء1دثاسج1دياهماءر باب - ٢٧٠

قألْلنإمورى ئركآإذ ُؤولو هطل' اممه قال ولهذا بالئر؛ باف~ ~والُياد يبئر لأله 
فهملالأ؛عام;ُاآ[ ه أشهكم ئلآمأ -أأديهتر امطوأ وألمكن نوم 

تتقول اللائكه ولكن مج أف يريدوف لا ُاف~ —والعباد واشسهلم ثحيحوف 
يتتنغكإ اخللأيكه فثتزعها ايد ق هوئذ بئزت فإذا ه أامسآءكآإ ؤأ-ئلإمأ 

وج.حش باض— —والعياذ اثلول الصوف من الثمود 
محبثوابه، محب عَفتجل، الله محب لأيه اللب؛ لقاء محب المؤمن أف والحاصل؛ 

لقاء0.اض فيحب الموت، عند سبإ ولا افب، لقاء محب فهو التحم، محنا جسه، 
ثلعل إنك الختام، ن وألحيذ الحالين، ري يا كاةك نحث ممن اخغنا اللمنأ 
فديت•ثي؛ 

النش.كان قالت،: ^^٤؛،، حئ بنت، صفيه المومضن أم وعن - ١ ٨ ٤ ٩ 
رجلانمثر ليقلميى، معي يمام لأنميب منتؤ م محييته ليلا، أروره ماتيته معكئا، 

صفيهإ-بما لأعلرنبجا، فقاله؛ أنزعا. النئه رأتا هليا غكتينبمتمحآ، الأئصار من 
آدماش من عبري اكتطاو رزإو فقاو: اف، رّول، ثا اف ئنحاو ممالا: حش« بتت، 

'.عل؛هرمتقى نتثا٠ا أومال،ت ثزا، يلؤيما ق مذبف1ا أو حشيت، ثإل ال1ام، محنى 
الثثج

حثيبنت، صفثة حديث، عن رَهمةآقث المؤلف دكزه الحدين، هدا 
قإلا اعتكافنر —ولا رمقاف ق المجي. ق منتكما كان ه البش أف الومنين؛ أم 

كتابت وسلم (، ١٣٢٨ ) رقم وجنوده، إبليس صفة باب الخلق، بدء كتاب البخاريت خرجه أا 
٢(. ١٧٥)رقم بامرأة، خالتا رئي لن يستحب أنه بيان باب اللام، 



سيدالرسيقتلام ض اساسق ري،ض فهمح  ٨٨٤

قالنئز فاسه واحدة، منه إلا رمضال غم ق يعكم، لم ه البي لأل ومضاف~ 
غمي يعتكموا أذ ه لأمته ينتغ فلم ذللث، عدا وما شوال، ز فقضاها رمضا0 

هالض كان فقد القدر، ليلة ٍي م من الانكاف كان ؤإى زنفان، 
إماله1 قيل ثم الأوسط، نم القدر، ليلة رجاء رمضاف من الأول العئز ينكم، 

الأوم.النشر ي الاغكاف عل قوافي، الأوم لغئر ال 
ينكم،أذ — عمر —أي ثدر اثه ه الئى نال ايه هقلفيتن عمن حديث، وأما 

الأفكافأو عر دل، لا فهدا بندرك«را؛ )رأزن، فقال: ١^ ا،وجد j أويوتا ليلة 
فيه،بئرْ لوأوؤ، بمعصية ليس وال بالاعكتاف—،، النير وفاء عل يدل، ؤإثإ منزؤع، 

شل،منه الأواحئ العنز وق شل، ومضاو ق يكوو الاعتكاذ أو الئنة ل،كن 
الأواخر.النئر j( اعكمؤ. 

وليسللعبادة، الإنساو لثهمغ اممه؛ لهلاءة اكّجد لزوم هو: والاعتكاف 
أثناءالكلام j، عليهم الويؤ إضاعة من النتكفير^، بعص يمنلة قد كإ ذللثؤ لغز 

العبادة.هده ق 1همي.هلم حلائا حلوي..هلم 
انللائباس ولا امراته، وهى فحدثته معكم،— —وهو ليلة ذاُثإ صفية حاءئه 

قامت،ثم والودة، وايحك الألفة مى ذللثح ق لما معكفث؛ وهو أهله إليه يتحد>!، أل 
وٌلأض حزؤم ^^ ١١قال كا بأهله الناس خثر اللمذ. وكان محتها إل 

فليارأياالأماريمزان، مى بز-جلين فاذا بيته، ش معهايقتعه١ فقام ٠ لأهل٠٠ر بوكز 
٢(،٠  ٤٣رقم)أسلم، ثم يعكف، أن الجاهلة ق ندر إذا يابح الاعتكاف، ئاب، البخاري: أحرجه ( ١ر 

غكلجيزئمحأ،عمر ابن حديث من 
من(، ٣٨٩٥)رنم الّثي أرواج فضل ثاب المناقب، كتاب ااارْذىت أحرجه )٢( 



٨٨٥•^-وابامجاسمويهماطاسئدتجئ 

رنلكإ؛،ارعل امحي.ت فقال منتها، ل فانرعا وانشصا، حجلا اطب. ومحول 
قافه. لزمول جاءت امرأه |ما يظنا لئلا حي® بت صمة ررإي سرعا لا ؛عني 
الثسولمول أف ثعجبا اف! ئ1حال فقالأت البيوت، ؤإيواء الثكن محل وهو الليل 
نملاائم« أذم،رى انن بمن هري اقلاذ «إن ائ.: ننال الكلام، ا ذ٠ 

إلم؛م-مُن؛■
محنىآدم ائن من ؤبري الشيطاو كيلك الدن، حميع ق سو الدم أف كا 

أنحشيت لأوإي الدم حريان مكان ق أي مكان! ظزفج هدا! ورمحزى( الدم، 
.سئا١٠ —أومحال!— ثنا محلويكها يقذفنِفي 

فوائد!الحدث هدا ففي 

أهله.معاملة ق !.^^ ١١حلق حس منهات 
يبطللا ذلك وأف الاعتكافح، ق زنحها المرأة زيارة حوار ومنها؛ 

لأفبمؤ؛ لا فائه ذللث،، أفته ومآ إليها، بالغلو ثلدد أيه قرض لو حش الاعتكاف 
الاعتكاف.ق النساء مباشرة عن ش إنإ اممه 

ذلككان إذا محدْ من انقثوا ^١ أفلث نتج أذ ^JLo ضي أنئ و٠نها: 
نحاففيهعليهم.لونت، أو ليلا 

فمثلا!القااود_ح، مذ الوساوس أنباين، يزيل أف ان للأيينغي اله ومنها؛ 
؛١^١^؛ومحرم عنه، ذللث، يزيل أف عليه نجب فإثه فرا به يملن أحدا أف حنى إذا 

ثيء•ملبه j( نجديثح لا حش 

من(، ١  ٩٧٧)رقم التاء، معاشرة حن الكاح، كنتاب ماحهت وابن ظيفهتها، عاتشة حديث 
٠١٨^^^عباص ان حديث 



سسني؛لأمساضسظإئقؤط ٨٨٦

قالكإ اش، سحاف ف1وملت منه يتعجب ما ان للائحدث إذا اثه ومنها! 
.١^، وأمهما الأضار:ان ذلك 

عنهم.الم ويرث اليMعلأي، ئثقه ومنها•■ 
جمةو:ج

خسهدت قالI رْتةمحنةنن الطلب همد ئن العثاس المصل أيير وص ~ ١  ٠٨٥
افرنوو الفب عبد بن الحارث بى وأبوئماو أنا يلزمن حكن، ^يوم اف رنول 
المنلموJالثى هلئا تشاء، له ملة عل ه اممب ورمول نماوفه، لم قه 

القمار،يل ملته ان°كض ه اممه رسول قطمي مدبرين، المنلموو ول والمكوف، 
درىد_،آحد سمان وابو لامغ، أذ إرادْ أؤئها ه اف رسول بثلة للجام آحد وأنا 

الماسقال الثم؛،؛ أصحاب ثاد هماس، ررأي ه؛ افه رسول، ءقال، ه، اف رسول 
غ0إكةبثكأو ١^^٥، أصحاب، أين صوق! بأعل هملت، صكا- رجلا -وكاو 

ئأقاقثلوا لثلث،، يا لكلث، يا فقالوا: أولادها، عل التمر عطمه صوف نمعوا ح؛ن 
ثمالأئصار، معثز يا الأنصار، معتر يا يمولولث الأصار ق والدهموم والكمار، 

بنيعل وض ه افب زئول، قظر الخرنج، بن الحارُث، بى عل الدعوْ هصرُت، 
هاف زثوو ألحد لإ الزيزء، م حنن ررهدا قثاو: ثاِلهلم، إل علبجا ثامحاول 
^٥١أئظئ قدمت، محئد« وزب، »انمموا : م؛lJ الأ5مار، وجوة نس قزمي حص؛ات 

حدهمأرى زلت، ق،ا بحصياته، رماهم أف هوإلا ما قوافه أرى، ي،ا هيثؤ عل المثال 
نواةةنلإرُ

١٧٧٥)رقم حيزا غروة ق باب والمسير، الخهاد كتاب ت لم محرجه أا 



٨٨٧وموئ السامة واقراط ايدجاو احاديث باب ' ٢٧*

هوبالخاءارحدهماا ت ونوله الخنب. اشتدت ومعناه؛ الئثور،  ٠٠ارالوطيس 
بأنهم-أي الهملة؛ 
إوالناس، رااث؛ا اف رثوو ماو داوأ خؤؤقبمن هريرة ش وعى ~ ١  ١٨٠

محال;مماَل النث1ان. بؤ بإأم النتن أم افَ وإن إلاطتا، لايمل طئي افَ 
ئعال؛وهان، لالؤمتون؛اْ[، صنلحاه ؤآضاؤأ آثثت من ١>^^ص' 

الثمزيطيل الرحل يكر ئم [. ١٧٢لالقرةترنبمكإه نا ٠^؛؛-^، ثن محكلوأ ءاموأ ألمتنث> 
حزام،ومئزيه حزام، ومطنئه زب، يا رب يا الثهاء؛ إل يديه بمد أعم أئث 
٠.منلم' رواة لدلك؟ بمثجان، ئأئى بالحزام، وعدي حرام، وملنه 

الثثج

الئئبه •ئزا مكان اسم هي وحى،• حش• قصة غنهمحنق العباس حديث 
مىالثامنة الثنة ز رمضاو ق م\5ه فتحوا فد الصحابه؛٥^٤^ وكان ثقيئا( ). 

ائنافالخمح مقه، أهل من وألفان مكه حارج ثن آلأب عثرة ومعهم الهجرة، 
بجرمحم،أعجبوا قثة، من اليو؛ ممب لى لبمض؛ يقول، يعفهم فجي ألئا، عثر 

ينتحولان لا والموة الكثرة وأف اف، عند من النصز أف أراهم ثعال اممه ولكي 
وقدره.الله ففاء 

عثزاقنا والنلئون نفر( مائة وحمنر آلاف، ثقيفح)ثلاثه وكانت، ميما قابلوا 
كمنواإذا اثه ومعلوم حنتن، وادي ق ميم، لهم فكمثث، ه الرمول، ومعهم ألما 

١(.'١ رنم)٥ الطٍسا، الك،_، من اكدثة فول، بابج الزكاة، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
(.٩٣تعال)ه/ اش رخمه الشارح تسخنا لمفيلة ملم صحيح عل التعليق وانفلرت 



















الرا،،لتي Jumهدم اساسنض يياض قيح  ٨٩٦

معهيبق ولم موته عزوْ ق أنياف تسعة يدم ل اشي ائه نيهبمتذ الوليد بن حالي 
ثإق.صفيحه إلا 

جيشق أحد عزوة ق وكان الناس، أئجع من الوليد بن حالي 
وقايلواأحد، حبل حلم، من ئَهؤقهنم الصحابة عل كروا وهوبمِز المقرين، قريش 

بالإنلأم،عليهإ اممه نن ثم جهل، أن ن وعكرمه هو ه الي وقاتلوا المجابه 
النلمين.قواد من فكانا 

يضلوانه الأمور، أزمة بيده وايه عِقجل اممه قدرة كإل عل دليل قصتهإ ول 
والعياذايثه؛ أصله مهتد من وكم القه• هداه صال من فكم يشاء، من وثنيي يشاء، من 

باض.

الرجلارإف قالت ه العي أل هكمحفمحة منعود بن اللب عد حديب إل وايظر 
الكتان،عيه بمق ذزج إلا و:ءا ي ظ:زكون ض ائ م ئم ضل 
يأكولما الناوحى أهل يخمل لبممل الرجل دأل مدحلمها، النار أهل يخمل فبممل 

يضثدخمحا«رُ ه م يخم بمل الكثان، عش يبق إلا^١٤ نيا وج 
فثنبقثم,تئودئ قريه- ئدة -أي ذريغ إلا أحله عل يمي لا حر بمنل اوجل 

الكتاب.عليه 

علنهاممه —صل العي أف كهققنئ العاص بن عمرو حديث الثاف؛ الحديث، وأما 
أحطآ،ؤإن أجزان، يله فأصانج، ئاجتهد الحاكم لحكم ررإدا قال• ونلم- آله وعل 

ظوهأخت«.

القدر،كتاب، و،سالمت (، ٣٢ ٠٨رنم)الملائكة، ذكر باب، الخلق، ء بد كتاب اJخارىت حرجه أ١ 
(.٢٦٤٣)كبمةئلقالآدسفيضأ0،رنم باب 









سيئاإوساتيقلام ض اساسق هس ش

وماسثان >رإما فقال: النلمتن مور من ؤن{و عل بالمدينة ه الس ومث 
للقيامباشة ينهل بل صنت،، وأمر شاي أمر ق يندبان لا يعني ير" ق يعيبان 

اطه.عند يالشبة لا به، 

ؤإذااضاأ-ائا، لاضي قكاولأبجةمحمحل«يعني آخدمحا ررأتا 
يتيه.ق يندب فحار يبال، لا أوتدثه ثوبه البول أصان، 

قالبإ بغصيم شني! للناس ثأق بافة«ُا؛ بمشي هكاف الآ-م: رروأثا 
كبائرالدنونم،،من فالميمه والعباديافب— — بيتهم أف،زئ أجل الأحرس 3، البعص 

هوام\طلاشَاس.ولادغل اوامفيي، ثتدبعاليها
فندرمت،عليها، قئجر أل أراد أيه عائشة إل وصلت الكلمة هد0 أف الحاصل• 

أحتها،ابن عل الائفعال مى لها حصل ما لشدة وذلك أبدا؛ ئكلمنه ألا ^^٤؟، 
وهجزئه.

عليها،شديدا ميكون أحيها لابن المزمحتن أم هجر أف المعلوم ومي 
إليهافانتثمع ثديي، النلز أن رى لأما أصون؛ وتكنها ينآزص؛ها أف فحاول 
حيلهلتكنها ^۶^٤^١ المؤمن؛يى بأم حيلة وئتلأ ه، الله رنول أصحات من ؛زحلم( 
قوالكذب الناس، ؛؛ن الإصلاح وهو حنن مفصود إل أيلم، لأما حننه؛ 

يالأيعال؟فكيث حائز، باللسان الناس ب؛ن الإصلاح 
الأنتئدانعند الثنة هي وهدم عليها، فنٌ رغءهبمه١ عائشة عل انثأدنا 

تلم وم٢(، ١ )٦ رنم بوله، من تم يلا أن الكبائر من باب الوضوء، كتاب البخاري: حرجه أا 
ابنحدبث، من ٢(،  ٩٢رنم)الامتراء، ووجوب البول نجاسة عل الدليل باب الطهارة، كتاب 
عباس





الرسإتي■ Uuتلام اسسزا4زا )ياض قؤح  ٩٠٢

فوائدتالحديث هدا ففي 

كانإذا بيأ ولا أثام ثلاثة قوى أحاة بمم أل له تحل لا الإئاف أف - ١ 
علحلنن س  ٠١'؛،؛^١^^^؛ البي ل لمن ويكمر؛ تحت أف عليه نجب وايه قريبا، 
علفلولحالك صس«را' _ خم ص الذي قيان -^١ ي وأي محن 
أفعليك حرام فهدا إليك، أساء لأيه أمحاريك؛ من وهو بيته ثدحل ألا ملأن 

ءغ؛ةلوافه وهريثك، رحمك مل وأف يمينك، عن ذكفز أذ عليك ونجب مجزه، 
أمكإ نحر هو الذي وأنست، نمنلئح، عن إذا لليم؛ن يالئنبه رحيم غفور 
الئى

أمملمن الناس ب؛ن الإصلاح أف ومعلوم الناس، ب؛ن الإصلاح فضيله ٢— 
آونحدمة أمن مى إلا قأجولنهلم من محكثم ؤ، حنن ءرلأ ثعال؛ اطه هال، الأعإو، 
ؤنهموف أقي »صهتادت، أتتغاء دالك يئعل ومن ألثابج، بمي إصثج أد ُعردما 

عليهاتحيل هقمممحثها عايشه لأن محرم؛ ثيء إل تحل لم إذا الحيل جوار ٣" 
الربثر•بن افب عبد ومعهإ عليها، الدخوو ق الرجلان 

وهداعهبمل، اطه تحثية س خكمحزءت؛مح بكائهم ونزعه الصحابة ملويبح رمه ~ ٤ 
أبنيالبكاء س كان أمنى الإنسان ملث، كان وكل،ا طب، وحنثه الملب لي عل دليل 

فيهمثجد اليوم مذ للاحرة أءرُب، كائوا لثا الناس ثنى ولدللث، ياممه— —والعياذ 
قنت،و لكذ الحي، وبمل والئدقة اطه إل والثيوة اللل وقيام والبمكاة اقوغ 

(،١٦٥٠)رقم منها، حثرا غيرها فرأى يميتا حلما من ندبا باب الأبجان، كتاب ت لم مأحرجه ( )١ 
رْءمحنبمن.هريرة أي حديث، من 



٩٠٣•¥أ-ب1بأيساسجاليماطاوطسونيه1 

اشأل نإطلأيا، به ثنتؤع لا الصفا عل ء  111مرور عليها يمر ازايط صارت القلوب 
ئديث.ي كل وعل والعاب؛ الثلاث لكم ون 

وٍٍةقبمحمخوءًةاسم 

أحد،قتل إل حرج . اف زئول أة ؤهبمتئ عابر بن عب وعى ~ ١  ٠٨٦
محال:الم، إل طي نأ ^،، l^ljبتن 

 jJ" إلهلأظئ واف ؤإو الخوصى، موعداكم ؤإو علبجم ثه؛د وأنا منط أنديئم بثن
الدساعوقم أحض وثكن ^^٠١، أذ عوقب أحض لث آلاؤإو هدا، تمامي مى 

^مظزةميإلزضلافه.ظشُُ

ومسلموايها، ناموا أو الدسا عوقم أحض ارولكئي ت رواية وفي، 
اممب.زثوَل نأ:L، ظ م فكان عب: قاو قبمقلم« كان نث هالك كإ قنلئوا 
عوالم•

لأظئ؛jؤافِ ,iJ شهيدزألأ لقب ٢ «إن قاَل: رواةُم ول 
وافمحإو الأرض، تمامحح أؤ الأزض، حراض ثمامحح أعتيئ وإو الأف، حوصى 

سءييىاأنتاضابجا(<.uأخاذءيقبأنمضابمى، 
^^ةلكثلأني:صءب،لأئى.

الفضائل،محاب لم: وم(، ٤ ٠ ٤ )٢ رقم أحد، غزوة ;اب، الغازي،كاب البخاري: أحرجه )١( 
(.٢٢٩٦رثم)تجاه، حوض إبان باب 

السابق.التخرج انظر )٢( 
كابلم: وم(، ١٣٤٤)رنم الشهيد، عل الصلاة باب الجام، كاب ايخاري: أخرجه )٣( 

(.٢٢٩٦رقم)با.، حوض إبان باب الفضائل، 



ءتإإئئيوث،ؤالرسيى سد اسر|هتينيةلأم مح 

الثمحح
التثورةالأحادث ق أبوابه آخر ق دمال~ اممه —رخمه الولف مله الحدث هذا 

١^^٠^عر فصل أحد إل حرج ُلكإققظ الس أف فهمحن عامر بن عقبه عن 
العروفه؛الصلاة الراد وليس ثعال- اممه زخمه - الولنن قال كإ لهم دعا -أي؛ هناك 

عليهالصلاة فاته من إلا بعده، لا الدهن قبل تكوف إثإ ايروفة الحنانة صلاة لأف 
ثعال؛قوله ق كإ الدعاء بمعنى الصلاة هذه لكس بعده، عليه يمل الدهن مز 

ابغيعني• ازا لاضبةت'ا' (^ ٠٥٤٠■وصل ها ويؤم ثليرهم صدئه أمولهم ثذ 
لهم•

حوصه،يرى اثه وأحإر كالمويع، الناس وحطن،ا الممحز صعد ثم 
وأحلالقن، مذ بياصا أشد ماؤه القيامة، عزصايت، ق يكوف الذي الخوص وهو 
—هداوالثور الكثرة ق الئإء كنجوم وآنيته رائحة، المنلث، من وأثب العنل، مذ 

منهؤيئرب القيامة، يوم المقام طول من عطاس- وهم الناش ثرية الخوص 
المجرموفعنه ؤيداد وكرمه— بتيه منه يئزبول تير ؤإياكم افه جعلنا المومنول— 
ايههليبشر اثاره واثع سه واهتدى الدمحيا ق ثريعته من ثرب فمن الكافرون، 

باش.والعياد إياه، حرم كدللث، يكذ لم ومذ القيامة، ين؛ حرصه من نتئزب 
قعنه له كشمؤ الآبي« حوصي إل لانظئ واممه ^ ١٠يقول؛ و. الثئول كان 

أمور—وهده الكسوف صلاة ل النار ورأى الحنة رأى حيذ عنه كنم، كإ الدئيا، 
أعلم.ورسوله افه ولكذ ذك، كيم، ثعرف لا ء1بثة— 

ويئربوفالقيامة يوم الناس يردم الحوص فهدا ونصيي، نومذ أف وعلينا 
أيعل بمي لا أنة ه وأض ؛اه- -والعياذ وانتكت طغى نذ زلا منه، 





الوسإتيقؤح|b_اساسقضئلأمسيد  ٩٠٦

المرءلأقه رما0 الناس عل رريأق ه؛ الرنول قول فيهم صدق، وحش أوحلال® 
يتقاثلولالأل الناس أصح باف~ —والعياد ُ الحزام(( من أم الحلال أمن ث أحد ما 

الدنيا.عل 

الذيهو كاثه فيآكون له حلمهت الش الدئيا وراء تنعى الإئاف أن والعجب 
وراحتهوفكزْ وعمله بدثه فيها يرهق عظيمه، خدمه مها تحل. بالأه~ —والعياذ لها حلى 

علينام إله، يرجع ولا محته من محرج ؛إ ٢٥٤ل ممدها قد ماذا؟ ثم باهله والأص 
مشاهد.وهل.ا منه، ينتمفل ولا فراشه 

منثئهد قاسية، القلوب ولكي نشا؛X.ها، الايات هن،ه أف الأحر والعجب 
أمله،وبني إليها شوقه شدة مع أ إ عليها يدحل أذ مل مات ثم امرأة عل عمد 

يموتولثم رواجهم دعوة بطاقات معهم أناتا أق ثجد المنون، دونه حال ولكن 
'ثيارامحم•j( وهي، 

وهوه امح، أنم لذلك، الئرور؟إ j( الحد هذا إل وهي الدئيا ء فايل فإ إدا 
الدنياعلينا نفح أف علينا محثى إد،ا عليهم؛ السفيى حم، الرووفج الرجيم؛١^^؛،، 

هوالوائ.وهانا فيها فثنامز 
إفأنن، العرور، باممه واازأ>يذ< ولا الدنيا، الحياة لا أحي— —يا فاحدز 

فصمإتاوزي، عليك صيق ؤإذ للث،، خر فهو وسكزثة الئزوا ^^، الله وثع 
الدنياق حاره فهن.ه علممك، وم1لإ مملئ،، أمحر الدئيا محتل أذ أما لك، فهوخر 
بطن.وما منها ظهز ما الفتن من ؤإياكم اف أعاذنا والآحرة. 

من٢(،  ٠٥٩)رقم المال، كب حث من يال لم من باب اليؤع، كتاب اليخاريت أحرجه ( ١ ) 
هريرةأف حديث 











٩١١•^-واو،امجاسجإليهماطاسئيضرئ 

الأور1غبقتل ه اف رئوو أن ;٥^٤^؟؛! ثريك أم وض ~  ١٨٦٣
^^لجيإيابإ«ققشره.

ورعهقتل ااس ه؛ افه رسوو قال قال؛ دْ؛وئيءنن ميرْ ش دعى " ١٨٦٤
زكيا^١ ينه اف الضز:ة ل نثن؛^1 خنثه، زكيا كدا قنة صزثة زو أز 

خنئه«رى.^١ ^١ ئنه اكأكة ظ؟ ز قثابجا زئ ١^، ئون خنثه 

دوناف وز خنثه، مئه له ك صزبة أوو j نزعا قتل ءاثن رواية؛ وو 
.٠٣٣اكاثئونذَِس((.نواة وو ذِلك، 

أبرمن■ننام من العغنام اللغة؛"الزيغ® أهل قال 
الثثى

ليأق الذي هذا هو أبرصن، نام والورإ الويغ؛ قل ل الحديثان هذان 
ثتعرْ؛ؤثهبمهارمح عائشة عند وكان بمثله، اللمي أم وقل■ الثاس' محيوذي البتوُي 

منوكاjا كازا فله مث؛ أوو ق قتله من أف ه البي وأنم ٠، ويمئلهار الأدريغ به 
اناذرةعل لسن رضا ذك كل أقل، الثالثة وو أقل، الثانية ول الأخر، 

اثهوأحتر فامما، اللمي. وٌّثاْ مرة، أول 3، ليموُث، بقؤة قلة ؟كوف وأف لمثله، 
أفأبل من الثار ل أعداؤه ألقاه حنن باف~ —والعباد إبراهجلم عل النار ينفخ كان 

رنمبٌ، "?له أقثا.تييث ت تعال اش قول، باب الأنبياء، أحادث كتاب البخاري! أحرجه ( ١ ) 
(٣٣٥٩.)

٢(. ٤١٢ رنم)٠ الوزغ، قل اسحثاب باب اللام، مماب سالم: أحرجه )٢( 
الأبق.اكخريج انظر )٣( 
(.٣١٢٣رنم)١ الوزغ، قل باب الصد، كتاب وابن،اجه: (، ٨٣)٦١ أحمد أحرجه )٤( 









٩١٥باباحاديثاسج1لداماطاسءتدسرئ - ٢٧•

زنهثياب عليه زجلا رأيث مثلا كبريه، فانبما أنلها من ليس أنة فث؛يرن الركاة أنل 
فتجزئاككثثرة، أموال وعنده عى ايه الثاس تحدث يم الزكاة، فأعطيته شرا، محسيه 

أغنثها^١ ١١وكدللثج هيت،(ارار صد ضذمحك ر)آئا اويل: ^،١ قيل ة يأل^51؛؛ 
الزمق.واغ نحرك. فانه كدّ، تكن ولم م1تحما ظنته كن عينه 

تٍئوتج0^و— 

زثاك،ؤلخإل؛هالئزاغ، \بهفيمأ, -زعنه،قاj:كئاةعتئول ١٨٦٦
داك؟مما دنرد0 فل القيامة، يوم الئاس نيل ررآنا وئاوت ثبمه منها منهس تحصه، 

الداعي،وبمئم الناظر، ممحزهم واحد، صمحد j دالآحرين الأئلأ افُ تنخ 
ولأيطموو لا ما وااكزُسا العم من الناس مخ الئص، منهم وثديو 
إلمحم يشلإ مى ثنظروو ألا ما؛؛*٤۶، فه،!ل انتم  ١٠ثروو ألا الناس؛ يمول، 
أبوانت، آدم يا د؛قولول! ماتوثه ادم، ابوفم لبمض؛ الئاس بنص بول، ربمم؟ 
وأسكنكئك، مجدوا الملاثكه وأمز روحه، مذ فلن، وثخ يده، افه حلملن، اليثر، 
عضبرق إف سال،: ونابمنا؟ يه نخن ثا نثلث،؟ ألانشلإثاإل الخةَ، 
اضزةعن م مظه، بجث،:ندة jلأ مقنه، ؤلة يف م محا ١^؛ 

نؤح.ادموا عثدي، إل ادفبوا هم(، هم( مجي يتمت،، 
تمألثومد الأرض، أهل إل الرنل أول، انث ئوح، يا بولوذن ماموذئوحا 

إلثا نشلإ أب ^١، U تزى؛ق أب فيه، نخن U إل وى أب فكونا، ^١ افُ 
بمدةزلذخ، ِمقله، يه بجن، لب محا ١^؛ عضث زق إن سول: ن؛اك،؟ 

أهالها،غير يد ل الصدقة وقعت ؤإن التصدق أجر ثبوت باب الزكاة، كتاب ت سلم أحرجه )١( 
خنهئبمه.هريرة أي حديث من (، ١٠٢٢)رنم 



سنيممسامسصإأمحشزغ ٩١٦

ادهبواإلمتى، متى متى ؤبي•' عل دعوت:بما دعوه ل كائن ئد دإئه ثقه، 
اذمواإلإيرامم•عثدي، 

الأرض،أهل مذ وحلتك اف ثني أنث، إبراهيم، يا د؛مولوفت إبرابمم ماموف 
١^٠؛عم قد زق  jlم: مموو فه؟ حن ثا إل تزى ألا ربمث، إل ثا ائمغ 
محلاتجزنت ؤنئ وإل متله، محنده يغم، ولذ مثيه، مله يغم، لم عصبا 

موتى-إل اذهبوا عزي، إل ادهبوا متى، متى متى ك4با'ي،؛ 
برتالأيهاف قصلك افه، رسول آث مونى، يا ئيقولوف• موتى ئياتوف 

زلإذ فيموو: فيه؟ حذ ما إل نزى ألا رثك، إل لنا اقمع الناس، عل وبكلامه 
قدقتلنوإق مثيه، تندم وثذيثصمت، متثه، منه دغص1، عصتانم النوم قدعضت، 

عيثيإل ^١ ٥٥١إل ادهثوا متى، متى متى بمبجا، ايمر لم منا 
مريمإل أنماها وكلمته اممه رسول انت، عيني، يا قيقولول• عيني يياتوذ 

محه؟نحذ ما إل ثرى ألأ رثلئ،، إل ثا ائمع الهد، j، الناس دئنث، تنه، ذردخ 
ثنيهمحثضّتؤ ولذ متله، مله يغضمت، لم عصتا اليوم عضب قد رل إ0 عنتي؛ قيقول 
محمد.•إل؛ ادهبوا ع؛دي، إل ادهبوا متى، متى متى دبا، بدو يلم ث"هإ 

وقدالأسياء، وحائم اممه رسول أنثه محمد محا مقولوذا ررماتول روايةت وق 
مححذما إل ثرى أب رثك، إل، لنا اسخ يأحر، وما دئبلئ، مذ ثمدم ما للن، افه عمر 
محامده،مذ عل اممه يمثح محم لرل، ناجيا ئاقع العرس محنه فاق يايهللمح، فته؟ 

زأتاك،،١^ محتد ماُل::١١ تإ مر، أخد عل زخنن 
أمتيرُبج، يا أثنح؛ رُبح، يا أمتي ئأيوث،ت رأبى، همأريع يشمع، واسمع محنهله، نز 



٩١٧•¥أ-باسائساسجالواضاطاسسيضنئ 

شلأبمنياسصامط:انب، 
ماَلث»زاكيئإ الأم«. من ذلأك بزى يإ اةس ث>كاءُ م الحق، محاد_، 
لإذمحا أد لتجر، ثكه ب؛ن مجا الحق قضايح مذ المحراعم محذ ما إل يدة، مني 

تكهوبمزىااضيىشُأُ.
الثثخ

مينْأي عن مال— افه —رحمة الوثن محاقه الذي الطويل الحديث هذا 
ثبمهمنها فنهش الدرخ، إليه مميت دعوة ق البذ. ْع كانوا أنم ققؤفيتن 
اللحم،مى ايسم ل ما أطيب لحمها لأف الشاة؛ ذرخ ت يعني ٠االدراغاا يعجبه وكانت 

منهافنهس منه، ياكل أف البيه يتجن، وكانت ومفيد، اضم ومريع لئ فهو 
الهلويل.انمصتا الحديث، -بذا حدثهم ثم مبمه 

وأئزفآدم، ولد نثد اثه. قك ولا القيامةاا يوم آدم ولد تئد ®آنا ذقالت 
ئا3قوث\ك.اممه محي الإنسان ثني 

وقفلهمحرفه بياد، لهم اى فاممه، رسول يا لا قالوا؛ داك؟" مم "اتدروذ 
jالقيامة نحتعوف-يوم ~يعني، نجتروف الناس أف وذكر آدم، بني، جتع ل عه 

ينامحن ١^١^ ؤء محل: قال ك،ا وآحزقم، أولهم واحد صعد 
٥[.]الواقأة:خأ-• ه سلوأ »وم يثن إل، لعجثومذ 

كرويه،الثوم كهبمها ليت، ممدودة، يومئذ والأرصر واحد، صعيد ل بجمعوف 
يومأما فقتل، ظهرها من يواجهلقؤ ما إلا الأرض كل مرك مددث، إذا يرى لا 

■مداإدة>َةا;ى مج ح نذكثثلئا ؤذي>نة باب القرآن،، شر أحادث كتاب الخاري! أحرجه ( ١ ) 
١(.٩ رقم)٤ مها، مزلة ابة أهل أدنى باب الإبجان، محاب لم: وم(،  ١٤٧ رقم)٢ ، < ء 











اأر،طتيسد هدم *ن اساسى هس ضح  ٩٢٢

هوأكنلحمن والثنيل و\لذذشل تن ■نخم أثم أقيم اؤ^أ تع هأوكق، 
لالماء:ا<آ[.

والئدموواي اش، أيفل هم الدين الأربعة الأصناف هم ثإلأء 
ائومحق.وافه هأهقالهم. محمد والس والصا-لآول والشهداء 

دبابجاإنايل بأم ه إبرايم جاء قال؛ نمحقبمج، عباس ابن وعن ~ ١  ٨٦٧
أغلو رمرم موقا دوحة عند البنت، عند دصنها حم تزصنث، وهل إناعيل 
ع1دمحاووضع هناك، هوصعهة^ ماء، -يا وليس أحد، يوهئد ينكه وليس اننء>د، 

هماوت،ثإنةاعيال أم محسعته ^؛، laliaإبزاهيم محمى م نآء، فيه وسماء تمئ، هيه ٢^١^١ 
مماك؟ ٦٤^،زلا أسن يه ليل الدي النائي بمدا ذنزخ تدهب أين إبزامم، يا 
هالت،:نم، محال: آفُمك٠^١؟ محالتقه: لاهتإلبجا، زخنل ذيك^١^١، ثه 
زحتثج.م يصثثتا؛ لأ إدا 

بو.جهيانتمي يروثه، لا حنت، الئنة عند كاذ إدا حم و. إبرامحم ماطلو 
دربقين أنكث محماو: يديه هزهع الأءؤاتا، ؟ولاء دعا ئم البنغ، 

محامم:ب'آا•i >ثووذ بلغ خى ه ذق ذى و خ 
مامد إدا حم الماء، دللئ، مذ دثشرن، إئءاعيJ تزضغ إئمايل أم وبظذ 

يتلثط-هاو -أو يتلوى إليه ثئظز ؤجعاJتS ابنها، وعطس عطئستخ، لثماء اق 
ممامت،يليها، الأرض ق جل أقرب الصما محوجدت إقه، ثتفئز أن هاطلمت،'كزاهيه 

الصمامى ده؛ظت، أحد.ا. ر ٥!^ أحدا؟ رى هز تئفلز الوادي انتملت، م علته، 



٩٢٢•^-بابامجاسج1ليهماطاسئس 

اشبميودالإنثان س شتت ئأ س >ف زينت الؤادي، بمن إذا ص
قامأحدا؟ رى هل قثظزت علبجا، ممامئ  ٥٧١أثن م اإوادي، جاورت حس 

مثات.نح دلك قثتلئ ^١، ١ر 
^:»ئالدسسضبجا«.

ثنمنت،ثم —تريدمنها~ صه قماوت،ت نمنتاصوئا، ١^^٥ عل قلهاأفرقت 
عندباللك هئ ^١ ^١٠!،، عندك كأو إو أنمنث قد قمانغ: أش!، قنمنغ 

محوصهقجتالن الاء، ظهز حس يجتاحه- -أوقاو يتقبه قحق رمرم، موصع 
وزثثرف. يندما وهويفور بمائها ق الماء ثئرف وجنلث، هكدا، بيدها ويقول 
ماثثرف.بمدر روايه• 

لويرمحنإنهاعيل أم اله رررحم انيثر قال غءسيعنمح١ث عباس ابى قاو 
معينااا.عننا رمرم لكاثث الاء- مى ثغرفن لولم —أوقال،؛ رئرم 

uهن١ئإن م لاص ةقاَل زندئ، ذ\ن°ذن1 قشرتن قاَل: 
الأرضمن مرجتا البين وكان أهله، لايفح اممه وإ0 وأبوة، الئلأم هدا يبنه ف بثا 

مريئ،حى كدللئ، ة^ك١ئتا ثياله، وعن يمينه عن فتاحد الثيول،، ثانيه كالرابت، 
و؟^^١ ، ^١٤طريق ِس ثنين يزم ِس ى أخل أؤ يزئم، من ئ زف 

بمداليدلا يء، عل ثدوئ اش هدا إن ئئالوا: عائا، ه ؟;^١ أنفل؛قه، 
قاحووهم؛ئزجعوا بالماء• هم قادا أوجريتن، جريا قارتلوا ماء• فيه وما الواوي 

لأم،قالن: عندك؟ ، J^jأن لا آتأدنتن فةالوات الاء، عنت. إئة^عيل وأم 
نمحذلأخقهالالأ؛،نارا:تم.



•_ئلأمسيداإرسلاز(اسا|ض |ياض فؤح  ٩٢٤

محبوهي إنكاعيز، أم دلك رريآلمى البي. مال ة؛ءؤمحئاا؛ هماس انى مال 
أبياتأهل بما كائوا إذا حش معهم، مترلوا أهلهم إل ماونلوا ينزلوا، الإص® 
أدركمحلها ثب، حي وأغجتهم وامنهم منهم، العريق وملم العلام وثب 

إنماهمل•أم وماس امزأْمنهمت زوجوه 
محسالإنياعيل؛ نجد محلم ئركته، يطائ إنهاعيل ثرؤج تندما إبراهيم محجاء 

همشهمعى نألها م لنا~ يميد ووايؤ؛ ~وفي لنا يتؤي حرغ همالشت همك امزاته 
جاءمإدا مال؛ إليه، ونكث، وشدة؛ صيق ثحراِو( بثر، نحى ت ممالن، وهسهلم، 

نابه.عتبه مي له ومحول الئلأم، عثئه امحزش روجلث، 
ثعم،ت محالن، أحد؟ من هل محماو: ثسا، اص ّكأنه إنةاعuل ج1ء يلير 

يأئا محا.؛ووه تيثا، ص ماش: هآخ؛ْته، عئك  dUiزكدو ظ\ شخ نجائ 
الثلأم،عاثك أمحزآ أو أمرق مم، ت هالن، بثيء؟ أوصاك مهل هال،• وشدة• جهي• 

مطلئهابائللث،. الحقي أن^٥^٠٠ أوي زمحد أي ذك محان: ^_:l^، ثئوو: 
ثتزدجِممى•

ائرأيبغل مدحل نجده، هلم بند أثاهم يم اف، ثاء ما إبراهيم همهم هلبئؤ 
دهتقهم،همشهم عى وسألها أثتم؟ 'قم، هال؛لتا، يبتغي حتيج ث هالن، همث• مناو 

اللحم،ت محالت، طعامفم؟ ما هقاز،ت ئعال. افه عل وأشن ونعة، بحثر ثحن ت همالن، 
الشمحال واآاء«. ائ«حم و ٣ ت1رك ال1هلم : Jliالماء، ه1ك: ٥^١ هاو: 

يواذثاْاا.ذإ إلا نكه بعثر أحد 



٩٢٥•لأ؟-دابامجاسجاوواضاطاسئوتجظ 

ممالت،يصيد؛ يهب امراته! ممانت إنهاعيل؟ أنى ت ممال ارمجاء رواية؛ ؤق 
شئاهثايالئ: زناث>ابجا؟ ثتام قاو: وي قم لأ أ٠ 
قالئال: و\و: ه س اشر 

عكقاض ززيك جا؛ فإذا قال: إياهم ئ>ة رر:رئ لقام ام 
تائه.عشه ست، ومريه الثلأم 

ختنشخ ك م، قالت: م؟ من \ي\مأ هز قاَل: إنئاعيل اءَ جً 
صتهممحفتيئاي^امح

أسكك.أن ٌ ١^٤، وأتت م، ذاك قال: 
دوحةمحث سلاله بزي ؤإئكاعيل دبك بمد جاء ئم اف، ثاء ما ئ'مهم يم 

قال:رئك؟ أمنك ما ئاصغ قال: بأمر، أمرق ا؛نه إف إممايل، يا قال' 
1ثئةإل وأثار هاهنا، ستا أبي أو أمرق افم ئإو قال: وأعيثك، قال: دبميّني، 

يافإنهاعل قجنل اص، مى المواعد رفغ ديك قيني حومحا، ما عل مرتفعة 
ممامله اتجر نبيا جاء البناء، ١^ إدا حر يي ؤاثزاهم بالحجارة 

أنثمننينا؛إنك، ،^^١ يمولان: ومحا الحجارة يناوله وإنماعتل محق دئؤ م، 
؛[«.yu]^؛:4jLأشيع؛P؛

ماء،محها ننة معهم إنكامحل، وأم بإمحايل حرج إبرامحم رُإف ردايق• دو 
صكه،قدم حر صبثها، عق لإها قيدر الئق مس يئرن، إنكايل أم قجعلث 







ض٩٢٨

ها-كابالأممارم"'
َََء

-ابالأطاروس٣٧١
^ًٍةبيلآتآ،

وهال[، ١ ]محمد:؟ ءإدوةستاه همحيثث ؤوأس-ثعغر مال• افه هال 
مجؤ مال؛ وئال [، ١ ■ اء:ا■ ]اكه يمث عمورا ذا ^١ ٥٢أق،فإرى ؤوآس_تني سالت 
عدأيموأ ؤيق.؛ة مال• وقال تالمر:ُا[، محقان ؤآتسنمغزءإئه» رتش محتد 
ع،ثل:هنله ه!ل ٥^١ ألأيهثر عنتها ين تني، جننت رنهنِ 

ئممسه> بمللم أو سوءا بمثل ومن ؤ ئعال؛ وقال ءمران;ها-يا[، ]TJ ه الآأحاي 
أسصقاى وما ؤ مالت وقال [، ١١•زاكاء: ه قحتنا ■همعولأ أق بمصي نتنعفر٢٥ 

مال؛وقال لالأمال:ّا'م[،  ٠١٤متثيثون وئت؛ أس" وماَمارنت- فعإ وأنث بهم قل 
ومنللؤده_لم ةن£ثعتحأ أقن دكثوا دئز ةلأوئتا أؤ قصه ماوأ  ١٥١٠أكرنث> وؤ 

ع»ران:هّاا[،]ش ه يتثوى وهم ئمحاوا وما بمرإ وأم أفث إلا ألدنوتثث• بمني 
ممرةمعلومة.البائح ل والآيا'>ت< 

الثثخ
سبم١ئةربم١لاف، لأن والتربة؛ بالأنتعفار كتابه يعال— اممه —رخمه الولن حتم 

ورأن1تىه وألمح مرأش -ثذ' ^١ ءقالت حياته أحر ق ه أمزثبثه 
إقه»وآسثئغزه رتق ؛نني مج اهآ أماحا أش يبن ف، تت.حلوروئ ألثا'ما 
لاكر!ا-ّآ[.م١ب١ب٠ محقان 



Tالإثفاريس ٧١U٩٢٩-با

بهينضر الذي النائ، الٌغلتم الكتاب هذا بالأنتعفار حتم فا،لولف 
العلم.وس العاثه كلها، الدنيا ١^ ق انلنوو 

اسفاعق الأكتسا من نأيت ما أبزك من - الصالحى -وياض الكتاب وهذا 
عليه.اممه رخمة مؤلفه نثة حنن عل يدل مما به ازس 

ه*الثني قال كا حطاء وهو إلا إنسان من وما المنفرة، طلب هو الأنتنفار؛ 
آدم!بني من بمدر الذي والخطأ ٠ ®ر التوايوو الخطاث؛ن وحبث غطاء، آدم ابن ارثل 

دواءولكن ذلك، من اف الإئمحلو ولا لمحرم، فذل أو واجب، 3، ثمصتر إما 
الناسارأهلك.ت، يقوو،ت الش1هلال أف الأثر وق لله" "والخمي، الاستنفار الدنو>-_، 

والأنتذفار«رأ*.اه إلا إله د)لأ وأئققوف ؛الدنوك، 
القزآن،من ممرة آيايت، ل به ثعال اممه أمر ولن،ا للمنفرة؛ سبب فالأستنفار 

ومنها؛صالحه، حمله منها وساق 

آقثثاعؤأةثُلآإكثإلأ ؤ ثعال ، ٧٥١قول 
وأمنهاممه، إلا حما معبود لا بائه يعلم أل أ. ثبثه ثعال اممه قامر [ ١ لم٠دت٩ ه وأثثؤءن؛ت 

ثمدمما له اممه عفر الذي السل وهو هن،ا ءؤوأس-تعنر.لدبلفه فقال! يستغفر أن 
ؤمآن-ثنغرفئياككثعال• وقال لديبه، يستنفر أف أمر ثاحر، وما دئبه من 

لمحماو:ا<١[١ثاث!تؤثته 

منها؛ممرة، آيات ق المسثنفرين عل ثعال الله أينى وكذلك 

ماجه;وابن (، ٢٤٩٩)ريم منه، باب، والويع، والرقاثق القيامة صفة كتابر ال،رطى؛ أحرجه )١( 
يهئنيين.ماللئ، بن أنس حل.يثح من ٤(،  ٢٠)١ رقم التوبة، ذكر باب، الزهد، كتاب، 

مريوعا.;ْئفيءنن، الماويق بكر أب حدبثخ رنم)ا"'آا،،من السند ق أبوسل أخرجه ، ٢١

















٩٣٧-ب|بالإسئاروس ٢٧١

كءم،\والوأو0ق\ل: ه؟حا-وءناينصنني: 
أكوd ى منهن: امأة ئاات اةر« م أكئز قإو الأنتثف1ر؛ من وأمح0 

ودينعمو ناقصات من رأيت ما العشثز، ووظن0 اللس، رالكثرو ماو: النار؟ آهل 
امزاتينررثهادة يال: والدين؟ العمل نقصان ما قالت: منكس١١ ث لذي أعلب 

٠.ْسلمر رواه . يصل١١لا الأيام وئئئئ وجل، بشهادة 
الثثخ

والخثالأنتعفار حوو كشرة أحادث ثعال- اف ~رحمئ المولفن ثمل 
عليه:

عمنتورجويى دعوش ما إدل-ج آدم، ابى رأيا قال: سبماة؛ؤداق اممه أف منها: 
عبد؛ظن عند سحاةئوق\ق الله لأو لك؛ أعفر فإل ورجوش ذعوتحر مهإ يخي• للثح" 

أفرثه عن ائى رواه الذي افدبى الحدث ل يزق-ؤناك عنه ذلك ثث كا به، 
مسهق ذٌ يإذ ذ'قرو(، إدا معه وأثا ف، ع؛ب'ي ظن يئد ُرأدا قال• ثعال اممه 
اللهأف أيصا وفيه منه«. حر ملأء و ملأُ ز دكزو وإ0 مجي، ِو 

^^كبيمملأمحك
اللهانئم إذا الدنوا-_، من عمل مهإ الأسان أف عل يدل فهذا مغفرْاا بقراتنا 

له.ينفر ثعال اممه فإف إليه ورجع ثمال 

(.رقم)٩٧الطاعات، بنقص الإي،ان نقصان بيان باب الإي،ان، كتاب لم؛ ما"مجه ٢ ١ ١ 
(،٧٤رقم)٥• _^>^<، أق؛ ؤوبمئرحئتأ تعال؛ اممه هول، باب التوحيد، كتاب الخارتم،؛ أحرجه )٢( 

(،٢٦٧٥رقم)تعال، اف ذكر عل الحث، باب والاستغفار، والتوبة واثمءاء الدكر كتاب لم؛ وم
خقمحيبمل.هريرة أف حدث من 



الوا،دياسد ض؛لأم اسأ،ءتي فهمح)ياض  ٩٣٨

الياء،عنان ذنوبم، ائنآذم، رزا ق1ل: اضَتعال أف الأنهار محيله 
كانلو الإئاذ أف يعني أعلاها، يعني الثإء وعنان ؤذه إلا ا»سغفنش ثم 
قال!ثعال لأف له؛ عفز سبماكؤد\ق اممه انتئمز ثم الياء، عناق £، Jjbذنوب له 
هؤحيما غفؤيإ أش يجد أقة يسفنر ئهت_ هء نئيْلام أو سوءا بمل ٌن وؤ 

lJL[ :،■١١ ] للق،.يعفر ثعال اض قاف افه ئنتعفر ثم الاسمان أنبا تفعله دو_، أي

حسثإوالأنتعفار؛ الصدقة من يكثزف أف النساء . البئر أمز وكيلك 
فعليكالنار، دوخوب تواخ ثن، الأنتغفاز أف عل هدا فدو النار، م أكتز رآص 

وازخي...ل ١^٥; اليز افَ، أنلإ قوو: من أمحز الأخنفار، بكثرة َر أا 
ا،لوهق.وافه عليك، يثق ولا ك يضئ لا يسجر كلأم وهو ذلكا، أسنة وما 









ا،رسلتيسيد كلام س |ياض قمح  ٩٤٢

اللبلأمر مئقاديى لجوارحهم، وكانوا بملو-إم، آمنوا ؟١٠ ويتتقاؤأ؛ثلم\ن 
ؤأزؤيهؤأتن أل؛ئنث اذح-لوأ ؤ واج--، برك ولا محرم بفعل لا افن، لايغصوف عئيجل، 

jوزوجاتثم العتق، ا"قور هم وأووا-جكم معمول، يض ]الزحرف:'ي؛ا محييك4 
دزئبممم ثلمنا بابم-تي دزبمم يأبنيم ءامنوأ ُؤوأل؛دا تاذقوةداك• افب يمزل أيقا؛ الدئيا 

٢[.]الطور:١ وؤذ3أه تاكنب محءَيوميى محن تلهر نى ألقهم نثآ 

مرموف،منعئول أمم يعيي ح؛رة، مكان ل أي محروق، وأزواجهم فهم 
دهّّامن ُصحاف ءيم ؤبمثاى الأعنز وثلمي الأمس ئثتهي ما كل من فيها 

يطوفمن ثعال اض يتم ولم آلآغيث>ه وئلد ألأيمن ثثثهمو م١ ؤفيها ؤأوب 
١٧محودؤف وأد؛ن هتيم ُؤيطوف فقال؛ أحرى اياُي، ل بينها لكذ الأيؤ هذْ ق عليهم 
لالوائعة:لأا-ها[.ه يزمذ ولا عما يمثمذ لا ( ١٨ثيم' ص خس ؤأتارؤ أمواس 

ؤبمثؤزهحقت ي :٢ ُأ\ْ ليئن مقاءّ ؤ، آدتق\ر( ؛ؤإرأ ثعال؛ قوله الثالتة؛ الأية 

ننريين ؤتبثون ثيء كل من آميثذ نبو، كا آمنتث إقامة مكاي، ل أي؛ 
الحرير•أئو؛ع أعل وهو يانهم هدا 4 ميج وأتقري 

دثنأثجييهز ث، مذ و ثمحذ ١^٢^١ عل و شم ألآبر؛رفي ُؤلأ ثعال؛ وقال 
آلثنثفثونقتآؤى دللك وفي( منكء حثمه> أ;ثإآ؟ مختوم ئثبق ثن ينمق ّج؟ آلنجيّ 
[.TA-YY:__،I]آل1ئزءوث,ه ها نثتث ينا منهم'تي" ثن قبم،احث• "ئ؟ 

وهوالإ من ماحوذه الممات، وثزكوا الخيرات يعلموا الذين هم الأبرار 
التين،ق نعيم وق الهلت،، ق نعيم ي أمم يعي نجمه آ'لأبرإرفي اطب يطاعة القيام 

منهم.ؤإياكم افه جعلنا يكون، ما أنز ق فيم 





سماني؛لأمسامضظإققؤتثؤ ٩٤٤

صوزةعل الختة يدحلون رنرة ارأوو ه؛ افي زثوو ئاو ماوت وعنه، ~ ١  ٨٨٢
لايولول،الماءإصاء0، ز دوى أندمكوي عل ^يذيلوثم يم البدر، الممرل؛لث 

النك،وزئحهم الدمن،، أمشاطهم يئتخطوو. ولا يمملوو، ولأ يثغوطون، ولأ 
علداجي، رجل حلتم، عل اللأ، الحور أرداجهم الهتب" "عود الألو؛ وجابرهم 

ذزاعاىالثةاء«هميعأوتهُالسرو I؟؛؛آدم، صوته 
ؤلئلابنك. ورشحهم الدهب، يها ارآيتهم ومنلم: للبخاري روايق وؤ، 

احتلأفلا الحنن، من الثغم وناء من نابجا ثح ثنى روجثان منهم واحد 
وءشئا<،رمثكنة افن سثحوبي ^١^، قلن* إلو*م ولاشاعص، بيتهم، 

وبعضهماللام ؤإنكان الخاء بقح بعضهم رواه واحدا؛. رجل لحلمح، عل ٠٠قوله؛ 
وكلاهماصحح.؛صئه،ا، 

موشىررنال ئ.٥١]،; اطب رنوو ههمحنعن ئنته بن ١!*^؛ وعن "  ١٨٨٣
الخنة،الخف أهل أدجل بعدما نجيء رجل ص قال• مثزلأ؟ الخك أهل أش ما به• ره 

وأحيوامنازلهم، الناس ثزو وقد ين، رب، أي يبمول،• الختة• اذحل، له• قيمال، 
هٍقوو،ثالدسا؟ ملوك من مللئ، منم، مثل للث، ؟كوذ أ0 آترصى له• قيمال، أحد>ام-م؟ 

رصيت،الخامتة. ق يتول، ؤمئله، ؤمئله ؤمثله ؤمغله دللث، للث، قيقول• رب، رضيت، 

(،٣٣٢٧)رقم عله، اث صلوات آدم حاق باب الأنياءط أحادث ئاب الخاري: أخرجه )١( 
ليلةالقمر صورة عل الحنة تدخل زمرة أول، باب وأهلها، نعيمها وصفة الحنة كتاب ت لم وم

ر،م)؛ما/آ(.البدر، 
(،٤٣٢ )٥ رقم محلوقة، وأنبما الحنة صفة ق جاء ها باب الخلق، بدء كتاب البخاري! أخرجه )٢( 

(.٤٢٨٣ ) رقم وأهلها، الحنة صفات ق باب وأهالها، نعيمها وصفة الحنة كتاب وملم! 



JuU-rVT؛l_iU^L _ ٩٤٥تماش

ليقول!عينك. ولوت مسك، ائته.ت،  ١١٠، ^jijIأمثال، وعئزه ثك، هدا ليقول! رب، 
س\ه' أوكك، ! ^ljثنزق؟ ضلاقب نبق داَل! زب. زس 

زواْتثر،ا. داوب< عل عئطز ولم أدو، سح ولم من، ئر ملم علبجا، وحشت، ييتم،، 
ْونلمراا

ررق.! الهِ زثوُل قال لآوبمئئقال! انزثننود -^ ١٨٨٤
ء،نيل،محجمحامح ^وخابجا،محمحئخولأه. 

ثزجغ،ئلأى، أما إلته هيمن ثانيها، الحك، فاذحل ادم، له! عئؤجل افه نمول 
بأنها،الحنة، محاذحل ادهب له! عئققل افه ثمول ةلأى(إ وجدي رب يا ئمول،•' 
له؛ع،جل اف ء؛مول، ملأى، وجدي رب يا قمول،• وئ• ملأى، أي إله ييحيل 
أئئالض أؤإنلك،مثو أقثابجا، زعثزة الديا مي لك هإئ ١^٤. يادض اذم، 
األلأحاا.وانث، ف أوثصحك بير، اتنحر هيقول! الدسا، 

يقول!هكان ئواجذْ ثان.ت حى صحك، ه اممب رسول، رأيت هلمد قال! 
نيله«ةققشرم.»ذِلك،أشمح 

الثثج
الحك،أهل نبم بنان j، دعال~ الله ~رحمه المؤلم، يكنها كثثرة أحاديث، هذه 

زمرةأول، وهذه الدر، ليلة القمر صورة عل الحئة ئدحل زمرة أول، أف فمنها! 
الأمه،هذه هم يحولا الحك أهل أول، أف ه الثى عن سن، وقد الرمر، أقفل وهي 

١(.)٩٨ رقم مها، مزلة الخنة أهل أدنى باب الإي،ان، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
الإيإن،كتاب ت وملم (، ٦٥٧)١ رقم واكار، الخنة صفة باب الرناق، كتاب الخاريت أحرجه )٢( 

(,١ )٦٨ رنم حروجا، النار أهل آخر باب 



الدطصسد ض؛لأم اسرعتي يياض ش  ٩٤٦

وجم أمحوأ مز يعني؛ إصاءة، الث،اء دويِفي كوف أشد يلونبمم الدين ثم 
ي1كالولا-لثنة أهل أف أيئا وفته مراتبهم، حسنا عل تلونتم الدين ثم الئإء، 

حمعلأف يتفلول؛ ولا يثمحطوذ ولا يثذوطول ولا يبولوف لا لكثهم ويفربوق 
لكلعزق،يعني• وفحا عمحرج شادتم إثإ الدئيا، أهل كثفلأت ليت مملاتم 

مقيم.ميم ل لأمم المنلث،؛ رائحة من أؤب وجشاء المنك، ريح من أخب 
اشيم٥^١ شل عر 5دل وئها وأعلأها، منزله ا-لق أهلي أش أيما ذكر ثم 
علفهم باض- -والعياذ النار أفل أنا أغلها- من ؤقاكم محننا أذ اضَ -نال 
ثنام؛ألا النار عئثى لم وحى ئنام، ألا ا-مح ثرجو لم وص ذلك، من العكس 

وابتلاءعئفجل اللب س حكمه ولكن امى، لمن حم والاحرْ قليل الدئيا متاغ لأف 
 Jالناز أف واتيحا j نيا !لا بج،لم كأذ الدنيا هزمJكأيالناس، من ممر محي ال

الدارفهي للأحرْ حلمح، إما ان فالإئلهم، حلمت، اش هي الدئيا أف مع لها حلقوا 
ثنألمقيم، يعتم ي ؤإما ُافب~ —والعياذ وسعبمر جحيم ق قاما مز، لا التي الباقية 

أذنولا رأت، عين لا ما لهم اممه أعد الدين الصالحين من، تكوف أف ولكم لنا الله 
بثر.قلب عل حطر ولا نمعتف، 

الحنةللموماِؤإ »إو هال: ه اليآ أو نْممحنبمنن: موتك، ر وعن، -  ١٨٨٥
أهلولمحها يلموبن ميلا• بسول الثياء ز طولها محوهة داجية لولوة بن لخيمه 

عانيُاُ.مممهم، ثنصا(( هنمهب بزى قلا المؤمن عليهم يطوذ 
(،٣٢٤٣رئم)محلوقة، وأب ابمة أهل، صفة 3، حاء ما باب الخالي،، بدء كتاب المخاري: أخرجه ( ١> 

(.٢٨٣٨)رقم الخنة، خيام صفه ق باب وأهلها، نعيمها وصفة الحنة كتاب لمت وم





سدض؛لأم اسسيى )؛اش قؤح  ٩٤٨

نواةزجالأا«. خنث \ذف°لإبمدنا نقد ثافِ ذم مقولون: ذف\ •ثنتا ؛^ ٠١
^١١٦٠١٠٠٠)

الحكأهل 'رإو قال: افي. رشوو أو وؤينئ'' نعد بن نهل وعى ~  ٠١٨٩
الكو'كثوً«محهرأا.لمحاأؤ0 

حىالحنة فه وصفح محلنا ه اللمي بى ثهدت قال: وعنه — ١  ١٨٩
علحطر ولا تشن، أدف ولا رأت، ع؛ن لأ ما ارمها حي-ضت آخر ل قاو م النهى، 

ئص٣ هد ؤ مال: يؤله إل 4 عزآلمقاج جنحيهم قبماق ؤ يرأت م بشر® ملب 
ا.[١  ١٨]المجوة;ب١- آع\نه قغ تن لثئلم 

ررإداقال،: ه اف رسول، أف تيؤلبمثعا: هريرة وش نعيي■ ش وعن " ١٨٩٢
أن٣ ؤإن ممونوا؛^١،  ١٨٥مح؛نا أن ٣ إن م: ينادي ١^٤ الحق أفز يحز 

ثتعمواأل لكم وإف آدا، ئمٌوا فلا يشبوا أذ لكم وإئ أ؛ئ'ا، ثنمموا فلا يصحوا 
محثأنواكا«.زواةمر؛'.

الثمحح
السلأف فمنها فيها• القيم مى الحق لأهل ما مميل يان ق الأحاديث هده 
متوقالثإء ق طولها محرفة، واحدة لولوة من حيمه الحق ق للمؤمن أف دم 

المم،ْن فيها ينالون وما الحنة محوق ق باب وأهلها، نعتمها وصفة الحنة كتاب ت مسالم أحرجه ( ١ ) 
رفم)ص\(.

الحنةكتاب ت لم وم(، ٦٥٥٥)رقم والنار، الحنة صفة باب الرقاق، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 
(.٠٢٨٣ ) رقم الغرف، أهل الحنة أهل ترائي باب وأهلها، نعيمها وصفة 

(.٢٨٢)٥ رقم باب، وأهلها، نعيمها وصفة الحنة كتاب مساوم؛ أحرجه )٣( 
(.٢٨٣٧)رقم الحنة، أهل نعيم دوام ل باب وأهلها، نعيمها وصفة الحنة كتاب مساأمت أحرجه )٤( 





سيداارساتيض؛لأم اسهض يياض فلح  ٩٥٠

منامُاُ.رواه منه® ومتله ممنث ْا لك دإ0 له؛ ممول يتم، 
اممهررإو ئال; ه افه رثوو أ0 )4هى'.' الخيري نعيد ر وعى " ١٨٩٤
jزالخت: زنثوك نكا ثك هيقولون: الحق، أفز ثا الحق: لأقل مبمل:قوو 

لمما أعطسثا وقد رينا يا رصي لا لنا وما د؛قولونىت رضيتم؟ هل د؛قووت يديك، 
ئيءوأي همولوى: ذلك؟ من أيصل أعطخم ألا ئمووت حلقك، مى أحدا ينط 

ئققأبما« عوفزبمدة أنط قلا رصؤاف م أحؤ قيقوز: ذلك؟ ثن أكز 
(٢١ِآ، 

عيه

قثظزه افه رنوو عند ئ قال؛ فقمحفيته افه عبد نن جرير وعى - ١  ٨٩٥
اكم،لأمحاةون^تمنيننزبجاهما؟ايؤؤنسا 

وئؤثته«ةققءاوهءأ'.

الحقأفق ذحز »إذا قال: اممه. زشول أن بجقوقن: صيبم، وعن - ١  ٨٩٦
وجوهنا؟سص ألم ق؛قولول؛ أنيدكم؟ ثيئا تريدوي افه يقول، الخئة 

إيأج، ثقا أغطوا ي الحجاب، ققكط الثار؟ من ذتنجتا الخة تدحلثا ألي 
ِسالمإلنبما<.جب''ل

(.١ )٢٨ رنم الرؤية، طريق معرفة باب الإيان، كتاب ت لم مأحرجه ، ١١
(.٥ ٤ ٩ / ١ ) تعال اش رحمه الشارح شيخنا لفضيلة ملم صحح عل التعليق وانظرت 

الخنةكتاب وملم! (، ٦٥٤٩)رنم والنار، الحنة صفة باب الرقاق، كتاب البخاري! أخرحه )٢( 
(.٢٨٢)٩ رقم الحنة، أهل عل الرصوان إحلال باب واهلمها، نممها وصفة 

لم!وم(، ٥٥٤)رقم العصر، صلاة فضل باب الصلاة، مواقيت كتاب البخاري! احرحه )٣( 
(.٦٣٣)رقم والعصر، الصبح صلاق فضل باب الصلاة، ومواصع الماجد كتاب 

(.١٨١)رقم سبحانه، رببمم الأحرة ل الومنين رؤية إثبات باب الإيإن، كتاب ت لم مأحرجه ( ٤ ) 



4٩٥١بسأنئاساسضاشصسهماست 

يابمنيمربآم ؛ثديهر ألصنيئت محبمتيلوأ ءء' فؤ؛رك< إن ؤ سال: قال 
نءثغ؛تإ ٣١شثثث ٥^١ ذجحإ أجأ أشمّ حكت ي أ'لأدهي ٣ ثن ثمتجح 

١[.؟بم]يونس;بم-• كلمحي رن ق آئنت ؤن دعوينهز ^١^ ثثئأ ليا 
علصل  ٣١افث. هدايا أو لا لن لنهتدي "قنأ ومالهدا هدايا الدي ف الحمد 

محئدعل زنارك إبراهيم، آل وعل إبراهيم عل صك كا محمد، آل يعل محمد 
نجد.حميد إثك إبراهيم؛ آل وعل إبراهيم عل باركث كا محمد، آل وعل 

نهررابع الايّتن يوم مل يرعست، اه~ت اف ~عهم النووي عش مولئه! قال 
بدمشق.مائة وبئ نبمى تنه رمصابي 

الثثى
قابق قئعيم الواردة الأحايين، يساق ق النووي الحاففل ، IaJjIiيكز 

هداعبمل أذ ثعال اممه الكتاب)؟نءونال به حثم الذي الئالح؛ر، رياض كتابه 
jالقيامة يوم رثتم ااومفذ رؤية 3، حديمحن يكر المحيم" جة bيادا فذحثه يا قالا 

أبدا،ذلك بعد عليهم ينحط فلا رصواثه عليهم محل افثعال أف قبلهإ ويكر الحئة، 
ؤإحماعه رئوله وئق ثعال اف بكتاب ثابته ابق ل بريم الموممحن ورويه 

—والعياديلله اممه أعنى من إلا ينكزها ولم ^4،^، الأمة رمح؛هءننيوأئمة الصحابة 
و:اللمي عن، اقواترة الأحاديث، من أحاديثها كانثح ولهدا ؛اف~ 

ويقوللاشامت:آ'؛-'آآا، ثاظنآه نيا إك 'ى- ناذنآ ِرنذ ٠^^۶٠ عَةتجلت يقول، 
الخفقأعلم نثر وقد اا[ ليونستآ'ه وزمادْ نكئ أنشوا نبحاثئؤداكت 

عهبمل•الله وجه إل القلر أما الريادة؛ ه اممه رسول محني افه بكتاُب، 



ائرسدتيسد هدم ض اساسق رداس قؤح  ٩٥٢

أعدما و1قوو0 أي! [ Yr:،j؛j_i]ظئيذه ألارآك ؤء تازقوقاك• اطه وقال 
اممه.وجه إل النظئ وأعلاه النعيم، من لهم اممه 

التيالزيادة هو والزيد [ ]^ofعزُده هٍيا _نذآ؟و0 ثا ؤخ ثعال• وقال 
بالمه الني مرها والي، ه وزبادد لكئ لصؤأ ءؤلؤ;ذ فتهات تعال اممه قال 

إلوجهالهتعال,

هاثي دئوآليطيص ألأبمثر وئوديأن أي'أ0كث يؤتكن ثن لا ؤ ثعال؛ وقال 
الولكنها الأمارثراْ أف عر يدل، الأ؛بمنؤه ^^٠ فقوله; ١[ لالأنعام:'أ• 

مِسأنهمئالأبمث.
القيامة،يزم زنيم يزوق المومنتن أف عل ثدل كلها اممه كتائب 3، خمنآيات فهدم 

^لالحق،محلأمحئساإلأئعات؛ولأئنكنهذا 
الناظلمُأآ:قال كإ ئتواترة فإما الأحادخ، أثا واصحه، هزا ِفي الاياج، إف إذ 

واحتببثا ف بمي ومي مى'ثدن، حدث ئواثر ثما 

بمصوهذي حمم ومنح زثؤت_ئش_ثاصواف_زض 

امحامة•يوم ويم المومحذ رويه يعك،؛ وليه؛ 
١^،المثزثده تروق ^ ويئم مروذ ارإثئم قال; اي. أف ذلك، ومن 

ليزصحوا الفص تروق سروذركتمم'ي ررإككم وقال؛ ٠• لائمامووِفيرؤيته٠٠ر 
اكاودي.صد إل بها ون(، ١ )ص:اِ اكاتر نظم ل اعاق )ا(ذمها 

رنمئاظنآه، دي ^ ١٥'قايث؛ .إهؤ تعال؛ اض باب التوحيد، محاب اJخارى; أحرجه ( ٢) 
والعصرالمح صلاق كل باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب لم: وم(، ٧٤٣٦)

لج؛ءمحيءنن•افه عبد بن جرير حدسثح من (، ٦٣٣رقم)ءاJهء^، والمحافظة 









ا،رسيقسيد اسسزاض؛لأم هس قؤح  ٩٥٦

١٦٢ قدرك ثنيو ٥!^ حنأ 
٣٥٣خانك....................................ئن ي زلا امحنك ض إل الأه ئ

٧٤٤

٦٩\و\ج'خمش 1\
٢٢١......٠٠٠٠؟......؟...ّّ.؟؟..ا.......ياآنسن،مصجعكفتوصأوصوءكللصلاة 

٣٣٣ ٠٠٠ال........اا...ؤ. الئنكي محا الأغفاة قإف م، ان أنخ ذا 
٧٣٣الكتوثة إلا نلأة قلا الفلاة أمنت ^١ 
٨٥٤...............٠٠.؟..ؤتؤز كا0 مى العداب أصاب ءد١تا، بقوم ثعال اف أرو يا 
٥٩٧^عمض،لأ:ضفيالأجم................ّ.ب٠...ؤب٠لأ٠؟ذا 

إلصيصبم......ا..؟.....ابّ........؛.ّ.ؤ...؛..؟بما؟
٢١٩وءؤذ ثلأ؛ا مكزا فزاشك،ا إل أزج ذا 
٥٩٥سمينه دكزْ يأخن>ل قلا أحدكم بال ذا 
٧٤٨له....لأ.....................والمثمع اض قتعذ الثؤلطاذ الحدود بئعت ذا 
٥٤٤المر أدتاب وأحذئم بالعينة، تيايعم يا 
١٧١أرع بن باض تلينتعد أحدكم ئثهد يا 

مادروابالأذان..................................الغلاف ذاثعولت 
١٩ ٤ ، ٨٩ؤ...٥ ؟ ّ ّ ؤ ؤ ّ... ....  ٠٠ّ....أخزان. ئ أناب، ٢ ئاخثقد، ا>قاكلم م ذا 
٦٥٤ركعتإن...ب...لأ..................يفق محص محلس قلا النجد أحوكم ذحل ذا 
٩٥٠ّ....؟...٠ ّ ّ ١. ّ..١ ثريدوفشيئا؟..٠ تازقؤن\قت اف يقول ابنة اثلق أنل يحل ذا 

 j٩٤٨...........................ااقالآتادىص:إلَمألمحاأنل ذاذخ













اإرسلتيسيد ئلأم ض }t_ المط ر4ض ش  ٩٦٢
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هالإ'هىإل ^ن إل هدي لثدي 
٤٠٦الثإء إل الثعئه صعدت سئا، نعى إذا لعد 
٧٢بمثد0 صح إدا لعند 

٣٢٧...........................أصةنا:ظذقاظغاإلالأار
.............٣٢٨

٣٢٣.........ءاّ...ااٌظلإشلأنها
٤٨٦٠ء.ؤ....................ّ...ا...ءلأّ...ّ...لأ.اضَممالأزضإوأوراتجا

٨٦٢ئصيعوها ثلأ قزاتقى قزصى ثعال ف، 
٤٦٨؟................ا.....ّّ......ؤ...ءند0 عل نعمته أئن يرى أن تحب ثعال ف

٧٧٠...................نكنةمحا؛لأئ1........لألأ....ا
٠٨٢ ..ّّّ....ّّ.ّ..ّ..اّ. ...عليه افه حرم ما المرء ثاف أف اغ و.'ءثدْ يثار، ثعال لله 
٨٣٨آدم يا ت القيامة يوم يقوو ثعال فه 

٦٦٥ىىإأ0محافوا1باهإ 
.مالأّ.يم..............ّ...........ا.مممالأزضأJظكjأخناSامح 

٢٠شَمكريمٌ  ٠
٢٢٦

٢١ ٢ . ٠ ّ ّ ؤ ّ.....٠ .. ٠ ٠ ٠ ّ ّ . ..ء. ..........ّ........٠ سزعة انتزاعا الع.ل.لم مبقى لا طه 
١٣١يضضالإد:أكلالأئة 

٤.٨٤ ء..٠ ّ..... ّ . ..٠ ٠ ء . الثض.الخي ١^ الدخال ض \0 ألا يأغزز، فَوز 
٨٢٢شََشللأاِلم 





٩٦٤

٨٥ثه مورف تنيرا، منه اقري الني. أة 
٤٧٥ألائئهشءنالنجش 

٠٧٧ وحدْ................. اف إلا إله لا ثة; مكت، صه*؟ كأ دبر ق يقوو لكل الئءً أف 
1......ؤؤ.....1......1.ا...ّ...ؤ.ؤ.....ءّ؛...لأء.ؤ..بم.بم

٥٨٦.٠....٠...٠اا.٠.٠ّ••••••••••••••••.ثضثغول، لا والنصارى اليهود إف 

٩٤٨الكوكث..................... \ذؤذزفي لبجاءَنل اف إلأخل 
٩٤٧

٥٥ •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • انئشهد رجل عليه القيامة يوم ممى الثاس أول إل 
٥٥ميبرا مرتم ما لرجالأ باليبة إل 
١٧٧ ، ٣٣٧، ٣٣٥................  'مخزام وأ>ائكلم، ، ٧^١٣يمام، إف 
^خاينساتيهفيَثشة..ب.....آ«آئ-ثنيينسك، أف 
زسووأف 

رسولإذ 
رسووأف 

رسووأل 

زمووأذ 

رسولإل 

رسولأذ 
رسولأذ 

٩١١الأٍ فتل ضهأتزثا 
١٦ ٠ ...اا.............ّ...... والثائة وا-قالمة، الصافة، من بريء . فه 

٦٤٩اضفاطا،أنزادا...ُّ..ر.لأ...؛...؛.....لأّلأ..فهزأىjجاJار 
Y1U_............القلي افُ لاإلاإلا الكزك،: عند يمول كاذ ه ف

٧١.......٤ ٠٠..........وااثد_خثوهالأب.لكلبجةالأومملاث 
٤ ٩٩........................ ٠٠٠عزصا اووخ ف.لسضاقدلإانه 

٧٥٢ضهنشألتالفيالا؛اص 
٥٩٧فُ#شأن:شللإيلئاخا 

٧٢٣الئلأة ل امحر عن قش ه اش زثول أف 



٩٦٥ثار 

٦٥٣ضبيوضفيسب............ب........ب....أف 
٦٢٢•■•••••••••••••••••••••••••البص•■ ومهر الكف، ثنن ض تش ه اف رنوو ل
٢٢١يديه............................ق ثمن، مضجعه أحد إذا كاذ اممه. رسول ل
٤٥٠آحز حلما منها رصي حلئا مها نخط ل

٥٨لىائأماب4ائ 
٤٣٢فجلد...............................ثرب ثم فجلد، ثرب إذا الم شارب، ف
٧٨٨الشام إل ئ^نبمننحزج اائطا'س، بى عمر ف
١٤ ايهاد باب، له يقال باتا ا-مح ل 0
٩٤٧•حعة كل ياتوئيتا سويا انق ل ف 
٩٤٧شنه.................. مثه الثريع المقمر انئواد الراكب شمْسر انق ق ف
٢٣٦، عغقجلكجاهدين..........................ه اممه أعدها درحة، مثه انق ق ل

٤٤٤^ممحاى،هكامثكإس 
٩٤٦•■•■■■■■■■■■•■■■■■■••■•■■•■■■■■محوقة واحدة لولوة مذ محه ابق إلموةنِفي ف
١٩٤الطرف ل يطومول ملائكه ثعال ممب ف
١٩٥الدكر محالز سعوو مملا نثازة ملأتكه فه 0

١٨٧٦^ افزة كلام من الناس أذرك مما ف
٦٩٩أحلأدا............أحامنتكم المامة، يوم ءنلسا مني وأقربكم إو، أحبكم ثن ف
١٤٣انئئعة يوم أيامكم أمقل مذ ف
١٤ ٥ به................................. اممه طوثه ظل، الأرض مذ شترا اقتطع من ف
٤٢عنه يمقى حتى بدينه معلقه المرين مس ثف 



الرسلضاساسى،_ئلأمسيد فمحح ٩٦٦

٤٦ س.٩ . .......ب...ب ام...... زلا اوو سا ئ ي تنلغ لا اناحد هذة إف 
jl  ٠٦ ١ ّ. ّ . ّ...٠ ٠ ٠ ؤ . ٠ ؤ.٠ ّ ..... ٠ ّ....٠ ... .٠ ٠ ٠ د1طفئوها ^١ عدو٣.< ز الق هذه
٨' ٩ ثكّها ملأ اهماو تاب من هذ.ه إو 
٠٥ ٧ ... .٠ . ........... ماحردومتا نثامحا— قريش من ~لزجلما وملأثا ^jI وحاوّدلم إل 
٢٤١الئزك عن ال!زكاء أش 1ا 
٥٢٠...............٠٠........فيهأتيوك ظ.ظ نن ض \ذؤ6ب أش \€ 

٨٨٨٨، ١ ٥ اأطللإ4 ع ا;ن 1ا كدت، لا \حأ 
٩١٥....................أنانتدالغسثزمالمائة،ثزوذئو0ِئذاك؟.............

٤٨٦مخز ولا القيامة نَلدآدَمثزم ند أنا 
٩٣٧إدا معه وأنا عبدي؛؛؛(، ظن عند أنا 
٣٦١..••ثكلمما خلأفأ، ثهم ثمول، ناأطاذنا عل ثدحل إJا 

ّب............؛ام..؛....اودينلإهوابمدؤؤ..........ا....أثلمأننابم،و؛خزاتا
٥٤٠، ٣٩٦أومظلونا ظاؤا اثفزأحاك 

٦٩إ-محزامحإ ئب خاهالثة،  iuانزؤ ، ٠٥١
٤٦١أسدم \1بمينَ .مزات ا;بمثإ\0 \يذ 

٢٦٠والأرض............... الياء ل ضاِلح # كل قل نك؛ ذلك ئم إتيى(إذا 
٩٥٠ؤ. ؤ ٠ ......٠ ٠ ّ.....٠ ؤ.. ؤ ّ ّ.٠ .. ٠ ّ .. ..٠ ساثززف ي  ١١٧زتكب ص  ٣١

.....اّ؛؛..ء.لأ..لأ.ّ.....ا.....لإهه.....ضنااض ثززذ محا ^^^١ 
٩٥٢٠يؤنلمَهاظر..ا..ا.ا.ّ..ّّ.........ّ..........

٧٤٦،٤١٦٠٠.٠٠٠٠ء٠..ّاملأركوةميىذي^أ





الرس،صقؤحرياساسثعتيض٥١۶سد  ٩٦٨

٩٤٤\أذ لم 4٧آهلمىاصون
٧٨٤الرجل ظهر مطنتم~ ~أر أنلكم 
٣٠٩قلبك من الث-حه الله نزغ أو أوأملاك 

٨٨٤بنيرك أوف 
٥٣٢.......................................اأطلساعند بن العثأس رثا أصع رثا أول 
٩٤٤اؤة-ثلئوزةافرولاالير...........س.ب„.....„.... ول
٨٧٨...................................الJماء ق المائة ثوم الناص بئ يعمى ما أول 
١ ٤٣......٠ ّ ء ّ...... . ء.. ............٠ ...نوئلأةأكوم ١^^ ثوم ه الناس لإل 
٨٨٦الثمرة أصحاب ئاد عباس، أي 

٧٢..........٩ .هه....ا......االئلأة ق الألمماث هإ0 الفلاة، و والألمماث وك 

^بماظلول..ب..س..سس..ب..بس....سسب..سههآ
٥٦٥وافوزِفيالخقات! ٣١
٤٥٤الختنات الثنيثاكو قإ0 زالثند؛ اثاكز 

٥٧٣إتافىازالأخوَلغلاص! 
٤٦٣،٤٥٧......ؤ.ّ.ّ....ا ١٠٠٠٠^؟أكدنا"قدث..............إناكب^١^؛،قاو 

٦٧٦ُميمحل................................ ينمى قإثة الإع، الثإفِفي وقؤ'؛ إياكم 
1٣٦٦ةاثافقتلأئ:إذاطثكدب 

٣٩سرض محئز كاف قد ئانئ ئلأنا ف
٣٤٦أخوالنشرة؟ بئر له، ايذنوا 

١٧٨١...........ب.اا......؛ّ.ّا...حثنة! ألمؤ يوم كر ق ثكسسثح أف \-ةدكب ايعجز 



٩٦٩

٧٤٠لأ؛واصلهماصوإلام 
٧٤٤أيه1ز،ثدبمتالأظ 

٦٧س........ س ب.. ب س ب... ى. .... .اف................نبل j زابقاذ لأف، الإيإئ 
٨٧١اث^؟ ض النائل أنن 
٤٤قتلت؟ إذ اف رسول يا انا أين 
٣٣٩الأمحر؟ ئ  siUUأنن 
١٤٩^ ^1؛ ^١ لا ١^١-^، ما 

١٩٢زأموئ لأنوكائ4أألإا 
٢١٩لأنمكاقلمأئوث،وألإا 

٤٦٦ّ ؤ. . ..٠ ّ....؛ ّ. .. ..٠ ..٠ ٠ ...٠ .......٠ انألم؛ أخاة محز أذ الثز من ائرئ بم، 
١٤٥اسلتذذكزئشة،تلممحلو 

٥٤٣ؤ.؛.......٠ؤ..٠ ؤ ّّ. .. ٠٠ّّ ...٠.... ١^٠ الخاز4واثاثإل إي اطنأJ ١^؛نا 
٦٤٩ذبجا زكئازيا خطظ، اشجي j التزاى 

١٣٢دمافِ،الثهأهااّطاذ 
٥٣٠ نريه عننا عنزةرهط. افه رسول نعف 

٧١١:لناشاةاشُبمة 
١٠٢:ئئواشزلوآثة 

٣٧٠..............الثنازلأ-كارنلإمزقاءاِذضدهاوثاتوركَه.............
٨٧١أرثعوذ الممحتي تئ 

٣٦١............... ..الإنلأم.j نتام الخاهخ ي بماثئلم نعادذ: الناش تجدوذ 



الرسلضسيد ؟لأم ض صف اس ريس ضح  ٩٧٠

٣٦٢بوجه............ وئولأء يوجه، هؤلاء ياق الذي ١^"؛؛^،، ذا الناس ثر -بدون 

١٣ .٠ ؟ ؟ ّ . ّ..٠ ّ . ٠ ٠ ّ ّ ّ ّ . .. ٠ .......٠ ١ . ٠ جهاد إلا محرجه لا نبنيه، ق حرج لمل اش يقمن 
٢١٠القرآن ثلش مدل 

٤٩١وحمتس ائى كز ق ل الأمل تمرمحس 
٢٣٨ء....ّ...... . ّ..٠ ّ ٠ .٠ ٠ ٠ ّ .. ٠ ٠ ؤ ؤ . .٠ ّ.٠ ٠ ٠ الشقاء زذزك اللأء، ه من باق ممزذوا 

٤٥٢الخيس ؤيوم الأتي يوم ا-لق أبواب متح 
١٨ ١ ١ ...... ٠ ؛ ّّ ّ ... ١ ..عتل من هدا تحل، لا هدا قإل ثكلمي، 

١٦ ٦ ..٠ ٠ ٠ ...٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ.٠ ٠ ٠ ء ٠ ؤ.٠ ء زج. أذن ثمغاِفي ١-؛^، محمحا ح س ال٤يلأثة تك 
٥٦٠، ٢٧٢ك.ئاجلبمزىالؤس 

٥١١•■.••.•••.•.■•••••........عدو ئم أعش؛_( رجل ت القيامة يوم حصنهم آنا ثلاثه 
٨٩٠..............٠٠٠٠ء.ّ.ّّّ؛.........اشُ:زم١^،ثلأقني.

٨٦٦، ٤٨٤.........................إي؛نو زلا الماتة، افُ:نم لاثهم نلاثة 
٧٢الكئاُب لأثمأممح:نيلِزم 

٦٦٢.......................النازتاظووشئرتيUأزامحاإلا نأإمأيا
٢٦٨نلموومنص>ثاة ةََُِِْ 

٥٠ئقانلأيم،أزشارذان 
٨٦٢ئنيخجتنيختحث 

صذضي.س.......ب..س.اي
٨٥٤••••••••••••••••••••••■■يفز؟ ر بم• أهز ئئدوف (تما هقالالبل إل جتيل جاء 

٥٩وصز وضثأ اهمىل1ننوشا -ناهدوا 



٩٧١ضسالآحاديهيالإوار 

٦٤٤النيئان تزامنت ص

٢٦فيهإ وما آنيتها يثب س جثان 
٢ ٦٧\.ئؤؤو\ب الصلوات يثن الأحر، الليل جوف 

٧حبالنطنسالإيان 

٧٨٢............................................والثناء الطيب، الدئيا يى إل حبب 
٠٥ ٨ . .٠ .؟ ؤ.٠ . ؟ ؤ ؤ...٠ ؤ ؤ ّ ّ ؤ. ّ تحيته أف حنته ولدها ض حافزها لرمع البهيمة أف حس 
٧٩٨،٥٢٢بالثنمؤ صرثة الثاحر خد 

٥٩•ح1.عه الخزب، 

٤٠٧حل،الثهلمانيا 
٦٧٦للكنب ممحمه  coJlIijننممه الخلم، 

٢٢٢زتقانا أكنا امحاJضالدي 
٩١٣، ١٦١، ١٢٦. .٠ ّ ... ٠ ٠ ّ ّ...... ... ّ . .....٠ المالحان. ئتم ينعمته الذي فه الخمد 
١٦١، ١٢٦^۶١^ ٠٠٣طه الحمد 
٨٩٥بالاء ئانردوها جهم يح من ااتش 

٦٨٦جهنم مح من لص ا-
٨٢ ٣٤٧لكف ءن زجل حوثب 
٥٩٨..........•..•••••..■•••••حثافهم ولا نعالهم ذ بملوف لا ئإنم اليهود حالموا 
٤ ٠٧نلعوثه قاما ودعوها؛ عليها ما حدوا 
٣٥١دا1<روذح وولدك يكفيك ما حدي 

١٣٤٧ ..................... ١٠شدة فيه الناص أصاب، تفر ق ه اطه رسول لإ حزجنا 



صإإلةتئهظنسدا1رسابى علام *ن سق الخط |ياض ش  ٩٧٢

٨٩٣الأخد.......................ثزم اياو فيها نخنق الثت، اشُالي:ة;وم خلق 
٠٨٨ ؤ..١ . ؤ. ٠ .٠ ؟ ٠ ّ ... ثار.........٠ من مارج مى الخال وخلى نور، من اللائكة خلمت 

الذ"ين.تزلممثم ينومم، الذين نم قرف، الماس حثر 
٨٧٢أءتاها..ء.لأاا..................... ِفي الثلأبل ق كم ثهم0 للناس التاص نحث 
^ ٨٨٤

٢٤٤غظ وختن ئنزة ًناو تذ 
٥١، ٥٠امأوثومالمانة اخلشموئوثناصها

٨١١■■•■•■■■■■■■■■•■•■•■■■■■أحمس•■•■• مذ ازّاة عل قؤقمحئ الصديث، أبوتكر ذحل 
٢٣٠الدطئهوانماذة  ،٢٢٩،٢٢٥

٧٦٧....■.........■•■■■•■■•••■■■■■■■■■•■■•■sئوا 
٢٦٠......٠ ٠ ....٠ ّ........٠ . ٠ ؤ . ٠ ّ ...٠ ٠ ثشنا:ئ الق بفم لأخيه اكأم ذضة 

٧٩ممالا الحي لصاحب قإف دعوه، 

١٨٣والJامات افَئيرا الداكزوف 

٦٠اممه نبيل ق ابهاد تنامه يروم 

٠٨٣ ؤ.....؟ ؟ ّ ٠ ّ....٠ ّ..... وزمع. فيه محمص عذاة، دان الدجال و. اف زنوو يكز 
٢٩٢إنحاق أبا يا بك الظل ذلك 

٠٦٢ ..لأ...........اّا.ا... بمدهم............. ملأ صدورهم، نجدوثهل؛إ ميء دلك 
١٦٣مذتناء يؤتيه الاه مفن دنك 

٠٨٠ بالبا والمر بالقصة، والفقه باليمج، الدمج 
٥٨..٠ ٠ ؤ .....٠ .٠ ٠ ء.٠ ... ؤ.٠ . ؛ ؛ الزذاع.؛ ئث  jjالئتان نغ اف.، رسول تنر ذبا 





صإإدثئهؤغئلأمسدالرسلتي ُياضاسر،ءتيض فؤح  ٩٧٤

٦٨٧........................... .....بالعياب وثأق وب_ااالث-قة، افه، روح ثن الئ.يح 
٨٥زأزجح زل 

٥٧١ثى تعك بجا زو'بجكها 
٩٤٤..٠٠٠٠٠٠٠..٠٠...منزلأ؟ ا-اق أنل أدئى ما ربه! ه موتى نأل  .٠٠٠

٧٣٥..ب.. ....س.....اإممء..

٤٢٥...ا.ّلأ......لأ.لأؤ..ّّؤ........ .ضميى،زةتامحكهم...........ّ...ا
١٨١ ٠٠...٠٠٠٠٠.؟...........مسه............وصا اش سحاف حالقي، عدد اف، سحاف 
١ ٨٧الياء ق حانق U عدد اض ئبماف 

١٧٣؟  ٠٠٠٠٠...ّ.٠. ّ ؤ ء ء . ...........٠ ّ..ّ ٠ ١^ \مأ زنا الئهإ نبماك 
١٧٧أث إلهَإلأ لا وءق ئبمانك 

٨٩١ءءّّ...ّّ؟....ّلأ ..ء...لألأ...ا.ّا....محط:زملأظلبجطُ..ا
١١٨٣^٧ ني 

١٧٤ؤالروح الملائكة رب يدوس ئبوح 
٥٦اض ويكف؛\كلم أزصوف، عوكم نتمح 

٨٩٢...اا....... .ّ...ّّّ..كزائزاقللكئأمامح.ّ.ّ.ا
٩٣٣...ء..ّ..يم.... ..أنث...َلأإلهَإلأ زق، 1ث م أن:قول ١^٠^ ني 
٢٩٢ّ ..٠. ٠٠٠٠ّ..ّ . ٠ّ..ء . قتزله..اطابزهثن نن ئد إل شندا اهوقة أنل ثكا 

ُِ.ءُ ِ?،ي.َِْي ٦١واؤطوف اسوف حمنة: الئهدائ 

٥٩••••••••••••••••••■••■■•---•••.الثهار أول من بمايل لم إذا ه، افب رسول سهد-ت 
٨٨٦حّني -وم الثب رسول بع شهدت 





ا،رسلص•_ئلأمسد شرياساسأ،ض  ٩٧٦

٢٧٧محجوه وجد قإذا 

١٧٤.....عبججل١^'—، فيه معظئ.وا الركؤغ قاما 
٢٢فالالآلأقداشهشءأظاْ 

٧٠٢\ذم'أي\لحس ؤث\
٠٨٦ .. ١ ١ ١ ..... .٠ ...... ..٠ .٠ ... أحدها.. حش البي نزل الصبي، صياح فصا-؛ث 

٧٢٧.........ّّّ..................ّ.ا.ا.ااا. ؤلثفنموانجر قوا بثا دلك قعك 
٦٥مالك ئنطه قلا 

٨٦٠جمسائهيتي.................................... يوم قوكال 
٠٦٣ . ...........٠ .......٠ .٠ ...٠ ١ ١ سيمزة..؟ أويحلفوا دوة أولنحلقوا حثه ملتحلقوا 

٧٦٩الئويىدئنبالإار..ء....ّ.......ؤ...اا.. ندة أثى هاِذا منئ، ماشلأى تقاة ص
٦٦٥

٠٣ ١ .. ء.١ .....  ٠٠....٠ وماحتكهاووف,.احتكاك ودلأ■ءثها، محلاعنك ثزوحث؛^١ مهلا 

٠١ ١ ُ.. ُ. ّ. ......... .٠ ؤ......٠ ؤ. ؤ.... ؤ ..... ٠ .٠ .ؤاحاJازيلا اضُبك هدي لأو مزاض 
٢٩١عفرت حس أبوثم ثلاها إذ ما فواف 

..ا....ا..ّّ..ّ..ّ..ّؤّخأو

٩ ٤٣ّ ّ ّ ؤ.٠. ........ ..٠ .٠ زأت...٠ ئ لا U الذّالحين لنادي أغدذت افُتُال: مال 
٥ ٤٧...٠ ؛٠ ء ّ....ّ..ّ........ ؤ. ؤ. ؤ ء. ء.... . ١^ ض الiؤزكاء أش ألا افُتنال: مال 
الأ؛..............ا.ّ.....ّّ...ا.ا....ا.القتامة. توم ح3ئمهلم أنا ثلاثه ئعالت اف مال 
٤٦٣ ّ ؟ ٠ . ؟ ٠ ٠ . ؟ . ّ . ٠ . ّ ١ ١ . . . . . . . ٠ . . ٠ . . كحلقي؟ عيلق يهب ؛_ أم وش ثعال1 ١^ مال 
١.٩٣٦ ١ ..٠ ء .. ١ ّ ر ٠ ٠ .٠ ٠ لك عمزت وو-مثني دعوثتي ما إثك آدم، ائ يا ثعال! اض مال 









٩٨٠  tjا1رسإ؛زائلأمسيد قؤح|ياساساسنر

١٥٩لأشكلأ،وُاير......ب....سببب.....„..........
٧٠٩لآ;ام،ءوئإلثائاس 

٥٨٣و:ذنشم.ّؤؤ...اا.............ا... اشطاو:ص ثإف لأ;اصالياو، 
٠V ٥ .؛ ّ.٠ .......... ..٠ .٠ ٠ .٠ ٠ ّ ٠ ك.٠ زنجقا لِلجب الزأة، اآزأة ض لا 
٤٤٩ ٠٠٠.......................١٠ثماطعوا زلا ثدابروا، ولا تحاسدوا، ولا تباعفوا، لا 

٥٨٨لأبجاغل،ضبماص 
١٦٠ ٠ ........٠ ١ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ؟٠ ؟ ّ ّ . ..١ ........١ ....١ .١ تاموJ،.. جئ بيوتتكم ق اأن١ر ثزكوا لا 

٧٦٥اؤمحان،زلأئحمم لأئقئا
٥٩الخاؤ افَ زاناما الخدن، فاة تشنا لا 
١٤٥غو نقلوا عيدا، مري تمثلوا لا 
٤ ٥٧ؤ..ؤ ء ؤ. ؤ ّ ٠ ...١ ٠٠ء.ؤ....٠ ... محثتوازلا تمثنوا، زلا زلاثاءضوا، ىنتوا، لا 
٣٧٨ضاذ j بق، اليطان بهم، الناز محدث لا 

٦٦٥لأمحلفواُاطزهمإنلأمح 
٧٣٥....ؤ..٠....٠٠٠٠٠ّ.٠٠٠٠٠..........٠٠ّّممح:تياثالّ

٦٥٤األأئئ:ثافمح، 
٦٣٥.٠ّ..ّ.......٠.راءب.ءء..٠.لألأؤ٠...٠لألأ٠٠٠تثافينلأئونةلأتن.خل 

١٦ ٠ •••••■•• ....٠ - موثوق ما عق يومنوف اللائكه قإل بخر ولا أمسئم عز Jدءوا لا 
٢٦٣سمإزلأممئوامأزَص...........ء....ء................

٨١٣••••••••••••••■••••••••••••مهوكمر أمحه، ص رغب ئمى ابانآكم، عى ثرعبوا لا 
j همئ محيج[ س \ؤ\أ ناو لا   U ٤٧٩إنابجا





ا1وسااتيس تلام ض اسثعتي فؤح)ياض  ٩٨٢

٩٠٥••••••••••••.•••••...........•.•.الأندا0 أمته مذ فئام يعتد حر الثاعه ثقوم لا 
٨٤٦....................لأقومالثاظ-شبماتوانبموواليود................

٣٣٢لأتكثئواصمبجذيمح 
٨٧٦لأة5ذأئَلنذ:ذخوالثويى 

٨٧٦الثوق دخل وونذ لأةكوننإ0 
٤ ٠٦بالناو ولا بعشه، ولا اف، بلعث تلاعنوا لا 

٨٠٦. ....ا...ا.ؤ....ا..اا.ّ.الدمجآنتة سز؛واِفي ولا الدساغ، ولا الحرير تفيثوا لا 
٤٧٥لأ;ناخشوا 

•٤٦

iئتدj٩٥آنا؛اقف و 45اقي:  ٩
٧٢٣الأحثان وهويدافعه ولا طعام، بحصزة صلاة لا 

٦٨١لأئتننلأ?مان-■ 
٢٦ ٥ الداي. محي م؛ ق ائوم ثاذ ئ)، }لاه لا 
٦٢٥العأل، وينجض ط؛زة، ولا عد.وى لا 

٦٥٢ادارثواتيئ،مح س؛إيش،

ءلألأ...ه.......ههم.رثكم...ا؟تلقوا حر منه ثز بنده والن.ى ولا رماJ عنتكم يأق لا 
٥٨٣زلابجئيا لأ;اكلذألحُىابماك، 

٣٥٨لأمحمم٠ذأشمابمغذبيشئا 
٨_b، محUJاتقتل لأبمىوث،الازأل 

٨١١مح؛بماظم،زلأتيات،:دومإلاش 



٩٨٣ضسالآ-ء1دثيالإئار 

٢٥ ....٥ ................١^ زئوو اضُو1ق إلا لاإَلة أف بمهد ثم انرئ ذم تحو لا 
٧٥٩.ّّ.؟..ّّ.ّ...ثلاث 3ويى مت عل محي أ0 الأخر م والين ثاقب ومن لامرأة بجل لا 

-- -  *٥'^همه بمب أن عطب بملي أف لرجل لابجل 
١٧ ٧ .... ٠ . ّ..... ّ...... .٠ ّ.... ّ ٠ ؤ..٠ ثاهدإلأ ززن-بجا صوم أذ فزأة تحل لا 

٤٩٦.... .ّ.......؛^^0بجسمةدنيىلأثهو......ؤا..ّ.ؤ.ا.

ثلاثمومحا مؤمنا بمجر أف لمؤمن بجل لا 
٥٧٣محترم ذي نع إلا بام|ة 1^ ظوو لا 

٤٦٦.......ا.لأّّؤ...ّلأ............محرامذ ذزة بمثاو شه j لك0 نن ا-لق لا:أمحل 
٣٥٤ا;لأتواأ لأدخل 

٨٨٨الشجرة محث بايع أحي. النار وذ->ل لا 
٢١لأترذالثفاةإلأالJعاة 

٤٢٧••••■••■■••••••■••••••••■••عله ارثدت إلا الآم أو بالفلق رجلا رجل يربي لا 
٧٤٠القي طوا U بشر الناز لاثزاو 

١٨٥اف ذكر من نطتا يحايك يزاو لا 

٦٧٧لأبم٦لبملجافإلأالآ 
٧٧٧إل لأنمزأخدكب 

٧٣٥...........................ملئأنس..مم١لأقتا لابمونن 
٤٥٠لأ:>كئ]منئؤبخة 

٤٤لأهيأطِيمإلم؛خنىأكون 
١٩٩تحقهب عثزإلأ اشَ مم:ذيوو لابمند 



الرساءنسيد  ۶١٥اسل،ضض  jiUفؤح) ٩٨٤

٢٢الأ4لممحليإ0بم لأثمأيم:
٧٠٧اهلمانيزفيإنبم لأ:ضلإممئا:

٧٠٢• •■•••••••••••••••••••محي لمث ؤل؛ ولكن نمى، خكن مونة لا 
٨٩١•■•••••••••••••••••...........•.••••••؛^J،I وأحياناالقيامة، يوم اغ ي،5ئمهلم لا 

٣٨افه حفية من زينثكى الناز لاثلج 
٨٦٥نرس واجد جحر مذ الوثى يلدغ لا 

٥٧٠م3لأاوأةإواوأة••••.••••••..•••.•••••••••^^ 
•••..•••••.••••••••••خهآ،آ؛ة^طىانيتح4ضئئ،ف•...

ّاها،ههاض زاط اض؛ ثبماف أئول: لأف 
٠٧٥

^٤٢١• ••••••••...•••••••ه جلي. إل فتحئص سابه، متحرق حمرة، عل أحدكم عئلس لأل 
٥٩٧•••••••••••••••••••••••••••••••••••محنا لاممنأحد.كمو(ثنلواحدة،ليننمحا 

١٢٤وسمحضكانمم 
٧٨٥ي لنث، 

١٥٢ رأسه أمعن، افه، سبيل ق محزمه بعنان لعبي■آحي. 
Ja٤١٣ق فياوبا ثننالنم

٤١٦••••••••••••••••يدم محتمعلع الخبل وينرئ، يده، فممطع التمه الثارقتنرق لعن 
٤١الئثا ونناضآكإ، ٠

٠٥  ١٢ونتنه الذي افث لعن 
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سيدالرس،صهدم ض يإس؛_d_ ا فلح  ٩٨٨

٢٠٥تجا أننثا، وبك أصبمنا، بك ١^ 
١٣٥عل ضل المحأ 
٨٥٨............وملأن بملأن عليك اللهم بقريس، عليك اللهم بقريش، عليك اللهم 

٢٢٢يائك ثط ثن؛ عواثك قي اللهأ 
٢٥٠زظك نبكآت، س \ذمإك 

٢٥٦، ٢٣٧........................طاعتك، عل قلوبثا صرف القلوب-> مصرف اللهم 
٧٦١............... وزو.جهاسجد أف الزوجه لأحدلآمزُتإ ينجد أو أحدا لوأمزين، 

١٩٠ممُقاَل،:يماله.................................
٧٤٠لنثا>الهلأولزذمحا 

٢٨٦خامحه............................ ي لئ ذزكا زكاف محثث، اضُلي شاة إذ مال: لز 
٦٥٣لاوجفمحا الي، م من كج لن 
٩٣٢، ٨٢٧ئذفوذ......................... يمزم جاء ثم بقم افّ لدثب تدنوا لم لن 

٠٨٥ يالتقدلإ.............................. فيه الرجل يطوف، زمان الثاس عل ليأتي 
٣٩بمرج؛سكلوهوجل 

٣٨٨................نحوااويقول، نحرا بم، الئاس، بئ بملح اليتم، الكداب، ليس 
٦ ٩٨، ٤٠٦الندي...............زلا الماجش، ولا اللعان، ولا بالطعان، المؤمن ليس 

٨٥صدقة أوثق حمسة يوف فيا ليس 
١٨٤ والمدينه مت5ه ١^٠ الثجاJ، ننطوه إلا مذ ثيس 
٨١٤•••••••••••••••••••••••••••••••كثر إلا ينلثة وهن أبيه شر ادعى رجل مذ لبمف 
٦٠٦ا-إلإور.نج وس ا-قدوذ، صرُبج مذ منا ليس 



٩٨٩سالآ-ء1دوهيامحئ1ر 

٢٦٥ني شراك خز زنة |خنفىإ لبمال 

والحريرالحر، ينتجنف أم مى ثإونإ'مام 
٣٩أحدمحا رجل؛ن كز مذ لضن 
٨٤٢اياو ِفي الدياو الئازمن ؤفزأ 

٢٠ما  ١

٠٤ ...................................... الدسا إل ير"أع أل تحب الحنة حل أحدبم• ما 
٣٤٦.......................................شبادسا مذ بمرفان وملأنا ملأنا أظن ما 
٣٨النار ننثه اف نبيل ق عبي• هدما اعذت ما 

٧٢٦••••••••...................ض\ءفيض'\ 
٨٤٢صممحثِمذالأياوّ.ّ....ؤ.ّا...ّ....ب.........ناكث 

......لأ.ا...........ا؛؛خ١١١......الدجاJ مذ أمحث أم الثاعة وئام آدم حلق ثى ما 
٦١محئم؟ ١^^١؛ ثعدوذ ما 
٢١١بمثلها متتود ثتوذ ما 

١٣٤افرصته مما إئ أحب بش؛ عبدي إئ مرب ما 
٤٧ياجنحتها محك الملاذكة راك ما 
U ١٨٠محا؟ فازنك م الحاو م زك
١٣٩لك حر ههو زدت فإن شمت، ما 

٢ ٦٧........... ....٠ .٠ ٠ ٠ ٠ إياها اف اتاه إلا ُدعؤة ينال يخءواطه منلم الأرض عل ما 
٣٤١ئمنوكو4ينتاك؟ 



الوطضسيد اساسىض؛لأم |ي1ض فؤح  ٩٩٠

١ ٧٣آدم حلق ما,yu من أعظم فتنه الدئيا ق ما 
٦ ٩٨ثاثه ثيءإلا ل المحس كاف ما 

٧٨٥..........................ئككالئبم1ائ^محاتجازلا 
الصعدات..........ااّّ؟.ّ.ّ.ا...اُآ'همحالز اجتنثوا الصعدات؟ وادجالس ٣ ما 
٥٧١\]ثو\تي؟ من معك ما 

عوروحياممه عوإلارد مذأحديلمم ما 
٧٧٥ؤ٠٠..٠٠ّؤ.ّ.٠.؛ّ..٠٠.....٠ّ٠ّ.......

٦٢جنانته عل بقوم يموت نلم رجو من ما 
٢٦٠...يمثل.........ولك الملك؛ قال إلا العب ثفلمهر يدعولأحيه مسلم عبي• من ما 
٥٤ناعي إلا اض نبيل ِفي يوما يصوم عد مى ما 

٢• ٩ ■■•••■■•■■■■■■■■■■■•■■•■■■■■■•■■•••■■• ■ ومناء يوم كل صباح j بمول عبد مذ ما 
٥٧ئنزو مرية أو عاذّية، من ما 
٣٣......١ أزاعة شاة وإ0 أقاتئ شاة اوحمزإف أظاع من إلاثئإنثثم قف من نا 
...................,A'["مصيتص ق أجنف{ اللهم ذهولت يمصسه يصاب مسلم من ما 
٣٤اف نبيل ق يكلم مكلموم مذ ما 
٦١٢١.ّ...ا.ّا...............٠٠....واجتلأئ م٠ولت و{ٌز قتموم يموت مت من ما 

٨٤٣٠٠٠...............ضإلأنئد1ثزكالأمزائاب.يم...............ا
٥٣٤، ٨٢مال مذ صدئه مصن ما 
٤٧٥الطعام؟ صاحب يا هدا ما 

٤٩بجد uنجداشن٠ذنيافل١لأمحا 









الرأا؛تيضئلأمس قؤحيياض ٩٩٤

٤٧٥.................. ..... .مظ...مأيس عئنا زمن مثا، مليس ١^٨^٤ عي حمل من 
٤٧٦.ا.ا.....ا..... ......ّ..........ؤ...مظ ثليس مملوكة، أو انرئ، زوجه حبب مى 
بعنانتحثك رجل لهم، الناس معاش حثر مذ 
١الأجر من له كال هدى إل دعا نن  ٠٦
٦٩٥اممه عدو قال: أو بازكمر، رجلا دعا مذ 

٤٨٩..٠٠٠وأللأأنيزكلأن؟.ُُا............نذذا 
٠٢ ٠ ، ١ ٣ ٠ نني ي دكزته شه ي يكنف ض
٣٣٩••••••••••••••••••••• • القيامة النارثوم وجهه عذ اممه رد أخه، عرض عذ رد مذ 

٣٦محزمحاشِتبم،زبالإممثا 
٥٤••••••••••••••••••••••••••••••••••••محررة له قهر ١^ سيل ل بثهم رمى مذ 
٤٧اشادةم.د.قهه.لأ...الأ......ّ.....................•.••..••• افءيتال سأل من 
٥٥ ٠ ، ٢٧٣............. ّ.٠.....ّ ؤ ّ.٠ ؛٠ ١^^ محيلك تكتئ وظ حتة، تؤ:ئ ئن 

٧٩ألتئثاضُئبيماواتة 
١١ ......٢ ..............١ .............٠ ٠ ّ.٠ . ؤ..٠ ّ . ّ.٠ عالتا فيه سغي طريما نلك مذ 
٣٢٥زثدة س مذ اكبموذ نبم؛ نذ 
٦٥٢ ٠٠٠....ّؤ...ؤؤؤ..ّ.....اضُ زذقا لا محكم: اشجي ل ضالة نشد زيلا نمع نن 
٥٥٧•••••••••••••••••••••••••••••••••• به• اممه يرائي يرائي ونذ به، اض نثغ شمع نذ 

١١٧مذسوعنشثكثمة 
٥٥يئه اراو4 جعل افب نيل ق يوما صام ض
١ ٤٣عئزا -يا عليه اممه صل صلاه، عو صل من 



٩٩٥ض.سالآ-ء1دطراهثاد 

٢٦٢،١٦١ضص1غإوكم 
٢٦٢............................ Yjfافه-جزاك لفاءاهت مماو معزوف، إل؛ه صح مذ 
٤٦٣ ٠ ٠ ..٠ .؟ ..٠ ١ ّ ّ .. ..١ ..١ ٠ ّ ّ ٠ ٠ الروح.٠ فتها بمح أف كلم، الدثا، ق صورة صور من 
٥٠٣أولطمه ياته، لم حدا له علاما صزب مذ 
٩٤ . .٠ ....٠ .....١ .٠ ٠ ؤ ّ ّ....٠ ّ ...... تصبه....ولولم أعطلها صادقا الشهادة طلب من 
٧٨٢.......ا؟؟لأب..ب...ؤّ ٠٠٠٠المحمل....حفيف هائه يزده، قلا ، رنحاو عليه عرض مذ 

٢٤٢نذيوطَمشأثامحزئ 
٤٧١يعمله حض يمت لم بذب، احاه عيد من 

٥ ٠٧إليها ولدها ردوا بولدها؟ هده نح من 
٣٤•••••••••••••••••••••••••••••••••••ثامحة هواي ئنلم رجو من اممه شتل ل ماثو مذ 
٥٥٢ؤّّ..ب....ؤ.ّّب... ...ا..ّّّ؛اف نتل و في انيا م اش ية وكوف قام تذ 
٦٥ ؤ . ؤ..٠ ......... ٠ ٠ اف نبيل و نهز العليا، هن اممب كلنه قاتل مذ 
٠٢ ٤ الله سيحاذ يمتى• وحذ يصبح ح؛ذ محال من 
٠.٣٢٢ ؤ..٠ ............. النار...............٠ مذ ضدة ئكزأ بزايه الئزآن ز قاو نذ 
٩٣١شيلأإمحيصاتياك؛وم..اّ..ّ.......؛.؛ؤ.....ّّلأ... أظن نذ 

َيء

١٨٥ ١٠اجة.......................ق ئحله له عرتت ودحمد.ه، افه إحال رأفال؛ من 

١٥٤لئ لأقريك افٍُزخدة إلا إله' لا قال: نذ 
٦٥شهيد ئهو ماله ذوق نو مذ 
١٩ ١ ٠ ّ..٠ ّ ٠ .......٠ ء.١ ١ ١ ١ ١ ١ ء ء........ حنثه. مئه له كتي، محزنة أوو ق وزعا قل مذ 

٩١١ؤ6و\ت' نذقلززعةلأثJصزتظثكدا 



مح؛لأمسدامسطقيوخ ٩٩٦

٤٤٣ ............................... المامة. ثن؛ الخد عليه يمام بالرثا مملوكه مدق من 
٦ضكاوآمنخمهلأبمياغُدخوالآ 

٤٠. ،٢٨٥مم،باهأزبم، 
٢٨٠.. ء.....٠. . ٠ ٠ ّ...٠ مكوهب ،، jwم؛عندة كا0 نذ 
٦ ١٦٣ .... ٠ ١ ّ ّ ١ ......١ ٠ • الحجة ذي هلاو أهل ين.حه،َهادا ذبح ثة كاو ش
أولمنغنحرا محمل الأخر واليوم لأض يؤمن كاف من 

٨١٢، ٧٨٧، ٠٧٠ ، ٣٩٣،٣٦٨،٣٣٨،٣٢٥

٤٤٤جادة والوماممحم باض ^
٤١٩، ٢٨٨صنفه تحكرم الأمّ واي يالنب يوثن كال من 
١٣٦٥.... ......١ ّ..٠ ّ... ١... • الناو. من د^كبئأضيم عومثعمدا من 
٩٣١•••••••••••••••••••••••••••• محرجا•• صيق كل من افُله بمو الأنتغماو لزم نن 
٦٨٢ورسوله الله عمى قني الدعوة بجب لم من 
٥٨عازيا نحلفن أو عانيا، تبهمّ أو ينزّ، لم من 
٨٩٥ؤلثه عنة صام صوم وعلنه مات مذ 
٥٥منة؛الم,و محدث ولم ينز، ولم مات مذ 
٤٩٠٧،٤*عطنه افه يطع أل لدر من 
٤٠٤يعصه ملأ اممه ينمى أل يدز مذ 
١٦١ •••••••••........الألأّ...اا...... المامة ثوم عليه نخ بإ يعيي، مإثه علنه ييح من 
٤٩٢ذمه كتمك مهو تنه أنح0 هجر مذ 
٤٤٠. ٠ .... . .٠ ...٠ . . . ١ . به. والمعول الثاعل مامتلوا لوط موم عمل يعمل و-يمذؤ0 مذ 



٩٩٧

٣٣٢ابنة...................... يحل وجليه ثى ما وثر بئ-قييه، ما ثر اممه وقاه مذ 
،٨٧٠....لأبهتيا؛بيوش..ب

٣٢٧ا-إمحنة.....ّّ..................أصمذ!ه وجليه بى وما -قننه ب؛ذ ما ل يفثئ مذ 
٤٦٤أحوالؤةن اأؤمح 
٣٠ؤ ؤ ؤ ٠ ؤ ؤ.. ؤ...٠ ........ .....٠ .٠ ٠ ّ ؤ... ؤ؛ ؤ أذاهم عل ونجؤ الناز 4اوط الذي ١^^ 
٩٢ اطه نبيل ق وماله بنيه محاهد مومذ 

٦٠٦عش نيح ع االطلأبفيم٠ 
١٦ .....٢  ٠٠م;او.اّ...........زثيا اؤائة ثوم قام تيا مز ثب ثز إذا النائذ 

١ ١٧مكه هسا، منا تيع مزأ ١ ض ١ مر 
٠٤ ....ّ....٠ ُ.٠ ؤ.... ّ. . ....٠ .....١ .١ ١ محتب صابئ وأنث اممه تسل ق قتلت إ0 

٤١٧ئأثئيئكّلأّب...لأ......ا........لأ.
،■•Aمالئئ.أف:و>لإيل 

٧؛>■سالنيهصصتمابملإ م.ء 
خ'ْ،-آا•شامحق.صماكل 

٠٩٨سالئئهصقن؛الإبم؛ 
٥ ٨٨رأتها المرأْ محلى أف ه اللب رسول ش
مْ ، .  ُ ٥٠البهائم يصر أف افب. سول رش  ٠

Jr  ٧٦٥ناد حاصر رسول

٧٧٧. ١ ١ ّ..١ ّ....... .. ..٠ ٠ ١..٠..٠ ١ ٠ ٠ طولا..٠ الث1ن ستاطى أذ افب. رسول ش
٧٤٣علته يمعد وأف المتر، محصص أن اممب.ؤ رسول مى 



سداإرس،؛ق•ق؛لأم اس1ث|ءتي |ي1ض فؤح  ٩٩٨

٨٠٤العدو............................أوص إل بالمرآن سام أف افب. رسول ثنى 
٦٤٧محJاملأل؛محعا......٠................ب.

٥٠٤الوجي ل الصرب عن هآ اف رسول ش

٥٨٨المنع عن ه افِ رنول س
٥٣٢ؤ؛. ..... ٠٠ر......... ٠ ٠ ّ.٠ ّ إليكم. النازظروذ ؤاف وكدا، كدا عن الماز ئ

٦٠٣مثاضافئف 
٦٢٧...لأّ.....ّّ.......ؤ..ؤّ..؛لأ...سائيلينصرووuأئاةإلأ^دنئjأمىا 

٤٣٠أي •ثبيد إلا أنتم هل 
٦٩٢^ا خغ°و/0 

٣٠١ثلثزئ-نث؟ 
٣٥حل مم. أف المجاهد حرج إدا ستطح هل 
٣٨٠رؤيا؟ ثى ِج(° أحد رأى هل 

٦٥٤ثزطت؟ 
٥٤٢>،^_؟ 

١٦٩٩^٧ ئك 
٨٠٦يفيضمحَمفيالآحنة 

٧٢٩ك4أائينمات.ا.ّّ...ؤ...؛؛.بب..ّّّّ...ّ.ب...... 
٨٤٣دلك مذ اض عل أهوذ هز 

١٦٧ .ّ...١ ّ ... ٠ ٠ ..٠ ...٠ ٠ ..٠ ؟ ّ ١ ّ . ٠ّ . ١ ٠ منها نحرا عترها مزأث يمن، عل حلمك ؤإذا 
٤٥٥مموالكألبمزوكمحءؤؤه؛؛؛...ا..ّ...... وم 





سنيةلأمسامسصإإهيوط

٩٠٣فيها•....................................سامنوا أ0 الديا عليكم أحنى ولكر 
٣٨٨........................ ثلاث ق إلا الناس يقوو مما ئيء ق يرخص أسمنه ولم 
٦٨٢ناجتتوْ دعاكم، ومذ 
٦٨٠فاعطوه يافه، نأل ومذ 

١ ٠٤عال، فيه يلثمس طريما نلك ومن 
١٦٨ دكافقوه محا إليئمصع ومذ 

٧٨٤صاحبكs عنق محطنش ونحك! 

٦٣٢ له. وين له وين ^؛ ١١به لمجك ثكدب محدث لثدي وين 
٣٧٣.... .٠ .........٠ له....ويلر م له، ؤيل القوم، محه لمحك، محكيب حديث، نذ ؤيز 

٤٦اه و جثاو إ4 خارثه، أم يا 
٧٥٤هدا؟ سزى زلي ألك ثاتشم 

٥١٩واحد..........ا.ا....اُاُ...... والبيت، النامي، أموال( عندنا نحن اممه رسول، يا 

٧٦٣................انكحلهاعنتها افتهث، ومحي زوجها، ماين، ابتيي إف اللب، رمول يا 
١١٢منها امحتلثنؤ أمي إو اممب، رمول( يا 
٤٥٠...٠٠٠....................١١المث.ركن....؛، محاjiقثال، أول عذ غبن، افب، رمحول، يا 
٦٢٩بمائوذ..................اون اؤائة يزم افب محي عداثا الناس أشد عاتئ، ؛ا 
 L٥٢ ٤ .......... ّ.٠ ّ ٠ ٠ ..٠ ٠ ّ . ّ..٠ .. ٠ ّ..٠ . ال،ناية.٠ اشَ طوآ اف، ننول خإ ثا محاز، ؛
٨٤٨محاءتاله محي تثودي هدا منلم يا 
١٦٦لأحئلخ، إل واممه معاد، يا 
I ٩٣٧ّ . ....؛ ؛ .....٠ ؤ.٠ .٠ ّ..٠ ّ ّ ٠ ؛ ٠..٠ ٠ ؤ الأنتئفار من وأمحزو تتدمحن، الئناء شم









سدالرسلتياسستي«ذا؛لأم رو1ض قؤح 

اف*،إلا إلة ®لا مولوات أف إل جاهدهم وأف ماتلهم، أ0 نجب الكئار ~كل 
ينثمواأو البث، ونججوا زمضاذ، وثصوموا الزكاة، ويوتوا الصلاة، ويقيموا 

كهمناصاغرول، وهم يد عن ابريه نلموا فإذ صاغروذ، وهم يد عن ابريه 
٩قتالهم عن 

مكمعندهم وليس بعصا، بعضهم يقاتل الثديي الأتن—، مع اليوم ~السلمون 
١٠..............بدلك. شاهر والوافر فيهم، فم هدا اممه، كلمة لإعلاء يقاتلوا ذ أق 

ليّينيثأو منها أحو يمب لم مثتة، الأذ الأنف—، ْع الإنلامثة ~الأمة 
١٠.؛؛........... ٠٠٠٠......٠٠٠.........١^؟! غيي،صبمنأذثقاطوا اض 

•؛،؛3اممه أف هو ذلك وتسب دل، بعده ليي ذل ق الأنفب— —ْع الأذ —نحن 
الدئيا،عزض إلا يريدوف لا دينهم، عن التام بالإعراض اليس مذ كثترا ابمل 

١١..اف.يثاء من إلا بالدين يثالوذ ولا رعباتيم، عن يتحدثوذ نجدهم ولهدا والرف،،  ٠١
يعدواأن سوا طويلة أرمنة من بينهم بأسهم كان لثإ السلماث أ0 الأنف—، ~ْع 
الأنلحةز الماج بالمنة اةئا3 سمنا لقد ماذة، ولا فو;أ، إ_اأ لا وهذا، هدا 

الذيإيإننا عن كيرا ثاحرا ائتاثاحزنا كإ القوة هده ق عنهم وثاحرنا وعبرها، 
٥بيننا بأسا وصار علينا، بجب، 

الإسلأمةوالأمة الماو.رة، مذ بد لا الواجبات، مذ كعبمره ولكنص واحت،، —القتال 
يمهلإذن مادية، قوة ولا معنوية، قوة عندها ليس عاجزة سك، لا عاجزة اليوم 

٥انقطعتم ما انثه قاموا عليه، القدرة لعدم الوجوب 
٠٦ .........٠ ....٠ ٠ ...٠ .٠ ....٠ دائنا٠ العاقبة حسذ ثعال اف يّأل أذ ان للأتنتغي ي— 

تطزللمستقبل، وايع علم اممب علم عليم، ثيء بكل وابح، ثحال اغ ~علم 
المو<زبه تزنوز ما يمنإ نع1لم، لا ونحن ثيء، كل يملمأ ٣.( لا ونحن العث، 

'٦ سلم لا ونحن يفلهر، أل ونو محدو، أل نو 





سامسظإقيوغ

أمله كتب أي عزا: فقد افه نبيل ق غانيا جهز من أل ه؛ الني عن تش قد 
٣٧عزا فقد بحثر أهله ل حلمه ومن الغازي، 

خلفنمن وأو ينزو، كالذي فإله لنروْ يكفي ما ^^١٠ الغازي جهر ~من 
١٤ أجره مثل فله بحثر أهله ل الغازي 

لدخولنبتا قتاله يكون فإثه قائل من أل الثيوف؛معنى؛ تحث ابل ~أ؛واب 
الخهادباب له يقال بابا الخل ق أف النئ. عن ثبم، فقد أبواما، من ابل 

١٤ افه نبيل ق يجاهد من يدخله 

سالأزاوهامح،نمبمئينصبمنيد؛
٤\1)م>وؤ.........١ الدساوإئاق إفائد،!ئآق س لاثئ ذيذالاذمي لأل وذلك لايقهمْ؛ 
الصدقههد0 أحب ويقولت يتمدى ثم دين، عليه يكون الناس بعض "نماله؛ 

لأفداسا، ١^٥^؛ ثم أولا، الواح_ت، أد مدين؟ وأنث، ممدى كيف، حرام، وهدا 
٤٣......................... . مصنا. وندم ئصزا يني كالذي ويتلين يتميى الذي 

أيتصخ ولا بالإسلام، إلا عبادة أي نحل ولا يادة، لكل ثرط -الإسلام 
٤٤بالإسلام إلا عبادة 

لهتكث1، براحلة يثارك الذي اذ الإنأف عيجل اممه نبيل j ابهاد صائل -من 
٥٣ء الإانة«..... ثوم إل ابن ثناصيها نعفوآو •رابل M: المذ قال كا ؛ذللئ، 

بالئهام،بالقوس الثس يكوف ه الرسول عهد ففي بمئثبه، ومي، كل j -اومذ 
يكونرمي كل لأل أشبهه؛ وما والصواريخ الرٌي؛القنابل يكون الأل وقينا وؤ، 

٥٣الإنان فيه يكون الذي الوني، بحثتؤ 
ماذايدري لا لأيه الخفيفة، ولوبالأسلحة ^_، ه كيفيتعلم أف للإنسان —ينتغي 

٥٧.... .....٠ .٠ ٠ ّ .... ٠ الرمي• ل المابفة ق العوض أجاز ه الني إف حتى له، بمدين، 





سيدا1رسدتيللأم •_ اساسى رياس قيح  ١٠٠٨

ماقابع دراهم أحتاج قد لأم والثراء، البتع مغ أن عَة؛جل افب حكمة ~من 
أم!البع فكا0 بالدراهم، فتثشه عندي العيرنا الثيء هذا همّاج وأن—، عندي، 

٧٥آدم ض لحاجة صروريا 
يعمن الماس ومذ بالظلم، يع من الماس وس بالغدو، يع من الماس ~س 

٧٦ب.ب.... ... ولا؛هر. لا:م بالغدو، يغ مم أقام: تلاثة فالناز بالإخان، 
وارتيانهورهنه، واستئجاره، وثاجيره، ومرانه، بيعه ق أسمح كان كثإ ~الإدان 

٧٦وعثر 

٧٦أممل فانه ذك، 
٧٧. ..٠ ٠ ١ . ١ ....... ١ ١ ١ واللاحقة. السابقة الئإوية الشراع ق حاء تما العقود ق الوفاء —

انالأنبموت واحدة، ولولحفلة يعيش أذ صإن معه ليس الدئيا هده ق —الأسان 
وهويموت مكيؤ، عل وهو بموت نائم، وهو بموت يتعئى، أو يتعدى وهو 

٧٨ّ ... ...... . .. .٠ ؟ ٠ ٠ ّ .. ّ ّ ١ ١ ١ ١ . ؟ ؟ العفلي.لم؟ اليوم باق ثم منها، اّاجع أو لحاجته، ذاهب 
أ0الحي فلماحب، يطلته الشخص وحاء لشخص، لحى عليه كان إذا —الأسان 

٨٠حق صاحب، لأيه الموو؛ له يغلظ 

المنمفيومعاملة المضاء، حسن ق اممه. برسول بمدي أف ان للائ—يسغي 
حماله لأف باللن بل والشتم، والسث، بالحفاء يعامله لا أي لحمه، يهللب الذي 

٠٨ .٠ .٠ ٠ ٠ ّ......١ ٠ ّ . ّ.١ ّ .. .• ؟ ّ .• ءاوهّ.• مما أحنى ينمى بض المغى، 3، ولا ومقاله، 
بثمنّثارْ شخص إل بعث لو حتى ذين، فهو الدئة j تث، ما كل ~الدينت 

٨٢ّ....٠  ٠٠......٠.٠ّ.٠ ......٠.. دين.ذمته ق فالثني الثمل، ينلملأ، ولم موحل، عثر 
يظنه،أذ عليه نجن، الوفاء يستتلح لا معيرا صاحبه كان إذا الأسان عل نجب ~

٨٣أويْلالّه بكربه أف له همل ولا 



١٠٠٩ءراسادفواند 

الإئظاوالإئظاو، ومي المعير عن الدين إنماط وهو الإبراء ؛؛؛U زى ~هناك 
ياث؛ا،الدئ وبه الإثراء' لأو أقفل؛ الإنراة أو ولأنك نق، والإئراة واجن، 

أفيستطع حتى به يطالب لا الحي صاحنج لم مشغولة، الدمه بقى والإيفلمار 
٨٣ثوؤ 
ومحبسبجم أف باس لا فإل بئعير، وليس الإعسار، ادعى الدين أ0 ب -إذا 

ؤيووماله س ثاء ما بح يتول الحاكم فإل معل، لم فإل يؤو، حتى ويعاب 
٨٤...............يهلال1ه. أف اهلاله بجور لا فإثه عقيقه، معير ايه يعلم الذي أئا ديته، 

ومارابهاد يى وعلته افه، كتاك، ل له وهوعديل الله، ونيتل جهاد "العلم 
٨٦................. المطالود_،. الوجه عل يعمل أف يمكى لا يعلم لا ض لأل الإنلأم؛ 

وميلهكان وما عهبمل، الله مريعة و العلم هو الثواب فيه الذي الممدوح "العلم 
٨٨. ١ ّ . ...٠ ؟ . ١ ١ . ؟ ّ .. ..٠ ٠ ..٠ ..٠ ... وميله. فاثه إلتهإ، وما النحووالصرفي، كبلم لزللثه 
٢؛^^^،به عنتمن بإ ثعال اف ؤيوحد الله ئوحيد يعرف، أن عليه نجب، إنان —كل 

دامما أندا المسلم عن ئمط لا ألحد كل عل مفروصه الخلاء الخلاء، أيما كيلك 
اف،يمد حش وعرها، ءلهارْ س لها يلرم ما ؤيتعلم يتعلمها أو بد فلا ثابتا، عقله 
٨٩بمنية عل 

هوما يتعلم أذ عليه وجب، ماو عندء من أحد، كل عل يعلمها نجب، لا -الركاء 
إليهثوتى الذي ومن الواجب،، مقدار وما اشايتح، مقدار وما الركوي، المال، 

٨٩ذللث، أنتن وما الزكام، 

وماعته؟ يصوم ماذا الإنسان يتعلم أذ بجب، أحد، كل عل ئعلمه نجب، م انمن —
كلذللث،، أنته وما منقماته؟ هي وما انمزم؟ ثوافض هي وما الهطراُتإ؟ هي 

٨٩ذلااثح يتعلم أف عليه نجب، يصوم إنسان 



ادر،طتيسيد ض؛لأم رداس ش  ١٠١٠

إليهانقطلغ من يتعلمه أ0 نجب ؤإثا يتعلمه، أل أحد كل عل اجج نجب لا ~ 
٩٠بمثرة عل ؤؤ حتى سيلا 
دينهمأحكام من عليهم نجب ما يتعلموذ لا الناس س كثثرا أف الأنف ~ْع 

٩٠اثناعسا ق فيممعول 
حتيةفكل ا-لتوق، مى أحص فهي بالتعفليم، القرون ا-قوف هي ا-قئيهت —

نجئاه،لا ولكنه الأتي، مى الإنسان مجاف ولهذا حشية، حوف كل وليس حثوف، 
٩٣ومجناة منه مجاف ائ الإنفإئ ئههن اغُ أثا 

مىعمم للخثية وفى إذا والإسان اممه، حشية أسبايت، س واثه العلم ~محفيلة 
ويعظمهيمافه أي اممه، مجسي لأيه عَققل؛ الألب إل وتاب اسثفر أذنب ؤإف الJذود-،، 

٩٣نبم\ئةوقق 

إذائعال افه لأف الدين؛ ق الفقه عل الحرص غايه نجرص أف ان للائ—ينتغي 
الندّههذه لتنال تحرص وأف أذ الفقه أنبام_، ومن أنبائه، هتا سيئا أراد 

٩٤الحيز بلث، يريد افه أف العفليمه، 

العلمبل فقط، العلم هو ل؛س الدين j والفقه اف؛، دين ل الفقه عل -احرص 
٩٤والعمل 

لوحش محي، فلتس يعمل:بما، لم ولكن اممه ثريعة من بثي؛ اف الإنعلم -إذا 
هذافا0 به، يعمل لم لكي ويفهمه، ملب، ظهر عن الفقه ق كتاب، أكتر نجثظ كان 

٩٤لأيشمحا،؛شفارى 
يئاحد عنه نمل ومن النار، س مقعده فكوا متعمدا الرسول عل كدب —من 
١٠٣............النار.مى مقعده فلثتوأ يعني الكاذب؛ن، أحد فهو كذب اثه يعلم كذبا 

منبكم أقمل فالعام التقوى، عل والخن، الهدى عل الدلاله يكون -بالعلم 
١٠٧أفصل...العلم وثثر فالعلم طائلة، عظيمة بأموال ان الإئلومدى حتى المال، 



١٠١١مرسالغيالد 

ولمالوت، يأته |وا يذ عغجل اش طاعة ق الثمر محرص المزص، ينتهز "العاقل 
١١٠ثب ولم تشب 

عليحوه أو تان بأو عقار من ومما ان الإئيوقف أن الحارية الصدقات ~من 
١١ ٠ ...........اض.شل ي الجاهدين أوعل العالم، طلة أوعل واثاين، الممراء 

فيهايقرؤول إمير؛ا للمناقعه كنتا الأسان يهلع أف ابارية المدقات 
ألالمهم ابةيرث،، س-مولفن أومن عصر0، ق مولفى من كانت شواء •يا، وثنممعول 

١١ ٠ شبْ من اللموف -يا يمق ناقعه كتبا ثكوف 
عنهاوأزال اإهلئيى أصلح إذا اف الإئقاف الهلزق، إصلاح الحارية الصدقات -مى 

والقاعوةالحارية، المدقات س ذلك قاف بيدا، ينتفعوف الناس وامتمث الأذى 
١١. ؤ...ّ...ا.........موته. بعد ان للائتمث يصالح عمل كل الجارية• لصدقة اق 

صامأو أبيه، عن ثمدى إذا اف الأنأف العوام؛ظنول وأثباة العوام أف "العجب 
منأفصل أيه يروق ذللث،، أمته ما أو لأبيه، المرآن مى حربا قرأ أو لأبيه، يوما 

١١١أقمل.الدعا؛ أف عبز النصوص ندبن فمن ؤإلأ هوالخهل، هدا ومصدر الدعا؛، 
الدوائوحش ام، ى الجتاذ وحتى والأرض السإء أهل لهم بسم "الناكاء 

اممهيضفر الحتوانات ظء يكور؛ أف سنمرب ولا له، يستغفر ثيء كل لم، اق 
١١٣ءتبمللالعاِلم 

بمئلك،ا التل زرثوا اص، س البم؛ زرثوا الأناة، ^ هم النل،اة -
ثريحةعل ودلألتهم ا-قاس هدايه وورثوا ءَقجل، اللب إل الدعوْ "وورثوا الأنبياء 

٠.١١٤..ر.......ّ اممه،ظلناو،اةهمززثةالأناة،والأنياةلم٧^١در>اولادينانا. 
ءليهلمالأسياة عن الموروُن، العلم لأحل■ ستطيع ما بكل تنعى أف بنا "لجدير 
فهوشئا غمل كنا العالإ أف إلا العالم قمل من لمثي ولو واللام، الصلاة 

١١ ٥ ... ٠ ٠ . . بصرة. عل اض يعبد لأيه محمد إمامه بأف عكيل ض إحلاصه مع يشعر 



صإأئهبوث،مفؤحرداساساسز|،نئلأمسيدالرس،م  ١٠١٢

والتحصيلالعلف ق الونع وايدل .، الّثي متراٌه ٌن يالأنتكثاو ~ءليك 
١٦...................للأخر- الأوو تزك كم فتدكز العلم ل بمش ومها والذهيق، 

٦١ ؤ. ٠ ١ ١ . النتوثة. أوبالتق الكريم، بالمرأن يكوف أف إما ه الني مثراث أف ~اءلم 
السؤامع،مى أوعى ١•^^ ويكون ويبمه الخدين نع يالأسان يكون ~رثا 
٨١ ..... ّ. . .٠ ّ .. ّ ٠ . .٠ ٠ ٠ وأداه. سمعه الذ.ي الإئان مى عملا وأشد وأيهم أممه يعي 

نبثأن١ا زأنن ^١ فأنش والمؤاد، للثئ ن>نا ما أقن، لو المئوي تكو0 -أحLتا 
٩١ .... ٠٠٠ ...٠ ٠  ٠٠ّ.ؤ ٠ ٠ ؤ٠ ّ ّ . ذك.j عليك >غ فلا الإجابة وأخلت، والفساد للشز 
التد.ريس،ثول من بيا ثمآكن التي الشهادة ثنال أ0 أجل من البلم ءلدش ~إذا 

بدكفاصدا تحد ولا به، لأ;از هدا قاف الخلق، نفع لأم لكذ الدنيا لاص لا 
١٢ ...............٠ ...بالكاُت،.الأغاو إنا ف، ثالحمد النعي، هدا ولاباللن الدنيا 

ويضاده،ذك ينال ما كل عن وثننتيه والكالأيت، يالحامد وصفه يعي افه( ~)حمد 
جرؤلأصفّاته كال وعل إحسانه، جيل عل بحتي الحمي-، أهل سحاتمؤاك فهو 
٢٦واضفليم المحتة مع 

علومحمود الخلق، واستمرار الخلق والتها؛ الخلق ابتداء ق محمود جلُعلآ ~ارله 
٦٢ ............١ .......٠ ؤ.٠ ؤ حال. كل عل محمود بل الشراع، من عبده عل أنزل ما 

مىأتى ما بمدر ئكره من وينقص عهْل، اممه نعمة بشكر يمم لم "العاصي 
فإثهاف، يعمى وهو فه الشكر اممه، أشكر I بيانه ان الإنقال لو حتى المعصية، 

؛ ٢٨............................٠ المنعم.يعئاعي القيام هو فالشكز قال، فيا يصدق لم 
والمالالعلم مذ فثدل الننمة، جنس من الشكز ؤيكوف اطب، نغمه ثثغز أف "علينا 

!٢٨عهثل اممه ما يحتس، 

يتهلا؛قحتى يلبه ق طه ذاكرا يكول أن باللسان اطه ذكر عند ان للأن"ينبغى 
ولkهال ٠Jالإ:نفإ اj الذكر؛الأمحزذ لأئ اافائدة؛ ومحفل والاJال ١^، 



١٠١٣ءرسارفوازار 

١٣٠..................................حص،م؛اىوكزأفصالأنو
فيهمحنز الأهJرال فا0 اممه؛ يحمل. الثيء ايثدأ إذا الإ؛او أو امحد: ثواني -من 
 ^١١٣٢

نجمدْأذ الأكله أكل إذا الني. عن يرصى سآحاثئؤناك الله أف الخي.' ثواني —من 
١٣٣عليها ئْ أو ثرث ؤإذا عليها، 

ئشالأبنإِله وتثزن بثّإل، :أكل والدي خرام، بالبمار والثزن -الأكل 
١٣٣الرحمن لهوى محاث به، ئقتد لاكأْلان 

يعنىللوحومحبح فاااJى للأنتحباب، يكون وتارة للوحوبح، تارة يكون —الأمر 
فإفللأنتحباب وأما للعقوة، منحى عاص آثم فهو تركه إذا اف الإنأ0 

١٣٤ّ.....٠...٠..٠ ّ ؤ  ٠٠؛ّ ؛؛ لأم..٠ ض ي ذكه ؤإذا م، الإزذ 
ومثحىلله، عاصي آثم ااواج_، تارك بال السشحب عن الواجب ~ئلف 
١٣٤نيس............ى؛.ؤ.ّ....ّ...... ه لكن ^لأم، اكئ وتارك للنقوبة، 

حياا-اثثا.ية الأفات مى سلمه يعي محمد، عل وملم صل اللهم ت اللم قول —
١٣٨...أحد. عليها و ينل. أف أو أحد يهلمنها أف من ثريعته سلم أيما، وسلمه وميتا، 

الصلاة،ق الأحر التشهي. ق العثإء عنديرس أيما ه الّذ عل الصلاة ~نجب 
ئنة،أما يعفهم وعند به، إلا الصلاة ثصح لا ركن أما العلياء مذ كم فعند 

١٣٩.............صلاته. ق ان الأنيدعها ألا والاحتياط واجيج، أما بعضهم وعند 
كالكاذ ه الض عل بالصلاة تقرولأ به يعو ئءا؛ كل خنل اف الأنأف -لو 
١٣٩ينبه ويغفر محه يكفى ا-ائديثج ق حاء 

لكويهو إييائك ليزداد الرمول عل واللام الصلاة مذ أخي يا ~أكثز 
١٣٩؛؛؛........! ٠٠٠..٠٠٠.ّ...ّ.الأ>.







ا1ر،اتيسد تلام انماسنر*ن ري1س ش  ١٠١٦

وعدموش1هة جهل إما مثن، عل ويدور حياته ي ان الإئيه يقس ْا المحيا "فتنة 
أي:قهوة ؤإثا مهلك، الباطل ل ممع بالباطل، الحق عليه مشتبه بالحق، مغرفة 
١٧٢.............. الباطل. يريد ؤإيإ يريده، لا لكنه الحق ان الأنبعلم بحث هوى، 

وهومحاجي،يقرأالهرآف أ0 يجوز ولا فيه، القرآل يقرأ أل الرمع ن، لأجب نجوز لا ~
١٧٦..................... ٠٠٠٠٠٠..٠٠٠.٠.القرك؛ يوافق الدي بالدعاء أذدم له لكل 

ثكرارهق إثه نم عغجل، ض عباده ازداد ان الأنكرزه ما فكل يادْ، "الدعاء 
دقهوكيلك، أحفاه، ما وكيلك، والعلأjيه، السؤ كلمها الدنون، يستحمل هذآ 

١٧٧وجله 

أجعلأما ه؛ اممه رسول عن الواردة الأدعية عل تحرضي أف للامان —سغي 
١٧٧الدئء الدظء،وأث؛ 

١٧٩■•■•••••••••••••يثرمها ولا بعض، إل بعمها ميمه يضم أف له يبني -الساجد 
وبالعافاةالشحط، من بالزمحا صدها ءهْلمن اممه بصفا١.؛، الإنسان -سعيد 

١ ٧٩. ....٠ ٠ ٠ ٠ تا3قرقاك. منه مستعبدبافه إلاإليه، افه مذ له لاملجا وائه العقوبة، من 
إحدىأو رجليه أو يديه، إحدى أو يديه، يرقع أل ساجد وهو للأسال تحور —لا 

١٨٠...... .ء...لأّ...............بمة. الالإغفاء عل جودُ الالواجق لأن رلحؤه، 

عندماالإنسان ١^٦١ مولها الحنة، كنوز من كنز إلا؛اممهء قوة ولا لحول ءلأ —كلمة 
افهيبمر إلا؛افاا هوْ ولا حول لا ٠١موت عنه، وثعجز ويثقلك،، الثيء، ينييك، 

١٨٨لكحالأ> 

أذبمي لا قالوا: الننائ أ0 رلأ حال، م ل ؛ ٥١ذكر س نكثن أن لك، -بمي 
وثحوها)المراحيض( الحاجة قفاء أماكن مثل ١^١^، الأماكن ق تعال اممه يذكر 

١٩١ائواصع هن.ْ عن عِييل افه ثكري،ا 









ممسامضظامحشظ ١٠٢٠

عليهادو الش المع أدلؤ من بالقلم الفلم ؤالحاى والطن الاعتبار أل ~لولأ 
٢٣٠دليلا. أيفا القياز Uكان افزآذ 

لإدثلأنك لا؛ أم لك اسق مواء' الدظء هذا عل اشَك -إذا 
٢٣٠اشَ وعدت مثل عف 

دعاإذا أثئ يض ذلك، سوى ما وبمغ الدعاء مذ الحوايع تحت، كان س -الئل 
١٢٣ ................... التفاصل. وينغ عامة، حامعه كل،اتا أحمعة، الدعاء مذ بمار 

قيكون لكذ يكفنه ما يعال اممه يعطيه الثاس مذ وكئثر يفز، لا كئر —الثناعخ 
٢٣٤..... ٠٠ّ....... ١٠.٠١ ّ ّ ...٠ ٠ قمر••.٠....٠ ل دائنا ننجده بافه— —والعياد القح ملبه 
بالمناعةالناس أندي ى عثإ تعال اغُ يغنبم، أف فهونواو الغنى افَ نآلت، -إذا 

٢٣٤خذوؤ عمْ عذ به سثعيي الذي والماو 
٢٣٥ؤ٠. ؤ٠....٠..٠ ء. ؤ ء ٠ّ ّ ّ ء٠ الئهاذتي. بعد الإنلأم أركان وأم أم هي -الئلأة 

تئلومذلا اف الإئلأف ملم؛ كل من الإسلام بعد حش مئرؤغ المنفرة -طلب 
٢٣٥الذنوب 

الؤحمؤطلّ_ا وق والعمو؛ادت<، والآثام \نثغ\ب مذ النجاْ المعفرة طل—، —ق 
وفارمذ'المكنونم، ئجا إذا إلا الأمئ له ثم لا اذ الإئلأن اَأطالوواسمج؛ حمول 

٢٣٥بالمطلوُب 

واحشتؤالإنسان صمت إذا البدن مرص لأل البدل؛ مرض من أعظم القف —مرض 
١.٢٣٦ ....١ الموت. فيه والنهاثه لثيئاته ودكفمتا درجاته ق رينه صار اممه —مذ الأجز. 

أو؛الثالث، الم1ونإمرض إذا والأحرة، الدنا اد فباممب والعيال الملب —مزصى 
فهيؤذلكؤ، أفته أوما اممه أولياء بفض أو اممه، انرل ما كراهة أو القاق أو الئرك 
٢٣٦وأحرثه دنياه الإنسان حير 





سيئامسدتي؟لأم *j اسثعتي فلح  ١٠٢٢

٢ ٥٣................. الأنقام. وشنئ وا-ائلام وا-لتنون ال؛رص من يشذ ه -لكن 
بدأفإذا أحيائا أطرافه ق ا0 الإئيصسب باطه— —والعياد نرض هو —ا-إئنام 

٢٠٣الوف-الكز:ضضابمنمم 
إياه،محسلنا عل ذليلا هذا لكن منه وصة بدون الثيب بظهر لأخيك دعوُت، —إذا 

٢٥٨وأنكئ،لهسالإرلكئ،نم 
وميوالئلأم، ١^^٥ عيهم الثنل من الثن_، بظهر -الJءاء 

صلاتناي لإحواينا ثدعو أثنا ذلك ؤمى والئلأم، الصلاه علتهم الرئل سل 
٢٦٠المحب بفم 

مامثل يعطيه أذ مكاقاته تكون من الناس مى الحال، بحتكح ئكون —اiكافا٥ 
ئكافئهأ0 يرصى ولا ثدعوله أف مكافاته كقون من الناس ومي أكثر، أو أعطاك 

٢٦٢بال 

لكنوسواء أونافلة، فريضة ق محاجيا كئث شواء اشجوي ق الدعا؛ من —أكثن 
٢٦٤....ّّ....ّ.ّ.....ّ..ه...... خم. ظث ١؟؛^؛، أمور ق أو الدئيا أمور ق الJعاء 
ينطتكرئبماةقوةتاقإماأف لأثه م ق را؛ح فإثك ١^ محأك ^١ أنك -اع1لم 

القيامةيوم لك ذلك أويدخن هوأعظم، ما الثوء س عنك أويصرف سأل، ما 
٢٦٥أ-لإا 

إجابةص ينع أولوجودماغ إلالحكمة به دعوته ما لاينثعك تبماةهؤن\ك -اممه 
٢٦٦النuء 

الطنوأخين اليأس عل للرجاء معلب وأنث، افهدعال فادغ الأ؛ه ت ذعن —إذا 
٢٦٦.ب.ب ....ؤلألألأ.لأئقّ،تترثه

عنلئابديع فإثه نألت، ما يعطلن، لم وإ0 الطلوب، فهذا نألث، ما اممه أعطاك —إذ 





اإر،اطتيسد هدم اسار|ءتي،ق رياس فهمح  ١٠٢٤

٢٩٢المهة 

بقدرالحق إل تحال افه وممة ض طاعة وأكؤ باق  uy\ؤى الأفاق كان -كثإ 
٢٩٢الصالح والعمل والعلم الإيإن من معه ما 

١٢٩٤^..أفياَلة لأي نيَلتئ، كات ي  ٣٣إن للناس أ>ا -نذئزل 
إفالثهلم فتقووت سقي نخص عل دعا إذا الدعاء، ق ينقي أف للأسان -ثبور 

٩٢ وكدا.......٥ بكيا أوص ت فاتجض ظانمي كان إذ اتيز كدا، به فاسل كدا كان 
٢٩٧•••يدوكوئاباعييهم حم دعوتم، بجن، تبماهءؤناق اطه الأولياءأف كرامات —مى 

السابة،الأرض إل الثاففن، أنفل إل ي مالك أ3ضا، نلك إذا -الأناف 
٢ ٠.٩٧ ......٠ ؤ....٠ ؤ ؤ  ٠.٠ّ ٠ّ . ؛ ّ.٠ ٠.... ؤ .٠...٠ اتيثا. إل ثوائئا س تلكها ؤإذا 

وعجنغاادئ_،، عجب إلا لانقى ثأكلئ الأرص فإف يقذ إذا الإس-ال أف ~اعلم 
الافياةإلا الألحائ، منه ي المامة، الثاس:زم -ظق كالأواة يكون هدا \]وب 
٠٣ ١ لأؤ...؛؛؛لألأ........................ لاثأكم. الاوض فإف الثلأم الفلاة علهم 

حدثك،ا الأسان، به حئياتنثفيء ئووا الكرامايت، ق يعطي ثعال اف كال —إذا 
٣٠٥••••اأؤثن العبب• قلب 3، فه بمي• نعثويا ثورا الله يعطي فكدللئ، الصحاقن، لهدين 
يوجبما نعل إذا اف الإئأف عل الإنلأم وأمها الحاهلثة، ق كاث -تنة 
٣١٠•••••••••بمثل• أل محور ولا يعيده، ا-قرم فإف الخرم، إل لخا ثم الحرم حارج المم 
التصا-يقوالحإعة الئق أنل عقيدة ثن ينميه ابن الإنلأم ثيح —ةال 

العلومأنولع من أيي•;؛-♦؛ عل سح\دهوةائ\ك افه نحري وما الأولياء، بكرامات 
٣١٢والتاثبمرات والقدرة والمكاشن.ات، 

الناصمن الحار فغيبة إليه، يودي ما بحسب ؤإمحأ قبحا ثزداد الغيبه أل —اعلم 
٣١٤الأمم كغيبة ت، ليأو العالم، كغيبة لست، 





سيدائوسيممذكلام اساسى ئاض فؤح  ١٠٢٦

الصلحه،فيه فثهزت كلأنا إلا الكلام حمح عى لناثه عمظ أف مكلف لكل —يثعي 
٣٢٥..................عثة. الإمناك فالئنة المحشحة، ِفي وتركه الكلام انتزى ومش 

ص. . .ء ءم  ٣٢٨. . . حدا. خطره الهمج، كزلة اللسان فزلة وحففك لسّاوك حففك ذا إ— 
اللهنسال الكدمب هو عنده قيء أحن فتجد الكن.رب، موى من الثامن مجن —

٣٢٨٠؛.اكوملأ كدتجمشكحا
عليدعو ولده، عل يدعو ينم، لا وهو بثئ شه عل يدعو انس مى ~كثثر 
باباذلك يصادف فربإ يشعر لا حيث من لريه وعل صديقه، عل يدعو ماله، 

٣٣٤نفهمخائُض. 
ذلكأئثة ومآ واكم٩ر كالطويل يخلفته يتعلق فيإ ونو يكنه بإ أحاك —

٣٣٧؛ ٠٠٠٠..........٠٠٠...بملإغسةيلأ
يؤمنكان إ0 بختر إلا يكلم وألا اللسان إطالآق< من الخدر ان الإثعل —الواحّج 

٣٣٨باهواتيمالآحر 
أففالواجب المخرم هذا بمعل لمذ مشارك فهو المثرم، إل انتئع إذا -الائساف 

٣٤٠.......................؛ قوم.
ذينعى وأف غيبثه، يكفئ أف ^١ ٠١يعتاب نس تمع إذا الإئسان عل —الواجِ_، 

ؤإثااممه، حقب اممه، اثق امكت،، ت يقول، ؛1)1، قادرا كان إذا بالقوة إما إسكاته، 
٣٤٢المومحرة بالنصيحة 

الناسمحير أي( أجل من وذلك، والئيس،؛ الماد أهل من كان نى نية —حوار 
٣٤٧فيه لايعئروا حش ائه ف

ياحدوكلامه، ببيانه الناس تحز قد لكنه وريس، اد فذا شخصا رأبت، —إذا 
حملا الرجل هدا أف تبير1، أي، عليلئ، نجب فإثه حتر، عل انه ويظنوف منه الناس 

٣٤٧. ^١ عليه تثنى وأف فيه 



١٠٢٧ههرساءفواند 

منهذا لأ0 بأس؛ فلا عيوبه فدكرت ثختس ق يئثّثرك جاء إذا ان ~الإئ
٣٤٩المضيحة باب س وليس النميحة باب 

إئسانوبين عوراتم وتكشف مساوءهم يثهلهز الناس ينتاب من ين مزق —
٣٤٩تثظأبابي 

انحاذة،قغي U فيه حزيخث الأم زلإ إل ادافي كلام تقل الإJاJ أو إم -لا 
٣٥١.إفادة.ل تإذى لا حر الأم زج إل اشد كلام ثقل وكذلك 
أحل.يمكنه من عند ذلك يكون أذ بئزط لكن منه، للتظلم الأسان غيبة —جوار 

٣٥٢..................... افقم. س ي فلا لم٤ذكذلاك إذا وأنا لصاحبه، الحق 
لولكبحر !المنروف، وزلدة- -زوجته أنله عل يتفق أل الإنسان عل -نجث، 

٣٥٢يتفق أف الروج عل نجث، فإثه عنيه، الروجه 
سأفثاحد التمقة، منثل.ل الثقه عليه من وامتغ ثحص عل النفقه له نن —نجور 

٣٥٢القمة بءت.ر ماله 
نقيةلدمع الأموو- نلأة إل الناص كلام مل -إل ذللثح إل الحاجة ذقت، -إذا 

٣٥٩٠...ا؟..٠بّ..••ّ؟.....٠.....١٠.؛٠.٠ألإليهم نقله س بد لا فائه مصلحة حصول أو 
ممعز.ةق وتكن النار، من ممعد0 تبوأ فن. مثعمدا . اjثئول عل كدب —من 

٣٦٥سالناروالباذبامم4ِ 

والكذ.باممه، عل الكذ.ب الكيس: أنولج أشد هما الكذ.س من النزعان -هازان 
٣٦٥..ّء..؛؛...ؤ................•••.....••...ءءّ...ؤ..٠٠.......^نولافِ..

أنلطواف ل لاثولحد قانت النافقة، ض.هم ننول عل كن;ا التاس -أكو 
٣٦٥ءلزئولاممه. كدتا مهم أكو أحد البدع 

٣٧٠والةثلأ.ىإلالحتم...-إذاَئديىالآالومئبحضائدق، 



سيدالوس،ضض؛لأم اسأ،وتي |ياس قيح  ١٠٢٨

المعاملاتق فالكذب إليه، يودى ما يخسب جرمه يتضاعف الكذب أ0 ""اعلم 
وأخذ؛وشرائه بيعه ل يكذب الرجل صار فإذا الإّمار، جرؤ ق الكذب من أفد 

٣٧•هذاأقد صار وعهiانه 

فإثهالمبح ل زيادة أو اشن ق زيادة من والشرا؛ الير ي الكذب عل ثرب ~ما 
٠٣٧ .................... باطل. والكذب الكذ.ب، عل مبنى لأنه باممه؛ والعتاد سختا 

والخإعاتا-؛قئعه •م يصل للناس إماما الإنسان يكوذ أف الأمانة خيانة ~من 
٣٧٣ّ.....٠ .٠ ٠ ... ٠ ّ ّ. ..........٠ ١ ... ثتاحثّ ومنة يقدم مرة تجده بالواجب، يقوم فلا 

الأحلاق،وق العاملات، وق الأمانات، ق الأحوالت حميع ق تكون الأمانة —خيانة 
٣٧٣

شيخاختيار وهو بالوعد، الوفاء وجوب ت السنة عليه دلت، الذي —الصواب 
٣٧٥لآىئآق الإنلأمابنيق 

أفتجاول، ثم يكرئها الرؤيا يرى لنضبه، الثر عن يحث مبتل الئاس من —ممر 
٣٧٨علط وهذا له، لتعمثوها الناس عل بمصها 

والحالوالنجوم والمتر والثني الأئجار كتصوير له، روح لا المصور كان —إذا 
٣٨٦.ه؟؟بهههّّ.......لأ.لأ...ا.ا..ؤ...ا. روح. فيه ليس لأته به؛ باس لا فهذا والأمار، 

متنهزي ولا اأصئرين، لعي س ١^، لأ0 يصور؛ أف محور لا فهدا روح فيه -ما 
٣٨٧أو؛١^١^ بالريم ي،كوف أف 

لمالنممط لأئ إطلائا، التنوير ق داخل أنئ نزى لا هذا النزر التقاط -شالة 
٣٨٧التطوير به يكون فعل منه محصل 

إسّانوسئل ماله وأحفى ماله أحد أو دت1ه، يرين. ظالم من منلم احقى —إذا 
٣٩٩باحنائن الكدب وجب عنة، 





سيئالر'ادزاض؛لأم اس11هتي هس ش  ١٠٢٠

أبوابفتعلى الثاء إل اللننه صعدت الأصياء، مذ شيئا أو شخصا لعذ —إذا 
١L٠:ثم ئوث,ا، الأزص أ:وان ^ij الأزص إل ثيط ثم دُوثآا، ١^١؛ 

إلزض ؤإلأ انشتيا، فقد لها أخلا كان فاذ لهن الذي إل رجع ثم وشالا، 
٤٠٨قائلها 

والمنوالأوض الثا؛ ل ثثجول اشنه فإل للعن أهلا لس س لص ~سم 
٤٠٨..............لها.أهلا ائعون لإكن لم إذا قائلها إل الثهاية ل رُى ثم والئال 

فلزتد.رى لا لاك خ!ا؛ دام U كارا ولوكان شنتا شخئا ظنن أف محوز -لا 
كافناكان إذ بم؛ أو مَثا كان إذ الإنلأم إل فرذ يجل ئ أذ اشَ 

٤١٠ ١٢١

واحداشحنا وليس العموم، سبيل عل الظايذ العن اللهم تقول؛ أذ ~بجور 
٤١٠شنثا،ضلمخلاِلإ 

لشص اذ إنءظ لو لكذ عموما، اف 3، أثه فهتيا ئؤ من ذفذ -ننهي 
قانه سهد أو بعينه شهيد الرجل هدا ثقل• فلا الاه نبتل فا جهاث ل المّكي 

٤١١اؤة 

عليكأو افه لعنك لأمه; أو لواله0، قال إذا والديه، لعذ مذ ه اللمي ~لص 
٤١٢.الفول. ولن والإحاذ الر حمها الوالدين لأف اللب؛ للعنة مسثحق فائه اممه لعنه 
ائئفس اذ الإئبأذبمنذ المش غر أثا كارا، ولوكان المش لص يجوز -لا 
٤ ١٢به بأس لا فهدا الصفة ؟اذ0 

هالبي لأف أش؛ أو يكرا أو وصنعا أو شرما الثارى يئوذ أذ ؛ين، يرث، ~لأ 
٤١٦..................فثجحده. ا،كاغ سثعثر كاتم، التي المحزؤث المرأة يد بقْي أمر 

منوأذية الحار، غر كاذية لهت، ابار وأبية البعتي، كاذية لهت، القريب ~أؤية 
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ؤيوديوالعداؤة، البعفاء إل ؤيودى علته، التجني به ينادى أدية، ~الثجمنسى 
٤٥٩إلمحيفالإفنتُطلمبم 

هذا،إل ينظئ ومرة هنا، ومرة هنا، ومرة هنا مرة باق، والعيال التجئس —يد 
٤٥٩............................ اف. عباد أذية ق ه نفأئعب، ففد هدا، إل يظر ومرة 
قيقال ج وبشع البار_،، عند ؤثقم، البيوت، عل يثجئز أ0 التجثس —مذ 

يرامحنوجد إذا ه الإنسان ءيعة من فهو به، بأس لا القرائن عل ايئ -الين 
ولاالقرائن، لهذه محصع أ0 بد لا فائه ا-ئثثن، غم أو لثنذ ا-الظن يوحب، قويه 

٤٥٩از؛دللث، 
ثثاالمحل هدا كان إذا اممه إل أخي، ذلك، كان قثخئلأ ١^ كان -كو 
٤٦٨بمنة 

أسهما أو ان الإئعل تقع بحادثة أو بالعمل أو بالدنس، التنيو هي• الثإتة —
٤٧٠... ........................محرم• وُال-ا ؤيظهرها، ويبينا ان الإئفيبينها ذللنح، 

المرءهدا س ويننؤر العم هدلأا اممه يرحم فربجا بثي؛ أخاه عم إذا الإنسان —
٤٧٠عأتْ النءى هن-ا به يبثل ثم عنه ويزول 
ويلبه م شطهم ما عنهم يرثؤع قرئا فيهم والشكأته النلميرن وئنيم -إياك 

٤٧١فيلث، 

٤٧٢........ا.ّبا.ؤ... ..سته. ينفي أف أو بالنن—، التنسم معناه النن._جاا ق ا١الطعى —
إليهمويولى الين، بيت ق محمعوذ اليوم، الناس بعفى يمعله ما النياحة ~من 

٤ ٧٣. ................محرم• هذا فإذ عليه، وقشثوذ الطعام لهم يصنعوف أو بالطعام 
كانسواء وشروطه، بالعقد، ثقي أن عليك فالواحب أخيائا عل سيثا بعت ~إذا 

٤٧٧وجوديا سبماأم 
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نجئأو بد لا احتمى ومهإ كان مهإ المرائي وأف الريا؛، من العفليم "التحذير 
٥٥٨ Jjif*اف،وعالةكمل لأف باممه؛ والعياذ 

ال؛محام_،ينإ الشزعئ العللم هو ودك اممب، وجه به سثثى مما علنا طي، -من 
٥٥٨والثق 

سزنا به ياو أو إلا لأرد والثق الكتاب، علم من عيا الانجاف طي، -إذا 
٥٥٨. ٠٠٠,وكذا. كذا برة ممن يوحن، رثئه-ا ؤإن رثثها، يعني اج، عرف نجذ لم الذئيا 

والهندسةالحسامحتج علم الدئيات كعلوم افه وجه -٦١ يبتثى مما لسن، التي ~الُالوم 
علمعهذا لأف عله؛ ,ء ثء فلا الدنا م■ صا عآ د  ٠١الأسان نعلتما فل تاء، لا٥ 

يعنيثعرثخئ شاربه عل بقى ولم بنته تنبت لم الذي الساب هوت —الأمزد 
٥٦٢ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠المح. صد والخثن تنبت،، لم و-لوه أحفز شاريه أ0 

وخههاؤإلنج:لمس:لكمافاثوإل -اآزأةسلمؤي 
محاقأل إلا به، باس لا هذا كل وقدمها، وسامها ودراهمها كميها ؤإل رأسها 

٠٥٦٣ محارمه إل حز لأظن فانة نفسه عل الفئة خافنؤ فإذ نفسه، عل الفئة الانجاز 
اوصاعيمن فاحته له، محزم فهي حميله، الثص.ّاءة من أحتا للانجان أو -لوئدز 

عصعليه وجب إليها اظر من الفنه نفسه عل حاي، إذا لكن اليح، من كاحته 
٠٥٦٣ همه محتجن، أذ عليها ووجنجج تجر؛، 

التوإليهنم،مم المحارم غثر أثا الفنه، نحش لم ما إليهن اظث نجور "المحارم 
٥٦٣ئطلقا 

بالثنيولا بنتهن، ولا إلهن، بالرؤية ولا باصوامحن لا بالنساء، التعلق من -اقدر 
٠٦٥.....ب••..ب•س•••••...•أنولخلإنا•ه،كلسم،















١٠٤٧ضا|واونوالد 

وقدثلبه، يقصدها ولا انه بعل ان الإئيقولها التي هو اليمان1 ~لعو 
٦٧٤ذلك عن ثعال اض عمى 

تنالفلا اؤ. إلا اف لايأل صات اذ الأنبمام U اغفي اؤ كانت -لثا 
٦٧٩ lJjJIأئور ضشثاس اخ 

ذؤتنال أف فالك اه إل ما؛وب وكيلك ا-لأه، إلا اف خ تنال -لا 
٠٦٨ النار مى النجاة اممه 

اللهفال واحب، حق عن اشتعال إذا إلا فاعذه، منك بالله أحد انتعال —إذا 
٦٨٠يعيد0 لا 

عالكبجن لم U وكيلك ي. ثيء عل بجن لم ما فاغطه باض نألك -نن 
١٦٨ شثمج فلا صرر عليك كان فإل صرر، 

هناكيكن أو ءث عيك يكذ لم U فأية النزس لولمة ؟^ ١١ذءاك -إذا 
كنثفإن منكث هناك كان وإل اجابته، يلزمك فلا صزر عليك كان فان مم، 

٦٨٢................................. تجب. فلا ؤإلأ وعم، فاجب تعمْ، أف ثنتطع 
تكوفولكنها مثعدده، أنولغ وهي الأمراض، من ومي،ثوغ الثحونه هي "الش؛ 
٦٨٥...... ٠ ٠ ٠ ٠ ... ٠٠٠سحاة،ؤناك. ويزيعها يثيرهاوقوعا، فهوالذي ءَة؛جل، بمدرافب 

ثدهبأقبما وأحم عَبمل، اللب عل الأجر وعقيب يصم أف أصيب إذا الز؛ -عل 
٦٨٦كاض بالخطايا 

أممحش المود0، الخثى علاج أممل من بأف الحاصر الوقت، ل الأياء ~أدر 
٦٨٦.........تفزة؛لا التي ابَردة امحمات خو°ذ الخثى أصاتئ إذا اف الأنعطوف 
أحدمد.ر لا إل كمقها؛ وق إرسالها وق صرمها ق عئبجل اللب منآباُت، ~اتياح 

٦٨٨عئو؟ل خالقها إلا الرياح هده يصرف أن عل 
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عغيل،اش أرملها إثإ الرخ لأف سبها؛ أف لك محوو لا فإلا الربح عصفت ~إذا 
٦٨٨تا3قوثاك لاه ب إياها فننك 

أقتتوما والصحو والثم الطر حموو ق بالريح يتعلى أف ان للإئمحور ~لأ 
٦٨٩........... ه.الس محه ش الذي بالانزاء الأنتنقاء جنس من هدا لأو ذلك؛ 

وامال١^؛^، مى حلمه ما ب وألا تازلئوث١ق، بربك قلتك تعلؤ، أل ~ءليك 
٦٨٩١.....يه...............................أرمك ما وحيت فيها ما وحيت حيرها اف 

ويشتمه،قتسبه نائم وهو صوته من ؛٥^٤ الثاٌر،، بعض من، يمع فن الئ'يلي" "ب 
٦٩١عنه منهؤن وهذا 

يريده،الذي الوقت، ل سيموم ائه عل معثمدا ينام يثهاون، الثاّس من، ~كثثر 
سهك،متثها شك، فاجعل هذا نمسكؤ من علنثؤ فإذا اوم، يعلنه ولكن 

٦٩١........؟.؟...؟...........ّ.ّ. به. مأمور فهو به إلا المأمور يتم لا ما لأف للصلاة؛ 
١^ق أم ورموه اضُ مول: نج1<>هإذاكزمالأيمأل \ص -كل 

٦٩٣......ّ... وزئولأأم. لأيقول: ١^،أثاذ١^الكن;ق١^،فهذا 
عنلإوالذي هواغُ، بالم قم ظلذي ظ، اف آل -ممثإ والكافئ -المم 

حزمما يحلل أف لنا فليس عهثل، هواممه ومحرم محل الذي أف كا هواممه، بالإملأم 
٦٩٥اف 

اويلأف أمحت ه ١^؛, لأ0 ١تكفائ؛ هم أنم ثق، لأ انمن -الذينبخثو0 
٦٩٧أخدهما حا نتوه فإلا كافز ا لأخيه: قال إذا 

كانؤإذ حر ثم الذي الكلام الناس، ككلام كلائئ تكوو أو ان للأن-ضي 
محلىوي م طبه نحاطن، كان إذا أثا الخوام. نحاطي، دام U العالإ بالنحجة 

٧٠١المتنحي.......العزبك اللغة مى عليه يقدر بإ كلامه يآكو0 أف يّهم، فهنا القعلم 
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فهذاهذه، ابنتهم وحيت، فدهنتؤ ابنتهم أناس من حطّتإ ملائا أل ونممتا ل— 
٧٦٩حرام،إلأإذاأذلالخاء4؛، 

لاتحلفائه لأ، أم ودوم ثتأكدهل نم ولكنائ، حماعة من حهلت، محلائا أف تممت، —إذا 
رمحصوا،منهم ححت، فإذا ثملوا، أف وئلث، عل يكونول فد لأمم نحهلبج؛ أف للثح 

٧٦٩......................الحطوبة.ق حمه من الخاطس، لهذا مان حن ذلك ق فيكوف 

١٧٧ .............ودنياهن.دينهم مصالح يه ثقوم للناس عغئجلقتاما افه جعله —المال، 
وتحرفهوآثم ذلك ثعل إل وهو الدخان، مى شيئا تشري أف الإنسان عل ~تحرم 

٧٧٣.........عليه. ولأيه له عمى ولايته وريبع بذلك، عدالته وسمط منصته، عل 
وماأفتهألعايتح ق منه، فانية لا قيء ق الإثساف يصرمحه أذ أيمات الماو إضاعة -من 

٧٧٣الثارية الألعاب هذا ومن ذللث،، 
عنش للناس، قياما اممه جعله الذي الماو إضاعة عن ش كا الخك_لم -الننغ 
سلث،لا هل.ا الئوال، وكثرة ويال، محيل ق الومن، فإضاعة أيما، الزيت، إضاعة 

٧٧٤ان٠نإضاءةالأJ ضرتاءلالإjا؟ئأثن 
إلوالثواJ، الناس، سألب لأ يض الخلق، ن-ؤاو، به يراذ أف عشل الئؤاJ( —كثرة 

القيامةيوم يائ حس ؤينأل، سأل، الإأسال راو لا ؛ jjحرام، فإنه هاو ئوالا كآن 
٤٧٧ لخم منعه وجهه ق وما 

الأثهاب؛عقوق يكر الني. لكن الدنوب، ك؛اير من أيصا وهو الآ؛اء -عقوق 
٧٧٥ؤ........ّلأ•.. .................٠..... الأمهاُت،.عقوق عن تنهى وكان أشد، لأنه 

١^•^علينا وأوحت، العفليم، الدين ^ا علينا من الالي العالتن رب، ممه -الحمد 
٧٧٥• الفايزوو،. إليه يتسابق الذي العفليم، الأجر مى المات كماله أف وقرر والراحم، 

منحجانا له كن إليهن وأتحنن وكفلهن من ان الإنعل اممهُ نن إذا -البناث، 
٧٧٦النار 



١٠٥٣ضسادقياذد 

٧٧٨....... أوهازلا. حادا كان سواء يمعلها، أف ان الإئينهى الهلاك أنبانم، ~حمح 
الثنفلأحد يده مد إذا وثا لأيه عنه؛ ينهى أيصا فمثلة طولا الثيف "ثعاطي 

١٧٧٨ ؟ .٠ ١ . ّ ٠ ..٠ . ّ . ٠ ٠ ٠ . ١ . ٠ ٠ ّ . الأحر. يد فثئةني الأسان ي،- ثفهزب رثإ وهومنلول 
ئنيهأف أردث، إذا صاحبالخ،، إل موجهه وهي ثثعاطها لا ويحوها الثئى —

قثغ لئلا نحوصاحسلخ،؛ الممص واجعل عندك، من دالس،كين فأمسلخ، الئاكان 
٧٧٩الطور 

حمنتهإذا لأيالخ، عزصا؛ محملة فلا الناس بين ثثى وأنن، عصا معلخ، كان ~إذا 
٩٧٧ . .١ .٠ . ؟ ١ ١ ّ ١ ّ ١ ّ.. ... ١ . ٠ ّ . ٠ ٠ ٠ ٠  ٠.٠ّ . ٠ ٠ أماملخ،. مذ أو وراءك مذ به يثتئر رثإ عزصا 

الريح،طين، المحمل، ج حفتف3. اللمي وصمة كإ وهو العلب،، مذ ثؤغ "الرنجان 
٧٨٢زده عدم إل ه الني أرثد وقد 

نفسهان الأنطيب عل علامه لأنه داخا؛ الطين، ينشل أو للأُان "بجعي 
٧٨٢ؤ ؤ ١ ١ ١ ءثيبا. إلا يمل لا طيب ئعال وافه لاطسارن،، والعليثذ للقيذ، الفاُت، فإف 

؟,t ا\َُة _. ق،اضَ.ء .1؟ '.؟ vtءُ, .•احثُ م أ أا 1، أا ِ أ!,  وئث؛لأليهكانلأ:ؤذاد،،ولأثإإذا-إذا 
ةيألاويح، طي، المخنل، خفيفن، كان إذا اونحان الئن وض كا لكن 

٧٨٣؛ؤ؛....^٠...٠..٠٠.ب.............ب....ب.س.؛.....ء.؛؛؛؛؛ؤلأ..هشء. 
وهداوغإرها، كازكولرا نزعة، يقثز عام وباء ل،كل انم الطاعوف إف ~قل• 
٧٩١ايمحنى.........هلأ...ا..ا ق داخل فهو اللمظ ق داخلا ؟كذ لم إذ هذا فإف أءرُبح، 

ولرأيه ول علمه ل الأقصل المشاورة، ق فالأقصل بالأقصل، تدأ أذ -يثغي 
لأذحاجه فلا الموصؤغ، اقهى عليه أثم فإذا فالأصل، بالأكل فثدأ ينحه، 

٧٩٢يأذالاحريذ 
أذالصواب نه يئ ولم الأشياء مذ ثيء j وردد ١^١، اطه ولاة لمذ -بجغي 
يعإعاما الأمر لكن إذا وكدللخ، والتجربة، والدين العمل دوى مذ غمْ يشاور 
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٧٩٣•••••••••■••••••••الحمتع• رأي عن ر بمد• حكر يناور أف بجبي فإله كلهم اثس 
وأيمه، فرانا ٌ أ0 للأفان كون لا فإنئ الأ3ض ل الوباة وئغ -إذا 

٧٩٤إذاخزجلحاجةفلأ;أز 
لأيالوباة؛ >ثإ واور واخوي الأذؤية س الأنائ أل:ضو -لألأز 

وباةبه نزل إذا الإوا0 أو كا بما، از ولا البلاء، نزوو قبل الوقاية من ذلك 
٧٩٤ض حزج فلا وعايئ 

أويدعييتوكل والذي مطلوب،، أمر والعدامحت، الهلاك من الواقية الأسايتح —فعل 
حكمةق طاعن إيه بل الحقيقة، ق بمثوكل ليس بالأنباي-، ياخذ ولا متوكل انه 
٧٩٤عهثل اممب 

الإصرارإل الثاحر بما يتوصل ومثايت، وفراءامحت، عمد عن عبارة —الحر! 
يوجباما ومنه العمل، يذما ما ومنه يمرض، ما ومنه يمتل ما فمنه بالنحور، 

٧٩٥اشك، 

لهاويتعثد إليها يممزبا الثنهلاjثة، بالأرواح بحره إل يتوصل الشاحن كان —إذا 
ومنومحرم أذية فإثه كل-للن، يآكى لم إذا وأما فيه، ثلث، لا كمل فهذا ئطيعه حش 
٧٩٥الدنوم، كبائر 

عميهلءاممب إل فامره تاب إف لاثه نابح؛ ؤإف الثاحز يمل أف الأمر ول عل —نجب 
 J٧٩٥....•••••••.•■••••••وشده. لمزته ذزءا متله؛ لآكثا اممه إل فا'مة سأح لم وإ

يمل،أف الثاحر عقوبه وأ0 ال،5مر، إل يودي وقل الدنوُ—،، كبائر من —النخر 
٧٩٨سواأكهمسخرْأملم؛م ءمِ

اصن.مى ريالأب، تنعه منلث، وآخد الورق مى ريالأيتؤ عئز أعيك، أو —خور 
٨٠١لأوالضهمحلفة وuكذللئ،؛ 



١٠٥٥الأ^اىو مرس 

ا-اممومة،ومرير اثئام حب ئقفه لكنت ؤاذ والعين الورق ييال ينز ~اأفه 
٨* ١ ............. الورق• عن بئتلفن المندد أف يجد الداث الحقيقة عل الكلام ولكي 
١^؛!يأكل أ0 هو وأشده فاعظمث بعض، من أنح بنصها ممره، أصناف ~الئبا 

٨٠١مضاعفه أصعائا 

ا'ملألأ.....اُُا.ّ.....؛؛....بؤهه؛صرثئاؤص إتيان أقج؛ن اض محارم عل -الحياله 
طريقعن لكن وما والخدلع، اآكر طريق عن أوكان صرمحا كان مواء محرم، "الربا 
٠٨ ٢ ّ... ّ ّ .... ٠ ..٠ .٠ ؤ.....٠ ..... المف. ئخ، إل وأرن إء أشد فهو والخدنع الكر 

ئوبمايكووقدض اقزئ فإو واةئائ اكلئوJ ماثز إذا آل٤ئار، مع -الضال 
٢٨٠ الدنوب موبقات مءن 

يمعأ0 بمشي ائه وذلك، الكمار؛ بلاد إل يسافر؛الصحم، أف ان للأيمحوز لا —
٨٠٤..العدو. بيد ياكون أن من وأعفثم أثرف والقران ويذ.لوه، به فيلمتهينوا يدييم أق 

١^٧لكل جائز، والمد، الأم غي ق والفئة الدم، انطإل أف -الئواكخ، 
٨٠٨النلما؛ خمئور لمواققة اختياطا تزكئ؛ 

هذادز ألحدا أف فدز ؤإذا الثل، إل ص ولا بمش أو للأتان -لامحون 
فلااو الإثتكقآ ؤإذا محن، كفارة وثكم الندز شل يثلرْ، مي لا فإنئ 

٨١٢إلأبخي 

ينتقلأل دون ومعروف مقهور وهو لحده، أق أو جده، إل الاسمان ائثمى إذا —
٨١٥?؛ذا باس فلا أبيه من 

لابمرذالإنلأس الدين وأف وجواره، بامايه لحل لمن الإنلاش الدين ~حمايه 
٨١٨وا-لحرانم والاغتيال الخدر 

الأىفالإسان بالعهد، والوفاء الصراحة إلا فيه ليس دين الإسلامي "الدين 



ساضسظإسهظ

٨١٨بينهم آث يكو0 أذ بد لا السلمول أئنص 
و1مال،عهد لهم أنانا ويعت1لول وقوثول باليمم يغدروذ مى وجهل —حطأ 

واللائكةاف لعة عليهم نؤهبمئ عؤآ الومشن أمثر أعلنه ج متشحموذ هولا؛ وأن 
٨١٨بالنه والعيال أحمعى، والناس 

اون،يتهولا اأحثمات، ق الوفؤع من حدوا يتقوف أذ ان الاسمعل ~نجب 
٠٨٢ عئيجل اممه مكر من الأمن يعلثة ولا 

لكنةمحاق، ولا انماصى س بناة U بمل الدي ^ ٧١هو افه م بن -الأمن 
٨٢٢...................................واذكاو. الخزان ماَلئ لأو خاّئ؛ لحقيقة اق 

٢٨٢ ...١ .........١ .١ ....١ ١ ّ.........١ . ءَإ؛ْل؟ افه بثعصية التهاون مى الحدر —الحدر 

أ0عل بناء الخاصى ثنثك.نا وأف له، ئعال افه بامهال يعر أف للامان محوز لا —
٨٢٢.؟. ١٠٠...٠٠٠٠...■ميجل. افه مكر من الأمن باب ثن لهذا ثالنقوبي، يعاجلئ لم افن 

معاصيهعل العند انفه ينهل فربا لك، افب بامهال ثعر أل لك نجوز لا —
٨٢٣مهتي.ر٠............عزيز أحد أحده ه أحل. إذا حش يعلم، لا حين، من ويسثالرب 

وأقبلوانيل.، فثدم الث4لان من ^ مثاك فإذا دواة، داء لغل أنة -م 
٨٢٣عيججل اف إل وب افب، عل 

بالون،يفاجأ متى يدرى لا الإماف لأف يأحثر؛ بدون القور عل واجبة —القوبة 
٨٢٥ممعدا يكون أن عاليه فيجب 

إلويرجع يابر أف دبا أدب، إذا علته نجب ولكل ذئب،، من ان للائبد —لا 
٨٢١.^.............٠ الدب.ذلك عنه ونة,ع>ى حش ؤينتغفز ويندم، إليه، ويتوب، اممه، 

٨٢٧...............باطب.ءانتعاز والمعصيه الرخ محلبلن.، ق وألقى الثنهلان ثزعكف —إذا 
كلهماكوات وأفل كلهم الأزض أهل لوالحتنغ اضُ، إلا الدنوب ألحدبمفئ -لا 



١٠٥٧ضسالفراند 

٨٢٨...............................أبدا.انظاعوا U واحدا ذتا محك أل;زسوا عل 

الإئرالؤوس طامحه، إل منمنه س عيججل إليه الرجؤغ هي ثعال اف إل "التوبه 
٨.٨٢ ٠ .٠ ٠ ّ وبه؟ إل الأسان ير"جع أن الرسول. اثباع إل البدعة ومي ثوج؛يْ، إل به 
ينفرهنهل هدا ثقل! ولا الدنوب، ق ثثهاول محلا ذب. كل من واجبة ١^^ —

عليهؤينثد مفلجا محيصبح بافء، والعياد الفف عل الدنوب رب،ا لأيه اف؛ 
٨٢٨الخز بان 

الا.ىالكدمحتا، ممر يعني والدجالت الكذ.ب، وهو الأ-جل من مبالغة ١لدجالث —
٨٣٣لأنجفبجباٌ 

راءى*_ ماوت و. الني لأل محرب؛ عن سمشحك اممه أ0 المرائي أثما "اعلمم 
٨٣٤زاءىاالآبه« 

ماأما عنهم، عيتلموف لا آدم ض ثكل وثكلهم آدم، بمي من ومأجوج "يأجوج 
الطوو،ق المنط والطويل القمر، ي الممرط القصر منهم أ0 الآثار بنص ق وزد 
٤٨٣ ...... له. صحه لا هدا كل بالأحرى، ويكحم، أذنيه إحدى مرثي بعضهم وأف 

المنلمموفيمثل )المنلمير؛|( كلمه وثائل المنّلمى، يئاتلوذ القتامة يوم قبل "اليهود 
٨٤٨........ء........اؤ.اا...ّب.ؤ....واليِذ،ضزاض.ولعليهمم>اغزيزا. 

غالتوذقاتما خفيقة الإنلأم عل ونحن الإنلأم، أخل من البجوذ قاثتما -إذا 
َ؛لأ.ء......ّّّ..ّّّ...خ؛خ.^^^تجائمحإكالحا.ؤؤ..ا

حشالئاعه ثموم ولن محر، لا الإنلأم ق مزكيه حقيفه النهود عل -الائتمار 
٨٤٩...... ٠٠٠....اا....الأّّ..لألأ.س. افب رنول الصاو.ويى الصادي به أحتر ما ءئمّل 
وأذالم، أو اشر كغثالة الش اخالة من ائ الإنيكوف أ0 بن الحيز -محن 
أصيثوا-إ0 محامم هوا قد الناز كان لو حش اشِ ر عل أفزي عل محرض 



سيئض؛لأم اسرعتي هس قمح  ١٠٥٨

٨٥٦. .....................الشامة.شه:زم عل اشان م بمث فإلا العام- بالعياب 
انتثتاءبدون قتله وجب الكماوبأحباونا نحبر اأنلويرثأ ْن جاسوسا وجاو.نا —إذا 
لمه اونول لأئ اض؛ زتوو محثدا افُوا0 ولا ولة لا أذ أشلا قال: لو حر 

يومإل محمل لن منيه وهي يدي، أهل من كزيه إلا حاطب قل من ينثنة 
٨٥٩القيامة 

اخبارئبمفي لأم حاو؛ كز عل كافنا أو ئنيا أكان سواة محل، -الحاّوز 
٨٥٩أعدائنا إل 

٨٦٦.محي؛.رمحكبمو،لأممذمحولأ 
ث؛5ووابل صزر، منه أصابه ء لتي يعوذ وألا محطنا، يآكوف أف ان للائ—ضي 
٨٦٦الايان كإو ين هذا لأو ئزبنا؛ 

فالأمرأزا، أو الناس ثاء الإمام فهو الإمام، عل والعمد إثل ا-أهل _ j1-متى 
٨٧٠ظةلأ;لالخلواض 

١٧٨ • ~عميجل• العايتذ وب هو للأعاو والمركي للأفخاص وازكي للأمور ~ا،لركي، 
أئأحفقد أ-صنها كان فا0 الصلاة اض حقوق من العبد عله محانت، ما -أوو 

آمنفلا الصلاة صح من لأو أصح؛ نواها فهوج صنعها قد كان ؤإذ وأجح، 
٨٧٩......... ٠٠...........ء..ؤؤ..اّ...........ا^^ضلهءنامحيؤوي ذل 

الأدملهل.ا حى عنه يتحمل ئعال اممه فإذ القوبة صحه العبد مذ اممه عيم ~إذا 
٨٧٩أذمحامحث أبى الذي 
-يعنىالإم عنيثه بمحثل انفه فإذ ١^ ق صادق أئك ثاا1، من افث قبب -إذا 

٨٨٠....... .؟ ٠٠٠.. منه. ذمتك يمآأ حر عنه؛ الماو ِرأ.ا ئصدى لكذ هاحبم،— نحي ين 
التحم،يجب جثته، يجب ثوابه، يجب ع،تجل، الله يجب لأيه الله؛ لقاء محنا "الوين 





اإرسإتيقؤحرياساسرحتي*نئلأمسيئ  ١٠٦٠

منوثيدي يشاء، من يفل واثه الأموو، أزمة بيد0 وأثه •كغيل اممه محيرة —كإل 
٨٩٦. باضِ والعياذ اه! أصق ئهد من وكم اشُ! هداة  JUمن يتمي يثاة، 

■حكمأو به أش ثم الحي، ثن ثيء له الحي، طف ق اجتهد إذا -الإيساف 
افهيضع ولا واحد• أجر فله أحهلآ ؤإل أجران، فاله أصاب إل خر؛ عل فهو يه— 

٨٩٧سقأجتسمحط 
ينبهسحاةمحوعاقا الأواء فإل ذلك ق ومعه وبدو لص ا-وتحرى اجتهد إذا اف —الإئ

٨٩٧هذا. عل 

العلمق كاث مذ كامتج موته، بحد زوجاته وأمحصل الزمنئ أم ;قعبمها عايشه 
٨٩٩والتدبثر والزاي والمائة 

١٩٠ أخوف. منه كان أعزف اض كان من "■كل 
وايهقريبا، كان إذا سبا ولا أيام ثلاثة فوق أخاه ثبمجر أل له تحل لا ان الإئ—

٩٠٢ويكمر• بمغ أف عليه تحب 
فهذاإليلئط، اء أملأنه أقاربلق،؛ وهومن يته دد>حل ألا محلان عل حلمث، —لو 

رحمكثمل وأ0 يمنلق،، عن ئكئز أذ عليك ونجب مجرم، أل عليلئح حرام 
٩٠٢وقريبك• 

دليلوهن-ا عأققل، افه حشية من ُجقبمه بكائهم وئزعه الصحابة دالود_، —رمحه 
٠٩ ٢ أبمد... ال؛كاء من كان أض قلث كآن وكي ه، وتحت ش ين عر 

الثاية^١؛ من الأمز داز ءإل الئاتة، من أهر الناس وثعليم الناس -موعفله 
٩٠٧واشليمفامماأذل. 

بأمرمهدد فإيك الثزط حصل إذا يوف فلم ثزط عل ثدزت إذا أنلئح -اعاللم 
٩٠٩••••••••••••••••••••••••••••••تموثا. حص محلبلقا ل اممه محعلة ينفاقا مهدد عقلتم، 







١٠٦٣امرسامثوع1تا 

اإزه|وئتفإوس 
الهمنذ— النْ،وع 

0ايهاد كتاب 
٥؛ّآلإ-بابضوابم 

٥أنام ثلاثة إل تشم ابهاد 
.......................٩ألهمٍسغئة >ئيا 

٠١ العصر؟.....................................هدا ق اليوم الكفار قتال تكون كيف 

4١٣ لؤم دئومحٌ آلقثائ ءث،=ًئم 
4١٦ وحهدوأ ويث_اب ؤماها أؤآم_ثوأ 

١٤ثوعان القوة 

ّ....ّ........ّ....آا.لأ....آمنهنه....ؤؤ...ب...ّالثمحث. يرى انرئ آئن وة 
١٨الخصل صمير فوائد 

٩١ ................٠ .٠ ٠ ..١ ٠ ١ • 4 ألئرر أول غر ألثدةي؛ث يى ألقءا-وث متوى ُاؤلأ 

٠٢ ....ّا.....ّ..ّّ...ُ......ه.. .اواهء؟.المدين الإنلأمل ارالدين ٠مولةت تمح هل 

٢١الثفّاء®؟ رد أسالك لا اللهم I١٠ مقولة تصح هل 
لأ....ّ...........٣.........••--.....ا.ّؤ.ؤامحرزنيآؤ4 عل ءاثندأ>،آدلؤ أوث ه ؤ

٩روحة أو اف نبيل ل لعد.وه 

٩وماله ينشه محاهد مؤمن 

٩اف نيل ل يوم رباط 







ءتإ؛هيوثيالرساتي شمحرئساسإل،ءتيضئلأمسيئ  ١٠٦٦

٥٠ثحووهم ق جعلك إما اللهم 
٥٠الإ ا.ووسوآفيماصها

٥١افه نبيل ق محزما احتبس من 

٥١جا؛تحوإلمذامحي 
اه،'آهأَلأإواكوةالرس 

٥٤•••..........••••■■••••••••■•••■......الختة ثمر ثلاثه الواحد هم باليدخل افه إل 

٥٤انٌواشإسإتمو 
٥٤اش تجل j بنهم رمى من 
٥٤الله نبيل ق ثفثه أمي ْس 

٥٤اش تجل ل يوما بموم عد من ما 
٥٥اش نبيل ق يوما صام من 

٥٥يم ولم مات من 
٥٥تينا ط U لرجالأ بالدية إف 

٥٦العليا هي اللب كلمة لتكوف هائل من 

٥٧ثئزو أوترية غازية من ما 
٥٨ابهائ مباحةأم إف 

٥٨كعزؤة محمله 

٥٨لإاقدمهم،غزوةئوك 
٥٨غازنا ضلم:فثأوبجن 

٥٨وأمسكم بأموالكم المثركى جاهدوا 



١٠٦٧،إهوسالوه|وء1ت 

٥٩لكنهإذالممحا:زسأئوالهار 
٥٩

٥٩حدعه الحرب 

٦١الشهداء من جاعة بيان اب - ٢١٠٥

٦١حمأ الشهداء 
٦١فنكم الشهداء ماثندوف 

٦٢اف تسل ق اكتول الشهيد أحكام بعلض 
٦٥شيد ثهو ماله يوف محو مذ 

٦٥.....................مال؟............أحد يريد زحل حاء إذ أرأيث افه رسول يا 
١٢ّ٦٦٧-بابمحلمح 

٦٧المه مرمحتة أعز من 
٦٧باض الأملالإبج^ئ أقفل 
٦٩اشلوك إل الإلحاف محمل باب - ٢١٠٧

4.٦٩ .مجا.ء ولاينذؤأيم أذن ؤوأغتدوا 
٦٩حاهالثه فيك امزؤ إلك 

٦٩بطعامه حادثه ألحدكم أتى إذا 
٧٢؛؛ ٠ ّ ّ ... ٠ ؤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ قواليه وحق افِ حق يزم الذي افالوك محفل باب - ٢٦٠٨

٧٢لده ثلتخ إذا العبد إف 
٧٢أخران الملح ١^ للاند 









١٠٧١الوضوعات فهرس 

١٣٠

١ ٣٨ه النيئ عل الصلاة فيها تحب مواصع 
٤١ ٠ .........................الرّوو؟.أم والأث الأم بمي الوالدان حما أعظي أى 
١٤١ّ.........ّّا.....ّ.لأ..ّ صمها وبعض ومضيها عش بالصلاة الأمر باب ٢"  ٤٣

١ ٤٢رسوله عل النه ْن الصلاة نعتي 

١٤٣صلاة عث صل مذ 
١٤٣القيامة أولاواسبييوم 

١٤٣الخمعة يوم أيامكم أقمل من إف 
١٤٥عيدا قئرى لامحنلوا 

١٤•س•س••••سس•••سْضُةوسم•••••س•س•
١٤٥عل يمز ملم عنده يكزن من البخيل 

..اا..ؤ.......----.-...........آ"؛ا.ؤ...ّسحائه ربه فاكدأيثحميي. أحدكم صل إذا 
٤١ ٧ ّ . ..٠ ٠ ...٠ ٠ ّ..٠ ّ ١ عليك؟ صل كيف ف، 

.ؤ......م؛ا..بسب..........ا....يارسوواف...ب.عليك نصل أ0 نعال افه أتننا

١٤٨يصل، كيف اممه، رمحول يا 
١٤٨الأل معنى 

١٥١الأذكار كتاب 

١٥١عاليه والحث الدكر مضل باب ٢- ٤ ٤

١٥١أيكنزه أف 

١٥١ؤةدمحأذمحد'4 



الوسلمسيئ تلام عن اساسق |ياس شمح  ١٠٧٢

!4٥١ مسدئت ؤ،  ٠٤٤؛أذآر ي4 

!4٥١ أشِ،آ ؤوأتٍوأ 
,4٥١ ثإلممت آصث >ان 

,٥١.......................................4 كرإَكةل آدمحأأس >؛ ٠١٠هأ 4ي-لإأا 
١٥٣اللأن عل حميمتان كلمتان 

١٥٣ف وايد اف ئبحاف أهول لأذ 
١٥٤ضقال: 

١٥٤سقال;لأإلنإلأافَزحوْ 

١٥٧اف؟ إل الكلام بأب ١^ ألا 
١٥٧الإيان ضوو الطهور 

١٥٧قل:لأبمإلأافُبمْ 
١ ٥٧اظزنلأى ضلأيه من انمزف ؤ#إذا كان 

١٥٩لأبمإلأاسبمْ 

١٥٩صلاة كل يثن يقول كان 
١٦٢الصلاة أدكارحم الربسايى حكم 
١٦٢.العلبالدرجات الدثور أهل ذهب 

١٦٤الحديث من الستمائة الفوائد 

١ ٦٦.........٠٠ّّّ.ا.ّ...ّ.............الكلمات ج الصلوات ذي ه;تذئذ كان 

١٦٦لأحثك إى واف معاد يا 
١ ٦٧العمر أرذل من الاستعاذة وجه 





اإرسلتيسيد كلام س انمازس ضح  ١٠٧٤

ُ .٠ ١٨٥أناب.لJةميبي لقث 
١٨٥

١٨٦هدا س علك أينز ص بإ أ:مك 
١٨٧ألآأدوكضمسمزامح 

١٩٠وقاعدا قاء نمال اف ذكر اب ٢- ٤ ٥

١٩٠.نأخشمح;اوابه.......................ص >إقِققفيصت 
١٩٠أختانه كل عل اضَنمال كان 

١٩٠أهاله أذاق أراذ إذا أخدكم لوأف 
١٩١المدرة الأماكن ق لعال اف ذكر حكم 

......؟؟ب....ّ....؟؟ا................ؤ..اوانتيماظهعندثومه مايقوله باب  ٣٢٤٦
١٩٢قال 

١٩٤ي؛؟-بابهضلبجافم 
؛هالألأ..ه........ّ...ّ.......رئهم.ّءه...ّ........دن آ ح منك ؤوأصّإر 

١٩٤الطرق ق بموفوف نلائكه ثعال فه إف 

١ ٩٩.اا....ءء...ّ...ب افلائكه.ّ.؟؟لأ.ّّ.ّّؤطإ اطه يد.كرول يوم يقعد لا 
١٩٩الثلاثة الثر عن ١^^؛ ألا 

٠٢ ١ ّ.....٠ ّ ّ.. ّ ... .٠ ء..... ٠ ّ...٠...٠ الملائكة بكأ افهَياهي أJ^li ، 0جزيل أ-أن 
١r٢٠٣الدكرءنداضاحوس -باب ٤٨

٢٠٣. .....................ّ......)؛ثكؤ،تسّلئنةثثعاه.................ؤثأدؤ 
٢٠٣>ن:يءضَهثلّهمه 



٠٧٥إهوسامبت 

٠٣صسهأمآلإص4 
٠٣ؤفي.يرتلإثمحأنرئ-ه 
•٣ ؤ1ناظغأهوشيبه 

٠٤بمي وحيرi( بمبح حع( نال من 
٤٠ البارحه ثدعتنى علمأب من كيت ما اش، رسول يا 

٥٠ أصح إذا يقول كان. 
٠٦قلالئهلمظطزاكواتوالأرض نال: 

٠٨ض اللك وأنى أمث1نا 
٠٩امأ:هلهواممهأحد 

٠٩يوم م صثاح ق يقول ع؛ي من ما 
١٢بالوسواس الإصابة حطر 

١٩الرم عذ يقوله ما باب " ٢٤٩
١٩................ ......ه..داماب أبؤ، وآغتلف دأ'لآبج، أكشخأب -ْفي ؤ، إث ؤ

١٩وأختا ؛اشLشاتيأأموئ 
١٩فراثك،ا إل إذا 

١٩فراشه إل أحوكم إذاأزى 
٢١مفجعه أحاز إذا ه كان 

٢١فثوصا مصجتلئه اتث إذا 

٢٢ونقانا أشنا الذي ض الخن 
٢٢قد أفثر أراد كانهإذا 



٢٢

٢٢

٢٢

٢٢

٢٢

الوس1تيسيد تلام ض اسااأض  jiUjش  ١٠٧٦

٢٢٤ىانا1دعوات 

..................١. أدعيته مذ خمل وسان ويقله ءاطءاء الأمر باب — ٢٥٠
ءهأسنجب أذعؤؤآ هادرتحظم وؤ 

.^قتسامملأبج4؛صهه........................
•ا..ه..ب...........ا........•.....،. قريب ئال عى ادي عبالان> مإدا وؤ 

دءاُ...؛١٠ُالتءذثززيا تحيب من أؤ 
الدعاءفضيلاث 

٢٢٥الدعاء إجابة شروط 

٢٢٧ه ثرئ ؤجو< تعالت قوله ضر 

٢٢٩

٢٣١......ّ. ...٠٠٠٠٠..... ٠٠......ّ. .الدعاء.بن الحوابغ افظأتبمتج4 ننول كان 
٢٣١الهأآتاjالدJاط 
٢٣٣م\وص\ذ4ك 

٢٣٣ام أقأربعة إل الناس انقسام 
٢٣٤.. .................................اي:ئتاضةاش م ١^^١ كان 
٢٣٤الثهأامحلي،وانهم قل:

٢٣٦?والي 
٢٣٧ئلوبما صرف القلوب محنف الثهم 

٢٣٨اللأء جهد من تنودوا 
٢٣٨ثوءُالقفاءمحلمح 





ًتإآئنهظالرس،م شري،ضاساحتيضةلأ،اسيد  ١٠٧٨

٢٥٤\هلإلو اتيأش 
٢٥٥والإكرام الحلأو بياذا أطوا 

٢٥٥............................١^^( ذلككة؟!)خوا٠ع محع U عل لامحم ألا 
٢٥٥ءّّب...اؤ..ّ................ .^بتنخك.......ؤ.....ّّ..م\0 

٢٥٧ثئ م من العزJمه أنأيك إن اللهم 
٢٥٨-ابمحلانمبجراق ٢٥١

٢٥٨■•••••■■••••■•••■•••ه•••••••••■••••■■■••••ثمولوث تدعم يى -بمآءو ؤوأؤمّنثن 
٢٥٨............................... ........4 ُآلثوةةا يخمحه 

٢ 4٥٨ بمحمحبجن محلالدذ ل آغغر رما 4
٠ّّ ؤ............ ٠ .٠ ....٠ ٠ نل.........٠ الث طرق من العنسر بظهر للمومنى الدعاء 

•لأخيه يدعو منيم عبد من ما 
٠لأخيه ضأ\لانم 

١له ول.عو أن محنك حلمنب من حكم 
٢ئسائزمزض ؟هلإ-بابو 

٢

٣لأمم-ماءلأئنكم 
٤احاو أا،وهو ربه من العيل. يكون ما أقرب 

٤ءمف؛جل ض امحؤع كءال لسجود ال 
٥ينجل لم ما لأحدكم ينتجاب 

٧أننإ؟ أىالدعاء 





الرسلصسيد ض؛؛لأم اسالعص يياض فلح  ١٠٨١

٢٩٧أوص بنت أروى عل زيد بن نعيد يعوم 
٠٣٠ جابر لأبني الئب عبد وصية 

-ما..ب.س..ب.ب.....س...............س.س.ذاش...
٣٠٢الفللمة ق ثور بمحثهإ صحابثان 

٠٣ ٣ .... ١ ّ ..... ..........٠ . ٠ ّ ١ .٠ .٠ ٠ ّ ٠ ..٠ ٠ ثتميه اثن الإنلأم ئغ فقائل من 
٠٣ ٤ ٣،  ٠٣ّ.٠ ١ . . . ٠ . ٠ ّ . ..... ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ النحوي حيان وابى تنمية ابن نحوية؛؛ن مناقثة 

٣٠٩له ثعال اممب ؤإكرام غكؤفيتغ حبيب 
٣١٠يا القاتواذا حكم 

٣١٣

٣١٣وامحذظائان م؛مس ؛هآ-باب 
٣١٤الغيبة تعريف 

١٣ ٥ . .........٠ ..........٠ ...٠ وسثهم والأمراء اص ص الأمور نلأ0 اغتياب حكم 
٣١٨بنما...ه ثنسثم نثب ^٠٤ 
٣١٨..•؛؛؛ علثِ يي، لك ماقس ثمف ه ؤ

٣١٨>تاشلينموللأدمحنثنيت4 

٣١٩اب؟ لحم أكل م الغثبة ئناتبة هي ما 
٣٢٠والبيان لشح كانت إذا الغيبة حكم 

١٣٢ عيبه ررلا ت مقولة صحة مدى ما 

٣٢٤...........................ب•....■ 

٣٢٥



١٠٨١

٣٢٦\جنوفي\مقمج 
٣٢٧نذضذلْاينم 

٣٢٧و5لإاس>حضا 
ينرصاناضمالس.س..بسسسس.ب.....س....س..حآم

٣٣٠بائحطراف0 
٣٣١ممال 

٣٣٢اغُثمانغم |لنأ؛ 
٣٣٢ممال اض ذكر بغي الكلام لاذؤو/\ 

٣٣٢شوذاةافُنئماينص 
٣٣٣اثك بعلك أنيك 

٣٣٣الأعفاة فإئ ابنآدم أصخ إذا 
٣٣٣.................................. النار من وياعدف اممة يدخلى يخنل أ-جمرف 

٣٣٥اف؟.ن أئدئولما
٣٣٥وانوامحم ٥^^٠٢ إل 

٣٣٥أزجته الحر با لومزحت كلمة منت لقد 

٣٣٦أظفار لهم بقوم مرزت عرج.0 لكا 
٣٣٦كلاكبيضاصّحراأ 

٣٣٩آ-بابغم؛متماعس ٢٥٥-
٣٣٩ئثنه أشرأمضوأ تثمنيإ نايا 

٣٣٩محممحمحبوث4 



الرساا؛زاسيئ تلام ض اسث،متي )لأش فؤح  ١٠٨٢

٣٣٩..........................................ؤله4 وزالثيغ 
4٣٣٩ بموضوة أدي يث 4نإذا 

٣٣٩سنذَضمحضبي 
٣٣٩أين 

٣٤١ماسوئ1،ين>لك؟ 
٣٤٢أحدا بجان نن نبغ إذا يفعل ماذا 

٣٤٤الغية من يباح ْا باب " ٢٥٦
٣٤٤اس اساكاشبحضا

٣٤٦العشرة أحو يئس له، ائدنوا 

٣٤٦سيئا ديننا من يعرفان وئلأثا ملأتا أظن ما 
٣٤٧. ...؟؟..٠٠...بهم وأبوا معاوية حطتها حين منى بنت لفاطمة ه البي جبحة 

٤٣ ٩ ّ..... .. .١ ١ ١ ١ . ٠ ٠ ّ.١ . ..٠ ٠  ٠٠ ٠٠اممه ونوو عند من عل ينفموا لا قالوا ه؛_ مويفه 
٣٥١قلكلأمصإلنوالأم حكم 
٣٥١بال<موف وولدك يكفيك ما حدى 

٣٥٢الحديث هذا من مستفادة ائل م

٠.٣٥٣ ّ ٠ ّ ّ..... ّ ّ .. ّ.....٠ ء.... .. .لا؟.أم ت هل؛أخد ض لحق ك
٣٥٤ثئرمالأمي٠ة باب —  ٢٠٧

4٣٥٤ ئئبرتنجمث تثاز 
4٣٥٤ نجت تيب يثب ملؤ ثن 4ثامحط 
٣٥٤تام الحق لأدخل 





صئس،هوظالرس،ي سيد تلام ض انماسن ُياس فؤح  ١٠٨٤

٤٣٧ الثرين ْع للعهد حالات تلاث 

٥٣٧ الموعد؟ أف قور هل 
٥٣٧ قسمني إل ينقسم اٌمحومة ق الفجور 

٣٧٦ vVبحلم 
٣٧٧أهام ثلاثة إل م ينقمنامه ل الإتان مايراه 

٩٣٧ المنام j ه الرنول روية 
٣٨٠ت ١^ أذري ١^١^ 

٣٨٠رويا مذ منكم أحد رأى هل 
٣٨٦الموتوغراث الصور حكم 
٣٨٧وحكمها الصور أقام 
٣٨٨الكذب من كون ما سان باب " ٢٦١
٣٩٢.ب.....وص.....-^٢٦٢

٣٩٢ماثسلشيهءبج4 
٣٩٢ه جن تنئ وق إلا ى بن ؤتامحفل 

٣٩٢نمخ U بكن محدث أف كدتا باوء كفى 
٣٩٢كدب اثه يرى بحديث عني حدث من 

٣٩٢اثشلإبجالمبم 
٣٩٥الزور شهادة رم غالظ يان باب - ٢  ٦٣

٣٩٦،٣٩٥ه..............................................التحي >تبمثيثإزثث 
٣٩٥ه ءاوئِ يي، ماوترU؛، مق ريُ ءؤ 





الرسلي(قيحيياضاسايضضهلآ،اسد  ١٠٨٦

•لساف-آكواص 
•لمائنرد؛ى 

٥أوالثوب الورق عل الصور حكم 
٥الأزض منان لسافُننءمح 

٥التمه ينرى الثارى اف لس 

٥والديه لعن من اممه لئن 
٦يده فتقطع التمه سرق ه؛ فوله ضر 

٨اف لعم ذبح من اف لعن 
٧محدثا آوى أو -^،-؟1 ^!١ ق أحدث مذ 

٨الثئلماكذرظوذيال 
......٩حدئا..........................فها أحدث من قوله. ق بالحدث الراد 

١وتناضُاووذاقدواصياهاشاحدا....لأ..ّلألأ........ب.........ؤ.ّ..ّ.. 
ؤ.٣.... .....٠ ٠ .........٠ ؤ..٠ ؛ ّ ء. ر...؛ يالناء....... اوحاو من امحن اشُ لئن 

٣الشور عل المنة الماحي ق الصلاة حكم 

.............١٣!^؟ عيه ئ ثم اثغ ذقن أم أزلا، المجد ئ هل ثمحا إذا 
٣الردءللمهةأنيتيسقانم 

٥...١ .....٠ .....٠ ......١ ١ ١ ١ ...١ ّ.١ .... ١ ١ ١ حن بغم الملم نب نحريم ياب ~ ٢ ٦ ٦ 
٥■••••••••••••••••••••••• ••••••••••••■4 تألمحشي، ألمحنتث ثودمحيى أؤ!ث وؤ 

.....,.*...........*...........■...........■■■.■..•■.....■■هفسوق السلم ساب^ 

٦لأ:زمحتيونيلأابمقاوم 





صإآدثنيطنالرسإتي سيد تلام ض اسرعتي )؛اش فؤح  ١٠٨٨

٤٥٤وائ وكم 
٤٥٧اشتئس عن الم اب - ٢٧ ١

lo\,ioy.4 ؤنلآةننثو\

ioAitoW........................ ه.......ؤالثممثنت الثوتى يهمدؤيى ؤإلإن ؤ
٤٥٧الحدث أكدن ١^؟ فاأ والظن؛ وكم 

٤٦١؟..........ّ............ ■■■■..........أمدمم المنلمئ عورات اسم، إن إثلثخ 
٤٦١التحم عن نيا إنا 

YUY ،^l٤٦٣الظزبانمن نوء عن الم -؛
٤٦٣ك؛إتذمحه...........ّّ.ا.ّ.....ّ....لأّ.......ا...... 

٤٦٣والظن إثاكم 
٤٦٤النل٠يرن احتقار نحريم باب " ٢٧٣

٤٦٥،٤٦٤..ا...٠.........٠١؟لأ..ّلأ٠٠ّ..١٠ب٠.ّ.ّم ممُنن سئز لا ؛١^١ أكّ;بم< ؤ)لأإ( 
٤٦٦،٤٦٤ؤنثلئلءزمح< 

٤٦٦ّا....ّا...ب...س....٠.٠٠٠تيأ0بجأحاةاثم....٠ّ....
٤ ٦٦...٠........................  ٠.٠محر.من وة مثقاو ي ذ كان ض الحنة دخل لا 

 :J٤٦٧لأمفئافُلخلأن واش قالتلح
Y٤٧٠-ان،اشءنإنيارتيةبانم ٧٤

٤٧٠

٤٧٠ه شخ^لشءشه أن نحزذ ،ؤإثق؛ 
٤٧٠لأئهراك.،ا-ثسم 



١٠٨٩الؤثوماس |هوس 

U-YUO ^ ٤٧٢الثابه

٤٧٢•••••••••••••••••••••• ••••••••••••••■وإإنوأشت،ه حذمجئك يمحدؤيى ءأل!ث ؤ
٤٧٢اذانواثسهمامىئ 

٤٧٣الأنياغسمابي محإ
*،YU _- ٤٧٥والخدلإ الغش عن الم
٤٧٥•••••••••••••••••■•••••••••••••••••••وآلنؤأشت،ه ألمزمبجنث> يمحذؤيى ؤ

٤٧٥مط فليس الئلاخ عالنيا حمل من 
٤٧٥خشوا ثط لا 

٤٧٥ض.ءنامحم 
٤٧٦خلابه لا فمل بايث من 

٤٧٦\نألإق:..................... آئرئ 
٤٧٧الغدر محريم اب - ٢٧٧

٤٧٩،٤٧٧ه....................................النقود أوي أك ؤي 
٤٨٠، ٤٧٧أت؛ثكثعه.لأ...ُ..ء......ّّ.ّ.ؤ.ّّ.ّّ........ؤنبؤأأ'ئإن 

٤٨١...٠١٠ّ؟...ؤ.ّ.؟..بهه؟ؤ...حرام وهى باض— —والعياذ الناس بعمى نعلها مناله 
٤٨٠خالتا أتحننكنفتهكانناسا 

٤٨٠لواآ:نمالقيامة غادر لكل 
JS3  ٤٨٠انته محي لواء غادر

٤٨١القيامة ثوم حممهم أنا ؛لاثه 
٢٧٨ u٤٨٤-؛ابالءىعناوصونخو



ءتإ١سشوغا،روسفيإن ضئلأمسيد الهطض ١٠٩٠

٤٨٥،٤٨٤بأووألأذىوذ؛١^ ؤ.ىإث(  4
٤٨٤.................. ..........ه . .ثيعوة.لا قم أللم سيل ذ أمولهم ينفعوف ادن ؤ

٤٨٤تلأئلأه،همافُ 
lAV>.iA\بميآ-ياناشصالأنمارجم 

٤٨٨، ٤٨٦..... .....ّّ.........ّ أ.............. 4 أيمق ينز أغلا نزفيأ ؛^3^ 
i٤٨٦ أناش قلنون هزاس أشل ^٩ 

٤٨٦ثواصعوا أو( إئ أوحى ثعال اممه إي 
٤٨٩اثز إذاقالالئيو;ئا1ئ،

٤٩١أيام ثلائة قوى الت«لميرث( بين الهجران ثئريم باب "آ— ٨ ٠
٤٩١ؤإساآهممح،إ،و؟4 

٤٩١ؤدلأثاومأءث،آلإنجدآتنمح4 
J٤٩١اJابئوا ولا ماطئوا لا 

٤٩١لياو ثلايث، فوق أحاة يم أذ 4أم تحل لا 
١وحمس ائى كز j( الأمال ض يم 

٢المءئ1ووا يعبدْ أف أيس قد اكنطاف إف 
٢ؤ ّ.. ؤ. ّ.... ّ .٠ .٠ ........٠ ثلاُث،قوى أخاة بمم أذ 4أم تحز لا 

٢دمه كنمك فهو سنة أخاه هجز من 

٢••••••••••••••••••••••■•••••• ••••■■■•••• للأب موثا موثنا ثبمم أف لمؤمن تحز لا 
٦ثالث لئن ائمح، لتاجي م، الم، باب " ٢٨١
،؟٤٩٦افيئِخض4 ؤإثا









اإرسا؛بيسيد ئلأم 4و اسلحتي  jiUjش  ١٠٩٤

٥٦٣،٥٦٢.ب...س.س..س..همآمحرمح.س..ب...سسب.
٥٦٢ؤإنتئقوآوزثايء< 

٠٦٤محءلاينآئمم4/ستي 
٥٦٥\يجو\جوزفي\طق\ب 

٥٦٦الصعدات والجالن لكم ما 

٥٦٨اٍثرفبمزك 

٥٦٩أنتإ أثتمياوان منه... ا-حثجثا 

٥٦٩حكمظرا>أةإلارحل 
٠٧•لألأ?':لإأ,لخم/ألإض 

٥٧٣ابمآ-بائممسةبام 
٥٧٤، ٥٧٣. .بنط؛نيتي4............ثثوئث قثا ثأيمكث قِذَا 
٥٧٣الئاء عل والدخوو وفم 

٥٧٣بانزأة أخدكم لأظزئ 
٥٧٤•••••• ••••••••••الأ-بمانبؤ دحوو من أحطئ الروج بجت عل الروح أقارب لحول 

٥٧٥حكمااقيةسئق 
٥٧٧..............٠٠٠.باوجاو آأبممأ-بايتجيمظالئحاوضحض 

٥٧٧•س•س•.•••••ب•••••••••■■لإحاJوستمحاض.•
٥٧٧ونهولك:محئاوأة 

٥٧٧لمأنهما ام بةو\0َص\ض 
٥٧٨ّ.... ّ..ّ.ّ .. .....ّّ . قني..أوشر مصي. كان سواء حرام، فهو التثثه فتهز متى 



١٠٩٥ضسااريض>،ات 

٥٨٣التشي؛الش4لانواهر عن النهى -^ ٢٩٣
٥٨٣الئإو تأكلوا لا 

٥٨٣شاله أخدكم لأ:أكلإ 
٥ ٨٧.....................بثواد.شترهما حضاب عن ^١٠ الإجل م باب - ٢ ٩ ٤

٥٨٦لأيصتغول والنصارى اليهود إف 

٥٨٦الثواد واجتيوا هدا عموا 

٥٨٨المنع عن النهي باب - ٢٩٥
٥٨٨شهعناكزع 

٥٨٨اطوةكئئ،أواؤكوةئ 
٥٨٨ّ...١ ّا ّ.. ؟ ّ ١ .٠ ؤؤ .٠ .ّّ . ........................٠ ••. • ال؛وم بعد أخي عل بكوا لا 

٥٨٨رأنها الزأْ محلى أو نبي
٥٩٠العاد.ة من أم السنة من الشعر انحاذ هل 

٥٩١ ٠١١........الأننان.والوقروهونحديد والوئم الئعر وصل نحريم باب — ٢ ٩ ٦
ننرالأمرد وعىثتف وعرهما، والرأس المحه مى الشيب سف عى الئهى باب - ٢٩٧
٥٩٤أولطاإوعه عند "لحثه 

٥٩٥بالبجن الأنتتجاء كراهة باب " ٢٩٨

٥٩٥بثمنه ذكزة ثاحدف ملأ أحاو.كم بال إذا 
٥٩٧-؛ابكراهة ٢٩٩

٥٩٧واحدة ئنل ق أحدكم يمس لا 
٥ ٩٧أحد.كم ئعل ثنع اشي إذا 



الرسإتيسيد اساسق»تىئلأم ري1ض قؤح 

٠٩٧شءأف;شواويوناةا 
٥ ٩٨ب ب ب ب ب....... ب ت أث. الئق س ُالأ-؛غأء التق، س اشاو بى 

٥٩٩الهجورة المس من العالن ق الصلاة 

٠٦ ١ ّ........ ّ..... ّ. ّ.... ّ ّ .. .، اوم.صد المت و النار ئزك عن الم باب ٣- ٠ ٠
١٦٠ وتامولّ.......................................... ح؛ن بيوتكم ق النار ثركوا لا 
١٦٠ عدولكم النار هدْ إو 

٦٠التقائ الإهَوأنكئواعطوا ١

٦٠٣المءنالئف \.م-باب 
٦٠٣ه آنأ مذ ءقب  ٧٠ئل ؤ

٦٠٣ي1اعنالظف 
٦٠٤

٦٠٦اك عل الثاحي نحريم باب ٣- ٠ ٢
٦٠٦عليه نح بإ دإراْ ق يعدب الميت 
٦٠٦لئدود ا-صرب مى منا ليس 
٠٦ ٩ . ٠٠٠١١٠٠٠نلته................ا....ا.ب.أبو روجها محها مات لها تلمه؛ أم قصة 

٠.٦١٠ ّ..٠ ٠ ٠ ؤ...١ ّ ء..... .. ....٠ ٠ والئاهة والحاكة الماكة من ثرئ افب. _ إف 
١٦ ١ يعدب فائه عليه يتح من 

٦١١أذلأسوخ المنعة هد س علينا أحد 
٦١١طفالتبابجقيللي:محس؟إ 

٦١١إلاهَلأبمدبذلحاص 



٠٩٧مرسامضو،اتا 

َْم  ٢تب لم إذا اي 
٢علنا أحد الذي الموف ق ه علنا أحد 

٢باكيهم فيقوم يموت ميت ثن ما 
٢اثثانفيالناسهمابممكهم 

٦دالنجمنث الئهان إئتان عن النهي باب ٣" • ٣ 
٦الأ ساصةينمحنحمحا

٧بالكهان التعريف 

٨ذإ\ضض\0 
٩ثى؛ عن فاله عراما تى أص 

٩ابتت من والطنيى والطم، العياخة 

٠النجوم ثن عمحا ائثس من 
•••••••••••يصدهم فلا ئدووخز ق تحدونه ثيء ذلك 
١الاستخارة دعاء 

٢الكامن -محان ش1ثءن...
٢حالات ثلاث ق إلا الكلب يقش لا 

...........٣أموال؟.........................من كبه ما ^ هو الكاهن لو-اب 
٥الئطم عن الّهى باب ٣" ٠ ٤ 

٥. ٠ .......... ..٠ . .....٠ .....٠ ٠ .٠ ..٠ ٠ ..٠ ٠ ٠ ّ ّ . ٠ ّ الثال وينحني طم، ولا عدوى لا 
٥الشؤم كان ؤإذ طم، ولا عدوى لا 

٥كان.لأثثو 



الر،اطضسيد ض؛لأم )لأض ش  ١٠٩٨

٦٢-ح ُ  ٥الخال أخنتها 

٦بالطيور يتشاءم من \ونت>آح من 
٦بالزمان يتثاءم من العنين، ْس 

٦الأزبعا؛ يوم ف بالقمر بماءم مى ومنهم 
٦صعر بشهر يتشاءم مى ومنهم 
٧عاشوراء بيوم الاحتفال حكم 

٩الحيوان موير نحريم باب ٣" ٠ ٥ 
٩الصور هذه يهثدو0 الذين إف 

٩اف عذ عذاثا الئاس أشد 
٩

٦٣٠أقسام إل سملم التضؤير 
٦٣١الئوراكوتومافنح 

٦٣٣الين، بصور الاحتفاظ حكم 
٦٣٤الدJيا ق صورة صور نس 

٦٣٤القيامة يوم عدابا الناس أشد إف 
٤٦٣ .... .........................ىول0ياانحلى ذم، أظلم؛_ ررومى ثعال! اض قال 

٦٣٥اللأئكئ:؟ابئولأصة لاتدخل 
٦٣٥إنالأننخل:ثابككولأئورة 

٦٣٥طلإلفاهوغنةولأئطُ 
٦٣٥لأتدغ'ثورةvلأصا 



٠٩٩الإوسالوضوءاتا 

٣٧والدينار الدرهم ق التي الصور حكم 

٤٠........................أوماشية......إلالت انحاذالكف نحريم باب - ٣ ٠ ٦
٤٠................ ..ّّ..ا..........ّ.......طنمتأوماشة.

٤٠.... ..صكويوميىظه.ا
٤١شيطان الأسود الكلب 

٤٤؟.م-بابماممحابجسوي 
٤٤ ّ. ّ ٠ ٠ ٠ ؤ ّ ٠ ّ ّ ّ....... . ء.... ...١ ١ ...جرس.ولا كلب مها ونمه ا،للائكه ثنحّ_ا لا 

٤٤الشطان نزامتث 

٥٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ؛ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ٠ ّ . ١ ٠ ّ ّ . ّ ّ. ّ . ...؟ . الهاتف ل للائتظار المران من آيات جعل حكم 
٤٧الخلألة زكوس كراهة باب ٣- ٠ ٨ 

٤٧

٤٩اشجي و البماق ص النيئ باب ٣- ٠ ٩
٤٩خطيئة مد 

٤٩ثزائا أو محاطا الملة جدار ي m رأى 
٩٤ ّ...٠ ّ ّ.... ّ. ... ٠ ٠ ١ ّ ّ ّ ١ المدر.ولا هوا من لثيء ثصلح لا اجد المهده إف 

٥٠المجد ل البصاق خهليئة 

٥٢.......الخصومةقاس..ّّّلأ...ّ.ّّ...ّ...ا.لأّ......ؤ...كراهة باب - ٣١٠

٥٢السجن. ق صاله ينشد رجلا سمع من 
٥٢فقولوا خاله ينشد من رأيتم إذا 

٥٢إن،اتيتالساجدجسله 



سيدالرسلمئلأم اسر1ءتي،ق )؛ا>و ش  ١١٠٠

٦٥٣اشجي ق والتح الشراء عن 
٦٥٣اصلأزَبجإ لوىتإِسأئل 

٦٥٤المساجد أحكام من 
٦٥٥المجد تحية صلاة 

٦٥٥الجد ق والشراء التع 
٦٥٦المجد و الصالة إنشاد 

٦٥٧إنمادالأشعاروس 

٦٥٩أوملا اام-بابمسمأثوثوى 
٦٥٩............... منجدنا............فلا ~اكوم~ الشجرة هذه من أكل من 
٦٥٩...ا..؟.....ه.ّ.ّ.ّ.لأ..ا....ؤ..٠١١مزسا...........فلا الشجرة هذه من أكل مذ 

٦٥٩أوملايثزك ثوتا أكز نن 
٦٥٩....ؤ......ؤ..ا.ّ......ّ..اؤ تجزنافلا والكزاث سأكزالبملوامم 

٦٦*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ المنجدأتريه ل الرجل س يجدلبجها إذا ه رأثث 
٦٦١ءلمجُمأكلالبملُاس؟ 

٦٦١.. ..٠..٠ .٠ السجد؟.٠...٠ يدخل أن محور فهل الرائحة، به ثدهب شيئا انشننل لو 

٦٦١........٠ ٠ ٠ ٠ ّ ؤ ّ .٠ ٠ ..٠ ّ.٠ ؤ ّ ء ٠ ٠ ّ اشحد؟ّ قئمز ه اص؛ أذ للأ؛ان تحوز هل 
٦٦٢سءيومكدالإمامظ4..ّ.........ّّ....ا....... 

٦٦٢•••••••••••••••••••••••••••••••••• تجئب والإمام ابمة يوم الحبوة عن ه ش
٦٦٢الحمعه يوم الحبوة عن الهي ستب 
منشء أحذ عن يشم أذ وأراد الحجة ذي عثر عله يحل مذ م باب - ٣١٣





ائوسجنسد كلام *_ رع؛ان اس شمح  ١١٠٢

٦٧٦.............................صائماكان وإن اليغ ز الخلف باب ٣-  ١٨
٦٧٦ض نئ الخلف 

٦٧٦الإع و الحلف وكثزة وكي 
٦٧٨ّ... . .ؤؤ ؤ . ؤ...٠ ّ. ّ.... ء الحك.٠ غم اض بزلخه الإف)• بمال أن باب:كراهة ٣- ١ ٩

٦٧٨لأياjزنياش١لأالآ 
١هه.؟هه٠..صفات.اأرع بع من إلا حنر ق ان إيكل  ٦٧٩ه١ّه٠هّّ؟ّ••اا٠ّ....••.٠٠
٦٨١م ثي؛ عل بجن لم ما فاعطه باق نالك س

يوصفولا الملوك، مللث، معناه لأو وغإرْ للئانملان شاهنشاه >واي•' باب"ُرابم " ٣٢ ٠
٦٨٣بذلك 

٦٨٤.......وJحوهمابمئدوثحؤه.....والمسيع الفاسق نحاطة عن الثهي بائح " ١٣٢ 
٦٨٠اض شي باب'كراهة - ١٠٢٢

٦٨٥لأ.لأءلأ.. ّّ.....ّ............أل.......٦^^٢^١ممم4نحلايانيآذم..
٦٨٦\د'و1بخلأسو 

٦٨٧

٦٨٧الئيخ لأتت1وا
٦٨٧الرخ؛>،^؛_ 

٦٨٧قال الرج عصفت إذا ه؟ كان 
٦٨٨الئخممطإإلسن 

٦٨٩.....٠ .٠ .٠ ٠ ّ . ........١ .ّ.ّ ّ . .ّالمطر. حصول ق باويح يتعلق أف ان للأيمحوز لا 
٦٩٠الديك سب باب"كراهة " ٤٣٢ 





ءتؤأثتيطزسيد هدم ض اس1ستي | ش  ١١٠٤

٥٧٠ لزوجها فتصمها  ٠٧١اأزأ0 يباشر لا 
٧٠٧شئت........................إن ئ اعفز اعإ الإنان: ُاهة باب - ٣٣٢

٧٠٧الأ4لمانيزفيإ0بملأ..لأ..ّ...ّ.ّ..ّؤ.ّ....................^يم:
٧٠٨اه شرم أخدكم دعا إذا 

٠٧ ٩ ؛... ّ ّ ؤ ّ. ٠. ٠ ّ.٠ ء.٠ ...... ٠ ؤ.٠ ؤ......  ٠٠المضاء. زة لأآنأك ق •رالث4لم مقولة: 
١٧ ١  ٠٠... ٠٠٠ؤ.....ؤ ؤ ٠ ّ ّ.... ّ .٠ ٠ م.....٠ افُوثاء شاة ئ ^j: ي - ٣٣٣

٧١١ئلأة اضُوشاة شاة U مولوا لا 
٧١٢فلأن ومشيئة اف مشيئة بين الحمع مراتب 
١٧ .................٤ ٠٠٠٠٠٠٠.........الاحرْ العشاء الحدثبمد باب"كراهة - ٣٣٤

٠١....٠٠٠.....بمدها والحديث العثاء قبل النوم يكره ه كاف  ٧١٤.١١١؛...ّ..٠ّ٠؟.١١
٧١٤أزأ;ةكموةكمسْ 

٧١٥طناثمزفدوا فد إ0الناز ألا 

رء.جهافراش من الرأة امتناع نحرثم باب - ٣٣٥
١٧ ٧ ّ.......٠ ؤ...... ّ. ّ............ ؤ.٠ ء... ء .. ٠ ؤ هاُث إوفراثه ١^^ الث-محل ذعا إذا 

٧١٧٠حاضزإلأباِنم..................وززجها اآنأةتطئغا نحر؛م»نزم -^ ٣٣٦
٧١٧.............................١٠٠بإدنه إلا شاهد وزوجها موم أذ للمزأ؛ تحل لا 

٧١٨وتطؤع واجب، ثوعان؛ الصيام 

٠٧٢ ....١ • ١٠٠.الإماممل أوالئجود الرهمع من رأته المأموم ري نحربم ثاب —  ٣٣٧
٧٢٠الإمام مز زأتئ زيغ ^١ أخدكم محنى أظ 



١١٠٥الإوسامضوءات، 

٧٢٣...........................الفلاة و الخاصرة ض اليد وصع اب - ٣٣٨
٧٢٣

٧٢٣س/ظ1\ط\أ همم-بابماهة 
٧٢٣الطعام بحصرة صلاة لا 

٧٢٤الصلاة ق اليدين وصع ل السنة 

٧٢٥الصلاة فاتته حاجته لوقفي حثي من 

٧٢٦٠٠٠..٠٠ّّ٠اؤ؛.....لألأ...ءء.اJصرإلاصJاثلأة •؛م-باب 
U ٧٢٦..................ّ..ّ...ّ..طلابممي الم؛ إل أنمازئم أقوام:زمئوو باو

٧٢٦بطل..اّ............ عباذئث فإف اليادة، ق عنه منهيا ارثأكب من ثزعيه؛ قاعده 
٧٢٧الصلاة؟ ل المز يفع أين 

٧٢٩اأم-بابمسالأنمواثلأةومح...............................
٧٢٩اقطاذ هواختلازصة 

٧٢٩والفلاة والالتفات إ؛اك 
٧٣١اكور ؟أم-باب 

٧٣٢اكل اأردر;س:ثي نحريم باب - ٣٤٣
٧٣٣.....٠ ..٠ ء..٠ ء.. ٠ ء.٠ ؤ ء الوذن ثروع مد  j٣٧ \ض شروع كراهة باب ٣- ٤ ٤

٠٧٣٣ ّ.ّ.ّ.ّ. ؤ.................... ؤ.٠ امحتوبة...٠... إلا هلأة فلا الفلاة أس إذا 
٧٣٤النافلة ي ءنن وقد الفلاة ك إذا 
٧٣٥بصيام الخمعة يوم ءنصيهس كراهة باب ٣— ٤ ٠

٧٣٥منينالأيالي...ّ؛....الألألأ....ء..ؤّ.ّ.ّ...ب..لأّ...ؤ.بقيام ليالةابمة لأقنئوا



الرسيصسيد هدم ض اسالحم يياض قمح  ١١٠

٥٧٣ ابمة؟ يوم صوم عن ه البي أش 
٧٣٥أسأش؟ 

٧٣٨الإشاد..............ظاهر ص الحدث صفة قئمح؛ ألا العلم ئاو_، ضي 
٧٣٨ثطوعا الثست، يوم صوم حكم 

٩٧٣ الصوم ق )لوصال ّئريم باب ٣" ٤ ٦
٧٣٩.س....ب.س...س......ب.ب.....^^صالب.سبس.....إ..س...ب.

٧٣٩. ....................................يواصل؟ إثك قالوا• الوصال، عن ه ض
٧٤٠الإفْلار ي حالات ثلاث لنمائم 

٧٤٢بابميماضضم ٣٤٧
٧٤٣ي عل ألحدكم محلل َلأل 

٧٤٢٠٠٠اوواباءض..........................ص باب - ٣٤٨ .٠
٧٤٣

٧٤٤نئده من العبي• إباق نحريم يغيظ باب ٣" ٤ ٩
٧٤٤. لحدأق.أى 
٧٤٤صلاه له تمل لم العأال ابق إذا 

٧٤٤الأبق البل صلاة حكم 

٧٤٦الحدود و الشفاعة ثزيم باب - ٣٥ ٠
٥٧ ١ ٧، ٤ ٦ ثءمةمثاS 4 ،■،؛إ إؤو ألقؤث ؤ

٧٤٦مال؟! اممه حدود من عد ق انتفع 
٧٤٨الحدود ق الدثوثة النقوبة 



١١٠٧فبموسامضوءات 

٧٤٩العارية جحد حكم 

٧٥٢■•■•••••■•••••■••••••••■••لظلهم اثس طريق ل التثوط عن النهي باب - ١٣٥ 
٧٥٢محش4 ؤثافينثؤمحاكس 

٧٥٢\ص \قإ\
٧٥٢...............اواكد...............ائاء j وض اتزو عن الم باب - ٣٠٢

٧٥٢شهأ0ياوفيالاءص 
٤٧٥ .ء..٠ .٠ .٠ .ء..الهبة.. j بمص عل أزلادة بمص الواك تشل كراهة باب - ٣٠٣

٧٥٤

٧٥٧..........الهر....بمقدار لهم موصى صغار، أولاد وله الكبار، أولاده زوج من 
٩٧٥ ّ ٠. ؤ ّؤ. ّ . .ؤ.  ٠٠ّ.٠ ..٠.. ٠٠ؤ وم ٣ ئ ش، عل  ٥٧إخداد نحريم ؛ان، - ٤٣٠ 

٩.٧٥ ..ّ..٠ ... ؤ..ّ تلاث ئوى تت عف محي أف ١^ زالإزم باف تنمن لأذزأة محل لأ 
٧٦٠ْاهوالإخدائ؟ 

٧٦٥...........ؤألّّ...ُّّّ....ّالخام ههم-؛ابمحر؛ميع 
٧٦٥ثبىجألتبعحاصئuد 

١٧٦٥^ لاققزا 
٧٦٦الزكان بتم محمل الش الفرات 

٧٧٠ ٠٠....................وجوهه........غي j ١^ إضاعة عن النهي ؛اب، - ٦٣٠ 

٧٧٠ ٠٠٠.............................نلأى...لكم وتكزة اشَتعالتزصى إف 
٧٧٠....ا.■••.••••-• ...ء.....ءيم....._.■ّ...وقال مل عن كان 

١٧٧ فائدة غم ق تقيح؛،iiJ طرق 



ضةلأ،اسيدفلح)؛اش ١١٠٨

٧٧٧............. ............ويحوم سلاح مسلآ إل الإثارة عن الّهي باب " ٣٠٧
٧٧٧بالئلاح 

٧٧٧بحديده أحيه إل أثار من 

٧٧٧طولا الثبم، أ0ثمماطى 
٧٨٠إلاسر...................... الأذان بمني س

٧٨٠و. القاسم أبا عمى فقد هدا أما 
٧٨٢...... ٠٠٠١٠ينئاونحانوعدر.......ءّ....ّ..ؤ..ءء...ّّ...

٧٨٢^!٥ فلا زنحاف عليه عرض مذ 
٧٨٢كانهلأ;رئالف 

٧٨٤ممسية........................عليه 1ذحيف الوجه ق ا1دح ثراهة باب " ٣٦ ٠
٧٨٤.........................الرجل.....................ظهر~ أهنكتم"أوقطعتم 

٧٨٤إلكانأحوكمْادخالأمحالة 
٧٨٤إذاز1لمأالواحين 

٧٨٥..٠٠٠.؟.١٠٠١.....ا؟...ا....٠٠والإباحة المدح عن النهي أحاديث بين الحمع طرق 
٧٨٥الإنسان ْدح أحوال 

٧٨٨ء ؤ............. ّ.... ّ ؤ ّ ...٠  ٠٠٠الوباء.فيه زقغ مزبمد الخروج باب'كراهة - ١٣٦ 
٧٨٩، ٧٨٨........١ .ّ.١ ١ ّ.١ ؤ.... ثتندوه. نبج ؤ، ألئزق يديكؤأ آبتا ؤ

٧٩٠، ٧٨٨ءؤولأتلمدأهبجإلأمح4 
٧٨٨ّ...٠.....٠ّ...... ..... ٠ ّ..٠ ؤ. بما. وقغ فد الزباآ أو فاحءوة الثام إل صئ خزج 

٧٨٩ء ١ ١ ؤ ٠.؟. ؤ ؤ ؤ. ؤ ٠ّ. . ؤّ.؟ .. ...٠ ّ....٠  5ّ٠٠ذ-ووه\.. فلا بأزض شثم؛الطاعون إذا 





الرّلتيسيد تلام ض الماس ُياض ضح  ١١١٠

٨١٣بملم وص أيه غثي إل ادعى من 
٨١٣لائكم عن رغبوا لا 

٨١٣ثور إل عتر ماثئ حرم المدينه 
٨١٤ينثئه وص أيه لعم ادعى وجل من ليس 
٨١٨•••■■■•••••••••••••••••••••••••••■وجوارْ بأمايه ذحو لمذ الإنلاص الدين خمايه 
٠٨٢ ............. .........عئيثل........اف ش ما ارتكاُتا من التحذير باب — ٣٦٨

٨٢١، ٨٢٠..... ..ّّ....ا.ّ........ه نئنة لجيز آن م،ء عن ^٠ ١١٥٥أل؛ن ننحدر ؤ
٨٢٠مثث,ص آئم 

٨٢٠كيده رنك بملش ُؤإل 

٨٢٢،٨٢٠ّ؛.ّءّّب....ّّ.... ؤنشلإئ4االأبة..األثنئ نواذآلني لغد 
٨٢٠يغار ثعال الله إ0 

٢٨٢ غهثل اف بئعصة التهاون من ر الخن 

٨٢٣حمة ئروط من فيها بد لا الأوبة 
٨٢٦منهياعته ارئأكث، من رثمناله مايقوله باب — ٣٦٩

٨٢٧، ٨٢٦.....ا.ّ...اا...لأ. .......ياش4.ةسذ ثنإ ألثنم بمة ثرغنك وإنا ؤ
٨٢٧،٨٢٦....................تل١^^ه...ننمثلتي، ١^١ ١^١ ءؤل>كامح 

٨٢٧، ٨٢٦...٠١.....٠١..٠.٠.٠ّ.ّ ّ ؟.٠ ٠ ء أسى أوْشوأ ئجثه وأق.مك>إداميوأ ؤ
٨٢٨١٨٢٦............ه.....م4مح اصوتظك' آئه صا ؤوئبجأإث،آش 

٨٢٦والعرى باللأب حلفه ؤ، فقال حلفنر من 

٨٣٠اقورادت،واثاح ىاب،



١١١١زهرسالوضوء1دا 

٠٨٣ .......وعزئ...................القاعة وأشراط الدياو أحاديث باب - ٣٧ ٠
٠٨٣ . . ٠ ٠ . . ٠ ٠ ؛ ّ. . ١ . ّ. ّ.٠ . . . . . .. . . . ّ. . . . الدجال ق الطويل معان س بن الواص حديث 

٠٨٤ ونارا ماء ؤإف بجّج الدجال إل 
١٨٤ فيمكث أمي ل الدجال تزج 
١٨٤ الدجال نتطوْ إلا بلد من ليس 

٨٤٢أطنهالتبمولألخا :تحالدخالين:بود 
٨٤٢لمثلالنازِسانخال 

٨٤٢القاعة ثيام إل م حلق بين ما 

الموممحذمن رجل مله متوجة الدجال نحثج 
٨٤٣هوأملءلاانح 

٨٤٣ّ . ٠ ء ء . ّؤ ء ؤ ء . ....٠ .٠ ٠.ؤ....٠ . ٠ ؤ.....٠ ١^١^، ١^ أنينك وقد إلا ض ثن ما 
٨٤٤ألأأخدتJإخمثاصانخال 

٨٤٤اممبموسباعزز إف 

٨٤٦...............................البجوذ.....اتجوف ماؤ حش القاعة موم لا 
٨٤٦حش الدئيا ثدهب لا يده نمى والدي 

٨٤٧........ّّ؟لأألااالأؤؤّاا.ذق...من جتل عن المرات عئسز حش الثاعئ تقوم لا 
٨٤٨نمينهم وسب اليهود 

٨٥* كانت ما حير عل المدينه يزكوف 
ءٌ . َم ٠ ٨٥٠الزمان آخر ل حلفائكم من حليفة يكون 

٨٥٠يالصاو.قة فيه الرجل يطوف زمان الثاص عل ل؛أيأد( 



الرط؛ذسد ؟لأم اساكض،ن ري\»و فؤح  ١١١٢

٨٥١عقارا رجو ؛>، رجز اقري 
٨٥١ابناهما معه،ا امرأتان كاب 

٨٥٢.................غم؛ أو لهب ثن مدفوثا ثيئا فها الثري ووجد أرصا ؛١٤ إذا 
 ٨٥٤ ٥١٥ ١٥١^١٥

٨٥٤فيكم؟ ثد.ر أخل ثعدوذ ما 
٨٥٤عدايا بموم ثعال اف أنرل إذا 

٨٥٦الك؛رى يدر غزوة 

٨٦•ه ■جدغمومإباتي كان 
٨٦١]و\ت\}و؛ه 

A'X^'. .......................................تضبموهافلا قرانص قرص ئعال اممه إف 

٨٦٤عزوات سع ه الألب رمول مع عروثا 
٨٦٥ترثم واحد جخر ثن  ٧١يلدغ لا 

٨٦٦القيامة اضُ;نم لأه4لم ثلاثة 
٠٨٧ الأئ، عل والنقد اهل أخل اتفق إذا 

٠٨٧ عميقل الألب كلام سوت عل دلل 
١٨٧ أربعول القحث^ن ؛_ 
٨٧١الثاعة ص النائل أين 

٨٧٢فلكم أصاثوا قاف لكم طوف 
٨٧٢للناس الناس نحت 

٨٧٢ثوم ءَفجلمن الاله عجب 





ا،>سلتيضئلأمسيئ مح)ياس ١١١٤

٨٩٥ J^u ١^٣١٣

٨٩٥جهنم مح بن الخم 
٨٩٥صوم وعليه مات من 

٨٩٦الوليد بن حالي 

٨٩٨وعلاجها ام 

٨٩٨...... .................................... عليها أوؤصن0 عايشه كتهتن واف 
٩٠٢الحديث هدا من الستفادبة الفوائاو 

٩٠٣عليكم شهيد وأنا قرط أيديكم بير1ا إف 
٩٠٧٠.٠٠......٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠.٠٠٠المم............ءثJساننوJاضهاضزض 

٩٠٧

٩٠٨وحكمه النير تعريف 

 ٩١١^^^١^١٤
٩١١صزبة أول j ووغه قل س

٩١٢مدقه صدس 

٤٩١ ........ّ........ّ....... ...اا......ؤ....اأحهلآ ولكنه فيه ونعى الحتر نوى من 
٩١٥الهلويل الشفاعة حاويث 

٩٢٢حاءَإزاهيأُصلمسوبايها 
٩٢٦الكuةمنالن 

٩٢٧اد تعريف 
٩٢٨كابالأنتغفار 





اسالعصضئلأمسد١^٣،شيح ١١١٦

أئدثزمح4.س...

٩٤٢، ٩٣٩محن4 م ف، 4لنآلأء؛0 
٩٤٢، 4٩٣٩لأالآهمح،محه 

٩٤٣:أمأذوامحفهامحمن 
٩٤٣الئالخين(ا ئلتحال;»ممذث،سى 

٩٤٣الثمر......................................صوؤة عل اهة يدحلو0 زمرة أول، 
٩٤٤؛؛؛ ..ّؤ..لأّ............ّ......؛؛؛.ا-اق أنل أش U زيث ئونى. نأل، 

•.••••...-.••••-••••••••••--..■•••••٩٤٥

٩٤٦مل^١^٤ فيمه اخ ق للمؤمن إذ 
٩٤٧إإفيا.لقصرة 

٩٤٧\ذؤ'ي أنز \بب'يز''\لإ0 أفل إف 
٩٤٧قنسفيا-إفنم لقاب 

٩٤٧بيكليةؤ؛...ّلأ....ّّ....ّ........ّّّ...ا..............
٩٤٨ابنة^١٤^١^ أخل إف 

٩٤٨بي\>1لأع؛ذون 
٩٤٨ماد ينادى ابنة ابن أخل يحو إذا 
٠٩٥ اي، ءك؛؟ليقوللأنل الثن إل 

٩٥٠ uVنبج( ^ ٣١
٩٥٠تحال بموو اؤ ابنة أنل ذنل إذا 

٩٥١راي»نيتاه.ّّا.ّ........... رمم مي.دهءِ ألمنيضت، »انوأؤءثعأوأ 4إن
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