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@J@ôØó“ŽïqZ@

ِإنَّ احلَمد ِهللا نحمده ونستِعينه ونستغِفره ونعوذً ِباِهللا ِمن شروِر أَنفُِسنا وِمن سيئَاِت             
 لَه اِديِللْ فَال هضي نمو ِضلَّ لَهِدِه اُهللا فَال مهي نا ماِلنمأَع. 

 . وأَشهد أَنَّ محمداً عبده ورسولُهُهللا وحده ال شِريك لَه ، لَه ِإالّ اوأَشهد أَنْ ال ِإ

}ونلِمسأَ�تُم مإِالَّ و وتُنالَ تَمتُقَاتِهِ و قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ا الَّذِينها أَي١٠٢سورة آل عمران [ }ي. [ 

}    اسا النها أَيـ            يـا رِجمهمِن ـثبـا وهجـا زَوهمِن لَـقخةٍ واحِـدن �َّفْسٍ ولَقَكُم مالَّذِي خ كُمبا ـيـ ـِاالً كَثـاتَّقُواْ رر
ِ�اتَّقُـواء ولُـساءالَّذِي تَس بِـواْ اللّه ــونحاألَرـهِ ولَيع كَان اللّه إِن اـامقِيبر ١ :سورة النساء [ }كُم. [ 

}                         اللَّـه طِـعـن يمو كُمذُ�ُـوب لَكُـم غْفِـريو ـالَكُممأَع لَكُـم ـلِحصا يـدِيدلًـا سقُولُـوا قَوو وا اتَّقُـوا اللَّـهنآم ا الَّذِينها أَيي
 ] .٧١ ـ ٧٠:سورة األحزاب [ }ورسولَه فَقَد فَازَ فَوزًا عظِيما

دعا بأَم ... 
صلَّى اُهللا علَيِه وعلَـى     ( أَصدق احلَِديِث ِكتاب اِهللا وخير اهلَدِي هدي محمٍد          فَِإنَّ
لَّمساللٍَة ِفي ) آِلِه وكُلَّ ضاللَةٌ وٍة ضعكُلَّ ِبدةٌ وعثٍَة ِبددحكُلَّ ما وهثَاتدحِر مواُألم رشو

  .الناِر
@ŽîŠói@ñŠóåŽîí‚@@Z@@@@@óÜ@ójïnØ@ãó÷@ðmóibi@@f@@@@@@@óÜ@a‡Øóî@ñaì†@ói@Ûóî@ñò−Œ

@@ðäbØòŠbàˆIU@H@@ìIV@H@@ìIWH@@@ñŠbÄí @ñI@@oaŠ@ñbŽîŠH@@òìómòìa‹Øì⁄i@a†@@@@ãłói@L@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñaì†@ì@òìóåîóÙiõüØ@a‡ÙjŽïnØ@óÜ@ðäaŒ@çbánîíŽïq@ói@óØómóibi@ðä‹ @Šói@óÜ

@bnŽï÷@ñòŒaíŽï’@ãói@ç†‹Ø@üi@†bîŒ@ì@òìóäìíša‡Žïq@ÚŽî‡äóèðqbš@óÜ@òìóåîò‡i@N@
Šóìíä@

@bnüàbàZ@æ¼‹Üa@‡jÈ@‡á«ÒïÜ@@
@ŠýóØ@OQ@O@@ßìÿa@ÊïiŠ@OQTRWè@@



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

٣ 

@Þîbiüà@ñòŠbàˆI@ZPWWPQYXXVRSH@

 
J@ŠbÙ’üƒŽîŠZ@@

@ðmóîa‹i@)١(@@@@@@oò†@óióà@ói@ì@òŠìó @ñaí‚@ñ‡äóàaŒòŠ@Šói@óÜ@
@@@@aí‚@’a†bq@mìóØ@Z@@@@@òìŠóq@ðäbØòŠìó @òŠóè@ómóáÉïä@óÜ@óÙŽïØóî@ñŠb †Š

@@aí‚@óÜ@ónû†@ì@Ûbq@çììŠò†@ò‡äói@ðÜ†@ìbä@óïmóîín‚@óØ@Šòìóäíi
@@@@@@@@ðmóîìíàŠóÐ@ñü‚@Ûòì@L@òìóïäbØó‹mZ@}             اءـدأَع إِذْ كُنـتُم كُملَـيـةَ اللّـهِ عمواْ �ِعاذْكُـرو

 . ]١٠٣: آل عمران [@}فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِخوا�ًا

aì@@óm@Z@@@@@@@@@@ÚŽïmbØ@òìóååŽïéi@çbmü‚@ñi@ói@òìóäbm@Šó@ói@aí‚@ðmóáÉïä
@@@@@@@@@ì@o‚@Ûóî@ðäbnäbØóÜ†@Šb †ŠòìŠóq@ñaí‚@ì@çìíi@Øóî@àˆì†@òíŽï÷@óØ

Øóî@ña‹i@ói@çìíi@ìó÷@ðmóáÉïä@ói@N@

                                                           
)١( óîòìóån‚i@@@@Âä‹ @ŠûŒ@ðØZ@@@@@@@@@@@@@@ðäbØòŒaíŽï’ìbè@ì@ómóibi@ãó÷@óØ@oŽî‹äai@òìó÷@ónîíŽïq

@”ïäbáÝíà@ðäbÙ’í‚@ì@çbmò‹Ðb÷@íÙÜói@L@òìóäbáÝíà@ðäaìbïq@ói@béäóm@óîôä@pójîbm
@@@óÙäíš@òìónŽî‹ ò†I@a‡äaìbïq@çaíŽïä@óÜ@ðmóîa‹i@]@@@a‡äbmò‹Ðb÷@çaíŽïä@óÜ@ðmóîbÙ’í‚H@@óÙäíš@L@
@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@ò†@@@@oŽîíàŠóÐ@Z))   ـما النساء شقائق الرجالصحيح سنن أبــي داود رقـم   [ ))إن :

)٢١٦[ ( . 
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@póîb÷@Šóè@óØ@æîó ò‡Žïm@òìó÷@òìóàóÜ@L@ça†@çaìbïq@ñîŠ@óÜ@ì@çb’ìbè@çbmò‹Ðb÷

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@”ïäbmò‹Ðb÷@aìó÷@†‹Øò†@ðäaìbïq@ðbi@çbî@çaìbïq@üi@ìíi@a‡Žïm@ðäbàŠóÐ@Ûóîò†ìíàŠóÐ@ì
òìónŽî‹ ò†.  
كر إنـما خـص الـذَّ    " : (فتح الباري شرح صحيح البخاري    "ال الـحافظ ابن حجر فـي      ق

) مخاطبون والنساء شقائق الرجال فـي األحكام إالَّ ما خـص         ـي الغالب هم ال   ـكر لكون الرجال ف   بالذِّ
 .منه أيضاً ) ٧٤٠ / ٦: (، وانـظر ) ٣٣٣ / ١(
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@@ñ†@ómóîbä@ÚŽïn’@ïè@ói@çbØóÜ†@nƒØóî@ì@ðmóîbnû†@ì@ðmóîa‹i@òì
@@@@@îì@bäaím@ói@ñaí‚@Šó ó÷@@@@Ûòì@L@ðäbØò‡äói@ói@oŽï“‚ójîóä@ì@oŽïióä@Šó@óÜ

ðmóîìíàŠóÐZ@}مهنيب أَلَّف اللّه لَكِنو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفَتمِيعاً مضِ جا فِي األَرم أَ�فَقْت ٦٣: األنفال[@}لَو.[@

@@ómaì@Z@@@@@ŠójàóÍŽïq@ñó÷I@H@@@@@@@@@Šó@óÜ@óØ@ñóäbn’@ìó÷@ìíàóè@Šó ó÷
jïi@óîa‡îìòŒ@@@@oïäaímbä@aìó÷@oîó‚@Ûóî@çbïäbØóÜ†@ñòìó÷@üi@oï“‚ó

o‚@Ûóî@ðäbîÿ†@ñü‚@aí‚@béäóm@ãłói@L@oîó‚@Ûóî@çbïäbØóÜ†@N@
@@@ðmóîa‹i@bèòìŠóè@Z@@@@@@@@@@‹q@ðÜìíÔ@ðÙŽïnóè@óØ@óîôäìŠò†@ðäbáï÷@ðÙŽîŽïè

@@@@@@@@@@@@óÜ@L@oŽïåŽî†@ãóèŠói@ýìì†Šóè@çaíŽïä@ñfäbánà@ì@ŽîŠ@ì@îìó’ü‚@ì@Œü
óØ@Šóè@Žßó oŽïi@a‡Ü†@óÜ@ñaí‚@ð‹m@ì@oŽïi@pŠòìbiìi@ìbè@óØ@a‡ÙŽï@N@

@@@@@@@@@@@@@æî‹m@Ûbq@ì@oŽîíÜóè@æî‹m@oaŠ@óäbîünaŠ@óïmóîa‹i@ónóè@ãó÷@bu
@@@@@@@@@@@@@çbØò†íói@ónŽîíÜóè@î‹iŠò†@ðmbØ@óÜ@oŽïiò†@a‡îóq@ŽðÜ@óè@ì@Œü@Z

@@@@@@i@ì@ç†ŠíjŽïÜ@ì@ç‡äaíä@ðäbïä@ãŠóä@ì@´‚@”Žïq@ì@ça†@ðmóàŠbî@óÜ@æmbè@bäbèó
a‡îbäaímfi@ðmbØ@óÜ@ç†‹Ø@ñ @o“q@ì@a†óäbäóm@ðmbØ@óÜ@…@

@@@@@@@@@@@çbØó“‚ói@çbîŒ@ónŽîíÜóè@î‹iŠò†@ðmbØ@óÜ@bèòìŠóè@Z@@@Šìì†@óÜ
@@@@@@@@@@@@@oŽïäóîó ò†@ÚÜó‚@ói@çbîŒ@óØ@ñóäbn’@ìó÷@ìíàóè@óÜ@òìóåmìóØ@@@ñ†í‚@óÜ

bà@óÜ@çbî@oŽïi@a‡äbîü‚ÿi@a‡äbïmóàaŠóØ@ì@‘íàbä@óÜ@çbî@çbàb@ì@@oŽï…@
@@òì@L@òìóäbáï÷@ói@ónòíîóq@ðÙŽïmóÑï@aí‚@Šói@óÜ@ðmóîa‹i@óîüi

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óÙäíš@L@a‡äb‹m@aí‚@óÜ@ì@aíÔóm@Žßó @óÜ@óäb’ìbè@ðÙŽïn’ìòŠ@@ðmóîa‹i
@@@@@@@@@@@@@@@fi@ói@oŽïibä@ìaìóm@”ïäbáï÷@òì@L@çbáï÷@fi@ói@oŽïibä@a‡îóq@óåïÔónaŠ

ðmóîa‹i@@@@@@çüš@Ûòì@Šóè@L@@@@@@@íÔóm@fi@ói@oŽïibä@a‡îóq@ŽïÜòìbè@@@@@•aíÔóm@òì@L@a
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Ûbš@ŽïÜòìbè@@fi@ói@oŽïibä@ìaìóm@ñómìóØ@æŽîí’@ì@oŠóqaíƒØóî@ì@
ŠójàóÍŽïq@ðäbØómóåäí IH@N@

@@@@@@@@@@@@@óîómóîb÷@ãó÷@çbáï÷@fi@ói@oŽïibä@ðmóîa‹i@óØ@ñòìó÷@Šó@óÜ@óÜói
@oŽîíàŠóÐò†@òŠìó @ñaí‚@óØ@Z@} ةوإِخ ونمِنؤا الْم١٠: الـحجرات [@}إ�َّم[ .@

@ómaìZæØóî@ña‹i@çaŠa‡äbáï÷@béäóm@@N@
@i@òì@@@@@@@Šìbè@óØ@ñòìó÷@Šó@óÜ@óÜói@ó@óîe@@@@@@ãó÷@aíÔóm@fi@ói@oŽïibä@ðm

@@oŽîíàŠóÐò†@òŠìó @ñaí‚@óØ@óîómóîb÷}@Z  ــا ــدو إِلَّ ضٍ ععــب ــهم لِ ــاء يومئِــذٍ بعضُ الْأَخِلَّ
تَّقِني٦٧: الزخرف [@}الْم. [ 

@@ómaì@Z@@@@̂ûŠ@óÜ@çbïŽîŠìbè@ì@çaŠò†a‹i@@@@@@@àˆì†@ói@æiò†@çbïÙŽî‡äóè@a‡îaì†@ñ
çaíÔóm@ðÝèó÷@ì@‘‹m@aí‚@óÜ@óØ@oŽïióä@çbîóäaìó÷@béäóm@çbïÙŽî‡äóè@N@

@@@@@@@@@ìó÷@aìó÷@oŽïióä@a‡Üó @óÜ@ðäbáï÷@ðmóîa‹i@Šó ó÷@óîôä@a‡Žïm@ðäbàí @òì
@@@@@çbØóïmóîbóØ@ò†í@ì@ðîü‚@ñ‡äòìòˆŠói@ñóÌbåi@Šó@óÜ@óîômóîa‹i@òŠüu

@oŽî†@ÚŽïq…@@
@ó÷@bèòìŠóè@Šìbè@Šó eîó@@@@@@@@@@oŽïióä@a‡Üó @óÜ@ðäb‹m@aí‚@óÜ@ì@aíÔóm@ðm

@@@@@@ñbmòŠó@Žßó @óÜ@oŽïiò†@ðmóîaŠóióÔŠ@ì@ðmóîaˆ†@ñóØóàóèŠói@aìó÷
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ðÙŽïn’@Šói@óÜ@pa†ò†@ììŠ@a‡äbïäaíŽïä@óÜ@óØ@ðØüØbä@ãóØóî@ðäa‡ÜóèŠó
@@@@@@@@@@@@@@@@@Šó@óÜ@óØ@fØ“Žïq@ãóØóî@ðäa‡ÜóèŠó@ñbmòŠó@Žßó @óÜ@çbî@ðîbïäì†

óÙnò†òìóäbïäaíŽïä@ónŽîìóØò†@óØ@çbØóî‡äòìòˆŠói@ì@pì@N@
÷@òì@íÔóm@ì@çbáï÷@a‡äbáÝíà@óÜ@Šó óa@a‡ïÜbq@óÜ@ã⁄i@L@ìíióè@

móîa‹iô@ìó÷@aìó÷@L@ìíióä@o‚íq@ì@Ûbq@ðØóïmóîŠìbè@ì@óåïÔónaŠ@ðØóî
Žïm@ñŠíØ@ì@ãóØ@óäbáï÷@óîò‡å bqì‹q@•óîaíÔóm@ìó÷@ì@óîa‡N @
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@@@@Ü@òŠíØ@ì@ãóØ@ðÙŽïäbáï÷@@@@@@@ŠójàóÍŽïq@óØ@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@Šói@óI@H@a‡îbïm
@@@oŽîíàŠóÐò†Z@II           حب لنفسـهألخيه ما ي ـِحبمـن  [ال يؤمن أحدكم حىت ي

@.)٢(HH@]الـخري
@ómaì@Z@•ü‚@ôŽïq@ñóØa‹i@üi@bmóè@óîôä@ìaìóm@òíŽï÷@óÜ@ÚŽïØóî@ðäbáï÷

óØbš@ì@‹Žï‚@óÜ@ó’ü‚@ðŽïq@ñü‚@üi@óØ@ñòìó÷@oŽïióä@N@
@@‹q@ñóØaíÔóm@òì@@@óÜ@óîò‡å bqì@@@@@@@@@Žïm@òŠìó @ñaí‚@óØ@ómóîb÷@ãó÷@Šói@@a‡ï

@@oŽîíàŠóÐò†}@Z               ـدِيدش اللّه إِن اتَّقُواْ اللّهانِ وودالْعلَى اإلِثْمِ وُواْ ع�اوالَ تَعى والتَّقْوو لَى الْربُواْ ع�اوتَعو
 . ]٢: الـمائدة [@}الْعِقَابِ

@@ómaì@Z@@@@@@Šó@óÜ@çóÙi@Øóî@ñŠbØìbè@@@ì@óØbšíÔóma@@@@@@@çb‹m@aí‚@óÜ@ì@
@@@@@@@æi@aí‚@óÜ@òì@L@ç†‹Ø@ãón@ì@çaìbm@Šó@óÜ@çóØóà@Øóî@ñŠbØìbè@ì

ón‚ó@ñóÜüm@ì@a@aí‚@óÙäíš@N@
@@@@@@çbáï÷@ói@ñóÄû‹à@ìó÷@bu@@íÔóm@ói@ìa@@@ó @óÜ@oŽïi@ÿ@@@@@óÜ@a‡ïån“îó @Ûóî@ói@

@@@@@@@@@@@@@ðàaŠb÷@ÿ†@ói@oóè@ñü‚@ñŒaíŽï’ìbè@Žßó @@ì@@@@@@@óÜ@pbØò†@ðØbq@çììŠò†
óî@@@@@@@@@@@ŠójàóÍŽïq@Ûòì@L@a†óån“îó @Ûóî@ói@ìó÷@ñóØ‹š@ãóØI@H@@@oŽîíàŠóÐò†@Z
IIجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلفم األرواح جنودHH)٧(N@

@@ómaì@Z@@@@@@aìó÷@bu@L@çóåŽîììbè@ì@ŒaíŽï’ìbè@çbØóäììŠò†@@@æbäò†@Øóî@çbîóä
@Ûóî@óØbš@ói@ói@æbäbä@Øóî@çbîóäaìó÷@òì@L@ç‹ ò†æiò†@Œaìbïu@óØbš@N@

 حيتمل أن يكون إشارة إىل معىن التشاكل يف الـخري           :قال اخلطابـي (
والشر والصالح والفساد ، وأن الـخير من الناس حين إىل شكله والشرير نظـري              

                                                           
 .والزيادة لـه) ٥٠١٧: (ائـي رقم وصحيح سنن النس) ٤٥: (وصحيح مسلم رقم ) ١٣: (صحيح البخاري رقم )٢(
 ).٢٦٣٨: (وصحيح مسلم رقم ) ٣٣٣٦: ( صحيح البخاري رقم )٧(
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ذلك مييل إىل نظريه ، فتعارف األرواح يقع حبسب الطباع اليت جبلت عليها مـن        
 .)٣() اختلفت تناكرتخري وشر فإذا اتفقت تعارفت وإذا

@ðÜìíÔ@ñbîŠò†@ìbä@óåï›i@bi@•bnŽï÷òìóåïÔónaŠ@ðmóîa‹iNNN@@
aí‚@Šói@óÜ@ðmóîa‹i@ðäbØbàóåi@

@móîa‹i@ïèô@@@@@@@@@@@@ãíiìŠói@ì@oŽî‹Øbä@ÿíióÔ@ì@óîôä@‡äóóq@aí‚@ñý@Ûóî
@@@@@@@@@@@‡äóš@ãó÷@Šó@óÜ@óîômóîa‹i@ìó÷@Šó ó÷@oŽïibä@•bi@ð’óØóàb−ó÷Šó@ì

åi@òìòŠaí‚@ñóîóîbàbåi@oŽî‹äóä@pbïZ@
Q@oŽïi@aí‚@ñ‹mb‚@Šói@óÜ@béäóm@óîômóîa‹i@ìó÷@oŽïiò†@@@Z@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fi@ì@Ûbq@çbîü‚@óäbîa‹i@ìó÷@Šó óà@þÝï÷@ñ†@ómóîbä@•óàó÷@òì
@@@@@@@çbïnóióà@béäóm@ì@L@ðîü‚@ðØóî‡äòìòˆŠói@ìíàóè@óÜ@çóÙi@ñŠói

móîa‹i@óÜ@oŽïi@aí‚@ñ‡äóàaŒòŠô@a‡äbîóØóîN@
أنَّ رجالً زار أخاً له يف قرية أخرى ،         ((: قال  ) (عن النيب   ) (عن أيب هريرة    

أين تريد ؟ قال أريد أخـاً يل يف         : فأرصد اهللا له على مدرجته ملكاً فلما أتى عليه قال           
أنـي أحببته يف اهللا عز وجل      : ها ؟ قال    ـهذه القرية ، قال هل لك عليه من نعمة ترب         

))ك كما أحببته فيه اهللا قد أحبفإنـي رسول اهللا إليك بأنَّ: ال ، ق
)٤(. 

@@ómaì@Z@@‹i@ðäa†Šó@ÚŽîìbïq@@@@@@@@L@a‡ÙŽî‡äí @óÜ@†‹Ø@ñü‚@ðÙŽîŠò†a@@@@@ñaí‚@bu
@@@@@@@@@@@@@@pìì@ñfq@ñý@üi@pbè@ÚŽïmbØ@ì@ñóØbŽîŠ@Šó@üi@†Šbä@ðØóîón“î‹Ð@òŠìó @Z

@@@@@@@ðmìì@”îìó÷@_@oïšò†@eíØ@üi@Z@@@@@@@@@@@L@a†ò‡äí @ãóÜ@âšò†@âÙŽîŠò†a‹i@ñý@üi
@ðmìì@óØón“î‹Ð@Z@†@ðÙŽïÐbà@ïè@bîb÷@@ðŽïÜ@óîóè@òìóîŠó@ói@oïîbïä

@@@@ìòˆŠói@ïè@çbî@òìónî‹ Šòì@@@@@@@@@@Üóè@ñfq@a‡ïÜó @óÜ@óîóè@oØóî‡äò@@_@oïj
                                                           

 ).٤٤٦ / ٦: (فتح الباري شرح صحيح البخاري  )٣(
 . )٢٥٦٧: ( صحيح مسلم رقم )٤(
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٨ 

@@@ðmìì@”îìó÷@Z@@@@@@@@@@@@oŽîìò†@â’ü‚@aí‚@Šói@óÜ@æà@óØ@oŽïióä@òìó÷@béäóm@L@‹Žï‚óä
@@@@ðmìì@•óØón“î‹Ð@L@Z@@@@@@@@@@pŠa†b b÷@ñòìó÷@üi@üm@ñý@üi@ãaí‚@ñìaŠ†‹Žïä@æà@bu

@@@@@@•ü‚@ñüm@•aí‚@aìóØ@òìóàóÙi@@@@@@@@@oŽîìò†@•ü‚@pìó÷@üm@çüš@Ûòì@oŽîìò†
aí‚@ñ‹mb‚@Šói@óÜ@N@

R@a†aíÔóm@ì@çbáï÷@ÿó @óÜ@oŽïi@çb’ìbè@óîômóîa‹i@ìó÷@oŽïiò†@@Z@

@@@@@@Ýíà@Šó óà@þÝï÷@ñ†@ómóîbä@•óàó÷@òì@@@@@@@@ì@Ša†@çbáï÷@ñŠò†a‹i@çbá
Üóè@‘‹m@aí‚@óÜ@oŽî‹Žî‰jN@

@oŽîíàŠóÐò†@òŠìó @ñaí‚}@Z@إِخ ونمِنؤا الْمإ�َّمة١٠: الـحجرات [@} و[. 

@ómaì@ZæØóî@ña‹i@çaŠa‡äbáï÷@béäóm@N@
@oŽîíàŠóÐò†@òì}@Z@تَّقِنيإِلَّا الْم ودضٍ ععلِب مضُهعئِذٍ بمو٦٧: الزخرف [@}الْأَخِلَّاء ي. [@

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@àˆì†@ói@æiò†@çbïÙŽî‡äóè@a‡îaì†@ñˆûŠ@óÜ@çbïŽîŠìbè@ì@çaŠò†a‹i
@béäóm@çbïÙŽî‡äóèçaíÔóm@ðÝèó÷@ì@‘‹m@aí‚@óÜ@óØ@oŽïióä@çbîóäaìó÷@N@

@@@”îŠójàóÍŽïq@òìI@H@@@oŽîíàŠóÐò†@ZII إالَّ مؤمناً وال يأكلْ    ال تصاحب  
@@.)٥(@HH تقيطعامك إالَّ

ómaì@@ZŠìbèe@@@@@@@@@@@@@@@@@bi@òì@L@oŽïióä@Ša†@çbáï÷@þÝï÷@oîóØóä@‘óØ@ðmóî
@oŽïióä@‘‹m@aí‚@óÜ@þÝï÷@paí‚óä@oä†Šaí‚@‘óØN@

@@ói@óÜ@•óàó÷@@@@@@@@@@@@@@@@ì@æî†@ì@Šòìbiìi@Šó@óÜ@Šò†a‹i@óÙäíš@óîòìó÷@Š
îb÷ï@@@@@ŠójàóÍŽïq@Ûòì@L@ðmóîóØòŠò†a‹i@I@H@oŽîíàŠóÐò†@ZII الرجل على دين

خليله فلينظرلْخاِل أحدكم من يHH@)٦(. 
                                                           

 ).٤٨٣٢: (ي داود رقم ـوصحيح سنن أب) ٢٣٩٥: (صحيح سنن الترمذي رقم  )٥(
 ).٤٨٣٣: (ي داود رقم ـوصحيح سنن أب) ٢٣٧٨: ( سنن الترمذي رقم صحيح )٦(
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@@ómaì@Z@@@@@îb÷@ì@æî†@Šó@óÜ@ìbïqï@@@@@@@@@óÜ@ÚŽïØóî@bi@bu@L@ðmóîóØòŠò†a‹i@
òìó÷@üi@oŽïäaì‹i@ì@pbÙi@‹îó@òíŽï÷@pbØò†@fØ@ñŠò†a‹i@oŽïäai@ñN@

SoŽïiò†@@ŽîŠ@ói@çóÙi@ãþï÷@óäbîa‹i@ìó÷@@çbïäbîˆ@ðàa‹ û‹q@ì@ŒbjZ@

@@@@@@@@@@@@ói@çbºóq@óäaŠò†a‹i@ìó÷@óØ@oŽïióä@òìói@þÝï÷@ñ†@ómóîbä@•óàó÷@òì
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñý@üi@òìóåŽîŠói@ì@çóÙi@ìò‹îóq@aí‚@ñóØómóÉîŠó’@aìóØ@çò‡i@Øóî

@ŠójàóÍŽïq@ñóØóäììŠ@òŒbjŽîŠI@H@a‡ÙŽïmbØ@ìíàóè@óÜN@
@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqI@H@@@@@@@@@ðmóîa‹i@ñóä‹ @ŠûŒ@óuŠóà@ãó÷@üi@ñòˆbàb÷

@@@@@ðmóîìíàŠóÐ@a‡îbïm@óØ@a†óîò†ìíàŠóÐ@ìóÜ@òìì†‹Ø@ZII سبعةٌ يظلهم اهللا يف ظله
حابا يف اهللا اجتمعـا عليـه       ـرجالن ت ] : وذكر منهم [… @يوم ال ظل إالَّ ظله    

@.)٧(HH@وتفرقا عليه
@@ómaì@ZÚŽïØóî@@@ÜóàüØ@pìóy@ìóÜ@@@@@@‚@çbîò†@aí‚@a‡îaì†@ñˆûŠ@óÜ@óØ@ñó@ómb

@@@òìóîü‚@ð’ŠóÈ@ñŠójŽï@‹Žîˆ…@@@@@@@@@çbîØóî@aí‚@ñ‹mb‚@Šói@óÜ@óØ@çìbïq@ìì†@
òìóåiò†@bïu@ð’Šó@óÜ@ì@òìóåiò†@üØ@òìó÷@Šó@óÜ@ì@oŽîìò†@•ü‚@N@

@óîòìó÷@oóióà@Z@çbºóq@a‡ån“îó @Øóî@ói@ðmbØ@óÜ@óîa‹i@ìì†@ìó÷
@@ò†ò†@Øóî@ói@@@@æi@oòíîóq@óØ@ç@@ói@@@@@çbàóè@ói@ì@òìaí‚@ñóØómóÉîŠó’

ŒaíŽï’î@@@@@@ì@çb÷ŠíÔ@ói@òìò†‹Ø@óØ@çò†ò†@çbºóq@a‡äbîòìóäìíi@bïu@ðmbØ@óÜ@”
@çóÙi@póåäíN@

@ŠójàóÍŽïq@ðäbØóibyó–@óîüiI@H@Øóî@ói@çbïäaì†@Šó ó÷
@@@@@@@@ðmòŠí@çbïÙŽïØóî@bmóè@òìóäìíiò†óä@bïu@çóîbn“îóiIالعصرH@@@@@Šó@ói@ñ

                                                           
 ).١٠٣١: (، وصحيح مسلم رقم ) ٦٨٠٨(و ) ٦٤٧٩(و ) ١٤٢٣(و ) ٦٦٠: ( صحيح البخاري رقم )٧(

والـمراد أنهما داما على الـمحبة الدينيـة ولــم         : (قال الـحافظ فـي شرح هذا الـحديث       
 ) .١٨٩ / ٢: (الفتح ) ا حقيقةً أم ال حتـى فرق بينهما الـموتيقطعاها بعارٍض دنيوي سواء اجتمع
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@‹m@ñìó÷@@@@óÜ@çb’bq@ì@†‹Øò†@Øóî@óÜ@çbïàýó@b−ó÷@L@òìómóîa‡åŽîí‚óä@a‡äbî
@òìóäìíiò†@bïu@ØóîN@

II      كان الرجالن من أصحاب النيب)(        إذا التقيا لـم يفترقا حىت يقرأ أحدمها 
@HHIXHN أحدمها على اآلخرملِّسمث ي}@)٢(إِن الْإِ�سان لَفِي خسرٍ ) ١(والْعصرِ {:على اآلخر 

                                                           
 ). ٢٦٤٨: ( سلسلة األحاديث الصحيحة رقم )٨(

  ويف هذا األثر السلفـي الصحيح بيانٌ لسنتان مهجورتان كغريمهـا من السـنن            : قلت
عا إىل العمل ا محـي     املهجورة فـي هذا الزمان اليت ذَكَّرنا ا ودلَّـنا عليها ونادى بإحيائها ود           

العالَّمـةُ املُحدث الفقيـه   : السنـن فـي عصرِه ومجِدد الدين فـي قرنِه خاتـمة الـمحدثني          
)) السلسلة الصـحيحة  ((حيث قال فـي    I@@@@@a@žê¼Š@ðäbjÜÿa@æî‡Üa@‹–bä@‡şáŽzžà@H: اإلمام الشيخ   

يف هذا الـحديث فائدتان مـما جرى عليه و(: بعد خترجيه لـهذا األثر ) ٣٠٩ ـ  ٣٠٨ / ٦(
 :مجيعاً ) (سلفنا 

 ) :(التسليم عند االفتراق ، وقد جاء النص بذلك صرحياً من قوله  : إحداهـما
إذا انتهى أحدكم إىل الـمجلس فليسلم ، وإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست األوىل              ((

، ) ١٨٣: (برقم  )) السلسلة((د األول من هذه     وهو حديث صحيح خمرج يف ال      ))بأحق من اآلخرة  
صـحيح  ((، وقد صدر حديثاً ، وفــي        ) ٩٨٦ / ٧٧٣: ( برقم   ))صحيح األدب املفرد  ((وهو يف   

 .وهو حتت الطبع ) ١٩٣١/ …  ())زوائد ابن حبان
 و  ٥٦٩ و   ١٨٤: (وقد تقدم بعضها برقم     وفـي معناه األحاديث اآلمرة بإفشاء السالم ،        

١٤٩٣.( 
ألنـنا ) سورة العصر (نستفيدها من التزام الصحابة لـها ، وهـي قراءة          : خرىواأل

نعتقد أنـهم أبعد الناس عن أنْ يحدثوا فـي الدين عبادة يتقربون بــها إىل اهللا ، إالَّ أنْ                  
ـِـم ال ، وقد أثنــى    ) (يكون ذلك بتوقيٍف من رسول اهللا        قوالً أو فعالً أو تقريراً ، ول

والسابِقُون األَولُـون مِـن الْمهـاجِرِين واألَ�صـارِ والَّـذِين اتَّبعـوهم          @{:بارك وتعاىل عليهم أحسن الثناء فقال       اهللا ت 
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@@@@oŽïäóîó ò†@òìó÷@•óàó÷@Z@@@@@@@@çbïäbºóq@òŽîŠói@óîôibyó–@ìì†@ìó÷
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@a†ò†@çbïäbºóq@òì@L@çìì‹i@ãþï÷@ñŒbjŽîŠ@Šó@óÜ@óØ@a†ò†@Øóî@ói
@@@@@@@@@@@@@@@@ì@×óy@Šó@óÜ@æm‹ @ãaŠb÷@ì@ç†‹Ø@Œaìóäbi@ì@óØbš@ñòìò†‹Ø@ì@çbáï÷@Šó

oaŠ@ñbŽîŠ@)٩(@N@
T@@@@@Žïi@ìbnòìaŠ@óîômóîa‹i@ìó÷@oŽïiò†@@@@@@@ðä†‹Ø@ñŠb ˆüàb÷@Šó@óÜ@o

@óØbš@ói@ØóîZ@

@@@@@ìóÜ@ÚŽïØóî@Šóè@óØ@oŽïióä@òìói@þÝï÷@ñ†@ómóîbä@•óàó÷@òì
@ñìóÜ@çbïÙŽïØóî@Šó ó÷@ñòìó÷@üi@L@ñ‹m@ñóØa‹i@üi@óåŽîìb÷@ói@oŽïji@óäaŠò†a‹i
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñaìa†@ì@pa‡i@ðäbè@aìó÷@ðåïi@ðäaíu@ì@Ûbš@ðÙŽïn’ìòŠ@ì@òìò†‹Ø@a†‹m
                                                                                                                                      

ــ    ــا أَب فِيه ــدِين ــار خالِ ــا األَ�ْه تَهــرِي تَح ــاتٍ تَجنج ــم لَه ــد أَعو ــه نــواْ ع ــنهم ورضُ ع ــه ــي اللّ ــيم بِإِحســانٍ رضِ ــوزُ الْعظِ دا ذَلِــك الْفَ
 ].لتتبني معنـى االتباع ، وأنـه واجب) ١٥٩ / ٤: (البن القيم )) إعالم املوقعني((انظر [}@)١٠٠(

من كان منكم متأسياً فـليتـأس بأصحاب حممد       ((: وقال ابن مسعود واحلسن البصري      
) ( م كهذه األمة قلوباً ،      فإ  ماً ، وأقلّها تكلّفاً ، وأقومها هـدياً ،         وأعمقها عل  انوا أبـر

وإقامة دينه ، فاعرفوا هلـم فضـلهم ،         ) (وأحسنها حاالً ، قوم اختارهم اهللا لصحبة نبيه         
جـامع بـني   ((أخرجه ابن عبد الـرب يف [ ))واتبعوهم يف آثارهم ، فإم كانوا على اهلدى املستقيم       

 ـ  ))الــزهد ((لإلمام أمحد ـ ولعله يف  ) ١٧٩ / ٤( القيم بإسنادين عنه ، وعزاه ابن) ٩٧ / ٢ : ())العلم
ويف النية مجع ما أحياهـا الشيخ العالمـة       : قلت  ) ]. ١٩٣: ( رقم   ))الـمشكاة((: انظر  . عن ابن مسعود  

 .حممد ناصر الدين األلبانـي رمحه اهللا من السنن املهجورة فـي رسالـة مستقلـة يسر اهللا إتـمامـها 
)٩( ìóØ@@óma@Z@@@@ì@×óy@ì@ãþï÷@ñóåï›åi@ì@óÌbåi@Šó@óÜ@oŽî‹åi@pbïåi@•óáŽï÷@ðmóîa‹i@oŽïiò†

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ðäìíi@óšŠbq@óšŠbq@ñóîbà@ómòìíi@óØ@ðmóîbiy@ñóåï›åi@ì@óÌbåi@Šó@óÜ@Ûóä@aŠ
@@@@@@@@@@@@@@@@üi@ñ Šbàò†@ì@ñäóîý@ñòíŽïš@Šaíš@óÜ@ðmóîa‹i@ðÙàóš@ñòìóä†‹Ø@Úóm@ì@çbäbáÝíà

ÿóàüØ@ì@tìì‹ @ì@ly@ŽîŠó @A@
óÜ@óÙŽïØóî@ñü‚@üi@ñü‚@•óàó÷Žîí’@ì@ŠòŠòŒ@ì@çbîŒ@@ðmóîbiy@ðäbØóqa‹‚@òŠaìóåAAA 
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@@mbîŒ@ðäa†@ãb−ó÷@ŽðÜ@ñ‹@@@@@@@ÛóîŠíØ@ì@ãóØ@Šó ó÷@òì@L@pbÙi@@@@@ŽðÜ@ðØóîóÜóè@çbî@
@@@@@@@@@@@@@@@@@oaŠ@üi@ñóØóÜóè@ì@pbØò†@ñìíáåŽîŠ@ì@ñŠb ˆüàb÷@ðåŽïéä@ói@aìó÷@ïi
@ì@óîóÜóè@ìóÜ@ðäbåŽïèŒaì@üi@ÚŽîŠò‡äbè@ì@o“q@ÿbq@ónŽïiò†@ì@òìómbØò†

@oaŠ@ñbŽîŠ@Šó@üi@ñòìóäaŠó N@
ŠbØìbè@•óàó÷@òìõó @ŠûŒ@ðØóî@@@@ói@òìóä‡äaŒaŠ@ü‚@üi@óîòŠì

@@@@@@@@@@@@@@Ša†‹Ø@ì@o’ììòŠ@óÜ@çbåŽïè@Œaì@ì@çbØòŒŠói@ì@çaíu@ón’ììòŠ@@@@ì@ÿò‡äó @ò
@@@Üìóè@òì@L@çbØóäó üi@@@@@@@@@@@ðØóïmóîbóØ@ðäbä@pbïåi@ì@ç†‹Ø@oìŠ†@üi@ó“ïÙŽï

póÉîŠó’@ñŠòíŽïq@ì@ãþï÷@îb÷@Šó@óÜ@ìbnòìaŠ@ñóäbîa‹i@@N@
@@@@bánîìó’ü‚@ñŠójàóÍŽïq@µåïiò†@óîüi@@çI@H@@@@@ðmóÉîói@ì@çbºóq

@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@ñòìó÷@üi@L@óØbš@ói@ç†‹Ø@ñŠb ˆüàb÷@Šó@óÜ@p‹ ò†Šòì@ðäłòìbè@óÜ
@æji@a†bÜóàüØ@ìbä@ói@‹Žï‚@ñŠò‡äb“ïrŽîŠ@ì@×óy@ñŠbØ@ŒaìóäbiN@

) (بايعت رسـولَ اهللا     II: قال  ) (عن جرير بن عبد اهللا البجلـي       
@.)١٠(@ÞÙÜ@|—åÜaìâÝàHH@@على إقام الصالة وإيتاء الزكاة 

@@ómaì@Z@@@@@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@ói@a†@óÉîói@ì@çbºóqI@@H@@@@@@‰Žîíä@Šó@óÜ
ÚŽïäbáÝíà@ìíàóè@üi@ç†‹Ø@ñŠb ˆüàb÷@ì@ça†@pbØòŒ@ì@ç†‹Ø@@N@
@@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@µåïiò†@íÙÜói@ò‡äòìó÷@Šóè@ÛóäI@H@îb÷@ì@æî†µ@

a‡îŠb ˆüàb÷@óÜ@òìómbØò†@üØ@N@
 الدين النصيحة ، الدين النصيحة ،     @II:قال  I@Hأن النيب     ) (ميم الداري   ـعن ت 

HHهللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم: ،قلنا لـمن ؟ قال دين النصيحةال
)١١(. 

                                                           
 . )٥٧: (وصحيح مسلم رقم ) ٥٧: (صحيح البخاري رقم  )١٠(
 ).٤٩٤٤: (وصحيح سنن أيب داود رقم  )١٩٢٦: (وصحيح سنن الترمذي رقم ) ٥٥: ( صحيح مسلم رقم )١١(
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١٣ 

U@ñŠbØìbè@@Šó@óÜ@oŽïia‹ä@pbïåi@óîômóîa‹i@ìó÷@oŽïiò†@@ðä†‹Ø@@Øóî@

@a‡ï’ü‚bä@ì@ð’ü‚@ðmbØ@óÜZ@

@@@@@@@@@@Žïióä@òìói@þÝï÷@ñ†@ómóîbä@•óàó÷@òì@@@@@@@ñŠa‡’ói@çbáÝíà@óØ@o
@@@@@@@@@@@@@@oŽïji@”ïmóyòŠbä@ì@ça‹ @ÿ†@ì@pbÙi@ñü‚@ðäbáÝíà@ña‹i@ðäbØóîô’ü‚

@ðäbØa‹i@ðmóyòŠbä@ì@ðäa‹ @ÿ†@óiN@
@ðÈŠó’@ðÙŽïØŠó÷@“ @ói@a‡äbäbáÝíà@çaíŽïä@óÜ@ç†‹Ø@Øóî@ñŠbØìbè
@@ì@ð’ü‚@ðmbØ@óÜ@æi@òìòØóî@ãò†@ói@çbäbáÝíà@oŽïiò†@ì@óîõaí‚

ï’ü‚bä@a‡N@
@oŽîíàŠóÐò†@òŠìó @ñaí‚@Z}ىالتَّقْوو لَى الْربُواْ ع�اوتَعو@{N@

@ómaì@Z@çb‹m@aí‚@óÜ@ì@óØbš@Šó@óÜ@çóÙi@Øóî@ñŠbØìbèN@
@@@@çbánîìó’ü‚@ñŠójàóÍŽïq@òìI@H@@o›îíàŠóÐò†@ZII   مثل الــمؤمنني

جسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له       ـفـي توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل ال     
 .)١٢(@HHجسد بالسهر والـحمىـسائر ال

@ómaì@Z¹í@@ì@çìíi@ñŒói@ói@ì@ðmóîbnû†@óÜ@çaŠa†@çbáï÷@ñóäì
@@@@¹@Ûòì@Øóî@üi@çbïnîìó’ü‚í@@@@@@@@@@@ðÙŽïàa‡äó÷@Šó ó÷@L@óîaì@Ûóîó’ý@ñóäì

@@@@@@@@@@@@@@@@ì@oŽïiò†@ìó‚fi@a‡îìbåŽïq@óÜ@óîó’ý@ìó÷@ìíàóè@aìó÷@oŽïióè@ñŠaŒb÷@ì@”Žï÷
mboŽî‹îò†@@N@

òìŠóè@òì@ŠójàóÍŽïq@bèI@H@oŽîíàŠóÐò†@ZIIــ مؤمن للمــؤمن ـال
 .)١٣(@HHكالبنيان يشد بعضه بعضاً ، وشبك بني أصابعه

                                                           
 ).٢٥٨٦: (صحيح مسلم رقم  )١٢(
 ).٢٥٨٥: (وصحيح مسلم رقم ) ٤٨١: (صحيح البخاري رقم  )١٣(
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١٤ 

@@ómaì@Z@@@@@@@@ñ‹m@ðÙŽî‡äóè@ðÙŽî‡äóè@óîaì@íäb‚@Ûòì@Ša†@çbáï÷@üi@Ša†@çbáï÷
@@@@@@@@ŠójàóÍŽïq@òì@L@pbØò†@âîbÔ@ì@‡äímI@H@@@@@@ói@†‹Ø@ò†@ìì†Šóè@ðäbØó−óq

a‡Øóî@N@
@@@ŠójàóÍŽïq@òìIH@@@oŽîíàŠóÐò†@@ZIIأخو ال  ـال ـمسلم  مسلم ، ال يظلمه

    ، وال يسلمه@@@@@@@@@@@ênuby@À@a@çbØ@êï‚c@óuby@À@çbØ@æàì    ج عـنومن فـر ،
مسلم كُربةً فرج اهللا عنه كربة من كربات يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً سـتره                

 .)١٤(@HHاهللا يوم القيامة
@ómaì@ZÜ@ðàón@L@óäbáÝíà@ña‹i@çbáÝíàì@pbØbä@Žð@ì@oŽïåŽïmìóÑîbä@

@åàˆì†@ò†@óiô@@@ðäbåŽïèfu@ói@üi@ŠbØ@ÚŽïóØ@Šóè@òì@L@pa†bä@òì
@@@@@@@@@@@@@@@L@pbØò†@îíŽïq@ðäbåŽïèfu@ói@üi@ŠbØ@aí‚@aìó÷@pbÙi@ðØóîa‹i@îíŽïq
@@@@@@@@@@@@@@Ûóîóäbäóm@óÜ@ì@oŽîŠói@ý@ÚŽïäbáÝíà@Šó@óÜ@ÛóïmóyòŠbä@ÚŽïóØ@Šóè@òì

@@@@@@ä@óÜ@ÚŽïØóî@aí‚@aìó÷@pbÙi@ñŠò†@@@@@@@@óÜ@ðmóàbïÔ@ñˆûŠ@ðäbØóäbäóm@ì@ðmóyòŠb
@@@@@@@oŽï’üqa†@ÚŽïäbáÝíà@îóÈ@ì@ñŠíØ@ì@ãóØ@ÚŽïóØŠóè@òì@L@pbiò†ý@Šó

a‡móàbïÔ@ñˆûŠ@óÜ@oŽï’üqò†a†@ðäbØójîóÈ@aí‚@aìó÷@N@
@ñòŠìó @’a†bq@ì@ãìíiìŠói@
çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@
@@@@@@@@ïä@ãó÷@òìò†‹Ø@ói@ì@aŠ@ói@çbäbáÝíà@Šó ó÷@@@ñóîòŠìó @òŠóè@ómóáÉ

@@@@@@@@@@@@ónû†@ì@Ûbq@çììŠò†@ò‡äói@ðÜ†@ìbä@óïmóîín‚@óØ@Šòìóäíi@ñŠb †ŠòìŠóq
@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@çbïäaíŽïä@ðmóîa‹i@ì@a‡îü‚@ñfu@óÜ@çóÙi@ìò‹îóq@òìóïäbØó‹m@aí‚@óÜ

                                                           
مـن  ) ٢٦٩٩: (، وعند مسلم رقم     ) ٢٥٨٠: (وصحيح مسلم رقم    ) ٢٤٤٢: (صحيح البخاري رقم     )١٤(

‚ómaì@Z@@@ñŠbØìbè@óÜ@aí@@)) واُهللا فـي عون العبد ما كان العبد فـي عون أخيهِ         : ((حديث أبـي هريرة    
‡äóiòbØ@ìó÷@bm@óîa†@ñ@oŽïi@a†õóØa‹i@ñŠbØìbè@óÜ@ò‡äói@ñómN 
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١٥ 

@@@@@@@@@@@@@óä‹i@ðmóîa‹i@óè@ðä†‹Ø@ìóni@ðäbØbŽîŠ@ì@oŽïi@çbØóïÈŠó’@bàóåi@Šó
@@@@@ŽïjŽïu@ói@ðmóîa‹i@ðäbØóÐbà@ì@Šói@@@@@@@@@@@ómóåäí@ì@Œûq@çb÷ŠíÔ@óÜ@çüš@Ûòì@æå

@a†ŠójàóÍŽïq@ðäbØózïyó–I@H@Ša†‹Ø@”zÜb–@ðÐóÜó@ì@òìómòìa‹Ø@çììŠ
@òìì†‹Ø@fq@çbîŠbnÐòŠ@ì@Z@òì@L@aí‚@Šói@óÜ@Øóî@îìó’ü‚@ói@æiò†@aìó÷

@@@@@@@@@@pb‚ò†@oò†@çbîòŠìó @’a†bq@æî‡äóš@@çbïäaíŽïä@ñóîônîìó’ü‚@ãó÷
@@@iìŠói@ñ‰Žïš@ì@ãbm@ì@@@@@L@a†ˆûŠ@aì†@ì@bïäì†@óÜ@çóØò†@çbîóîômóîa‹i@ìó÷@ðàìí

@òìómòìa‹Ø@çììŠ@òìòŠaí‚@ñóäa†ìíàŠóÐ@ãóÜ@ÛòìZ@
Q@@óÝq@ðäbåŽïè@oò†ói@üi@óîbŽîŠ@aí‚@Šói@óÜ@îìó’ü‚@@@@ì@

@çŒaí‚ò†@fq@ñó Œü‚@”ïäa‡ïèó’@ì@çaŠójàóÍŽïq@óØ@ÛóîóîbqZ@

 من عباد اهللا    إنَّ(() : (قال النبـي   : قال  ) (عن عمر بن اخلطاب     
ـ   والشهداءُ  يغبطهم األنبياءُ   وال شهداءَ  ألناساً ما هم بأنبياءَ    مكام ـ يوم القيامة ب

قال ] همبِحلعلنا ن : ويف رواية   [من اهللا تعاىل ، قالوا يا رسول اهللا ختربنا من هم ؟             
 :  يف رواية  و[على غري أرحام بينهم     ]ويف رواية بنور اهللا   [حابوا بروح اهللا    هم قوم ت
 وجوههم لنور وإم     إنَّ  يتعاطوا فواهللاِ  وال أموالٍ  ] وال أنسابٍ  من غري أرحامٍ  : 

حزنون إذا حزن الناس ،     خافون إذا خاف الناس وال ي     نور ، ال ي   ] منابر من [على  
 .)١٥(@))@]٦٢: يونس [}@ونأَال إِن أَولِياء اللّهِ الَ خوف علَيهِم والَ هم يحز�ُ{@:  قرأ هذه اآلية مثُ

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@óÜ@óä@ì@æäaŠójàóÍŽïq@óÜ@óä@óîóè@ÚŽïäbÙÜó‚@a†aí‚@ðäbØò‡äói@ìbä@óÜ
@@@L@æ“ïäa‡ïèó’@@@@@çŒaí‚ò†@fq@çbîó Œü‚@”ïäa‡ïèó’@ì@çaŠójàóÍŽïq@@@@ñˆûŠ@óÜ@

@@@@@@@@@@@@çbïmìì@çbØóibyó–@L@aí‚@ñý@óäbîóè@ñòŒŠói@óîbqìóÝq@ìó÷@Šói@óÜ@a‡móàbïÔ
                                                           

والزيادات  ،) ٣٠٢٦: (، وصحيح الترغيب والترهيب رقم      ) ٣٥٢٧: (صحيح سنن أبـي داود رقم       )١٥(
:  رقـم    ))صحيح الترغيب والترهيب  ((منقول من   ) (من حديث أبـي هريرة     [ ] ي بني املعكوفتني    ـالت
)٣٠٢٣.( 
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١٦ 

@Z@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@ñó÷@@@@@@@@@æŽïØ@óäaìó÷@fnîò†bä@çbáÜaìóè@]@ÜóiÙ@@@çb¹bï’ü‚@í
oŽîíi [@@@”îŠójàóÍŽïq@LI@H@@ñìíàŠóÐ@Z@@@@@@@•ü‚@çbîØóî@æÙŽïäbÙÜó‚@óäaìó÷

@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@çbïmóîbà‚@ñòìó÷@fi@ói@òìaí‚@ñóØóàbäŠói@ì@çb÷ŠíÔ@ñüè@ói@oŽîìò†
@@@@@@@@@@@@@@@@@Šói@óÜ@óä@ì@òìó“ïØìbi@ñŠó@óÜ@óä@ì@òìóÙîa†@ñŠó@óÜ@óä@oŽïióè@a‡äaíŽïä

òŠbq@@@@@@@@@L@æ“‚óji@ñØóî@ói@óØ@”ïÙŽïÜbà@ì@@@@@@çbïmóàììŠ@óäaìó÷@aí‚@ói@‡åŽîí

@@@@@@@@@@@@@@@òìb’ìòŠ†@ì@Šíä@ñŠójåïà@Šó@óÜ@ì@òìónŽï’ìòŠ†ò†@ì@òŠa‡å’‹q@ì@óØbäììŠ

@@@@@@@@@@@@@óØ@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@óîôä@çbï‹m@óäaìó÷@òì@L@a†Šó“yóà@ðäbqòŠü @ìbä@óÜ@æiò†

@óØ@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@çbï“ïmóÐó‚@ì@ãó‚@ì@oŽï‹mò†@ÚÜó‚@ì@ãó‚@ÚÜó‚@

@óîóè@çbïmóÐó‚@@@@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@b−ó÷@L@I@H@@@@òìò‡åŽîí‚@ñómóîb÷@ãó÷@Z
}          ُـون�زحي مالَ هو هِملَيع فواء اللّهِ الَ خلِيأَو أَال إِن@{@@@ómaì@L@Z@@@çbØbš@ìbïq@ì@aí‚@ðäbnû†

óîóè@çbï“ïmóÐó‚@ì@ãó‚@óä@ì@Šó@óÜ@çbï‹m@óä@N@
يا أيها الناس   ((: قال  ) (عن رسول اهللا    ) (وعن أبـي مالك األشعري     

 يغـبطهم    وال شهداءَ   ليسوا بأنبياءَ   هللا عز وجل عباداً    امسعوا واعقلوا واعلموا أنَّ   
هم من اهللا ، فجثى رجل من األعراب من         رِبهم وقُ ـ على منازل   والشهداءُ النبيونَ

 من الناس ليسوا    يا رسول اهللا ناس   : فقال  ) (قاصية الناس وألوى بيده إىل النيب       
هم من اهللا أنعتهم    رِبجالسهم وقُ  على م   والشهداءُ  يغبطهم األنبياءُ   وال شهداءَ  بأنبياَء

) ( الـنيب  فسـر وجه، ـ يعين صفهم لنا شكِّـلْهم لنا ـ   !؟لنا جلهم لنا 
هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائـل        ) : (بسؤال األعرايب فقال رسول اهللا      

حابوا يف اهللا وتصافوا ، يضع اهللا هلم يوم القيامة           ت  ، بينهم أرحام متقاربة   تصل   ملَ



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

١٧ 

منابر من نور فيجلسون عليها فيجعل وجوههم نورا وثيام نورا يفزع الناس يوم             
))القيامة وال يفزعون وهم أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون

)١٦(. 
@@ómaì@Z@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqI@H@@@ñìíàŠóÐ@Z@@‚@ñó÷@@@@@ì@ç‹ieí @óåïÙÜó

@@@@@³i@‹ŽïÐ@ì@çóifm@Z@@@@@@@@@@@@óÜ@óä@óîóè@ñò‡äói@ÚŽî‡äóè@ŒŠói@óîbq@ì@òŠìó @ñaí‚
@@@@@@@@@@@@@çbîó Œü‚@”ïäa‡ïèó’@ì@çaŠójàóÍŽïq@L@æ“ïäa‡ïèó’@óÜ@óä@ì@æäaŠójàóÍŽïq
@@@@@@@ñóîôÙîä@ì@ñòŒŠói@óîbqìóÝq@ìó÷@Šói@óÜ@a‡móàbïÔ@ñˆûŠ@óÜ@çŒaí‚ò†@fq

@@@@@@@@ón’ò†@ðÙŽîìbïq@bu@L@aí‚@ñý@óäbîóè@@@@@@Šó@óÜ@òìóØóÙÜó‚@ñŠóq@ìóÜ@ðØ
@@@@@@@@@@@ŠójàóÍŽïq@üi@†‹Ø@ñòˆbàb÷@ò†@ói@ì@o“ïäa†@ðØüš@ìì†ŠóèI@H@@ðmìì@ì

@Z@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@ñó÷I@H@@@@@@@@@óä@ì@æäaŠójàóÍŽïq@óÜ@óä@a‡ÙÜó‚@ìbä@óÜ@ÚŽïäbóØ
@Šói@óÜ@çŒaí‚ò†@fq@çbîó Œü‚@”ïäa‡ïèó’@ì@çaŠójàóÍŽïq@L@æ“ïäa‡ïèó’@óÜ

@@ñòŒŠói@óîbqìóÝq@ìó÷@@@@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@ñó÷@L@aí‚@ñý@óäbîóè@ñóîôÙîä@ì@
I@H@@àüi@óØ@çbïÑòì@@@@@@çbàüi@òìòŠóØ@çììŠ@çbîòíŽï’@çb_A@@@@ñŠójàóÍŽïq@bu@

@aí‚I@H@@@@@òìbïq@ãó÷@ñòŠbï‹q@ói@òìóîb’ó @ðmóàììŠ@a‡ï’ü‚@óÜ
@ñìíàŠóÐ@ì@óîôØón’ò†@Z@@ì@òìóÙÜó‚@ñŠóq@óÜ@æÙŽïäbóØ@óäaìó÷
@@@@óÈ@ì@òm@ìbä@ñìa‹å›Üóè@@@@@Úîä@ðmóîbà‚@ðØóî‡äòíîóq@ïè@L@æäbØómò’

@@@L@òìóØóî@ói@çìì†‹Øóä@òíîóq@@@@@@@ì@aí‚@Šói@óÜ@oŽîìò†@•ü‚@çbîØóî
@@@@@óØbq@Øóî@ói@×óy@Šò†@çbïÜ†@@@@@@@@@@@@ì@Šójåïà@a‡móàbïÔ@ñˆûŠ@óÜ@òŠìó @ñaí‚@L@

@@@@@@@@@@@@@@ì@æ“ïäò†a†@ñŠó@óÜ@”ïäaìó÷@ì@oŽïäò†a†@üi@çbîòìb’ìòŠ†@ì@Šíä@ðÙ’üØ
@@q@çbïmóàììŠ@aí‚@@@@@@@@@çbï“ï Šói@ì@Þu@ì@pbØò†@òìb’ìòŠ†@ì@ðäaŠíä@ì@Ša‡å’‹

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@çaìó÷@ãłói@æ‹mò†@a‡móàbïÔ@ñˆûŠ@óÜ@ðÙÜó‚@L@óîòìb’ìòŠ†@ì@Šíä@óÜ

                                                           
 . )٣٠٢٧: (صحيح الترغيب والترهيب رقم  )١٦(
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١٨ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óä@ì@Šó@óÜ@çbï‹m@óä@ì@çaí‚@îìó’ü‚@ì@oû†@óäaìó÷@L@æ‹mbä
óîóè@bï“ïmóÐó‚@ì@ãó‚@N@

@

R@@@@@@óÜ@çìíi@Šb ŒŠ@üi@óîbŽîŠ@aí‚@Šói@óÜ@îìó’ü‚@@

ä@póàbïÔ@ñˆûŠ@ì@Šó“yóà@ðäbqòŠü @ðäbØóïmóyòŠb@Z@

سبعةٌ يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل        II: قال)  (عن النيب ) (عن أيب هريرة    
 .)١٧(HHرجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه: ] وذكر منهم[… @إالَّ ظله

@@ómaì@Z@@@ÜóàüØ@pìóy@ìóÜ@ÚŽïØóî@@@@@@@aí‚@a‡îaì†@ñˆûŠ@óÜ@óØ@ñóbîò†@@ómb‚@ç

@@@òìóîü‚@ð’ŠóÈ@ñŠójŽï@‹Žîˆ@Z@…@@@@@@@@@@çbîØóî@aí‚@ñ‹mb‚@Šói@óÜ@óØ@çìbïq@ìì†@
òìóåiò†@bïu@ð’Šó@óÜ@ì@òìóåiò†@üØ@òìó÷@Šó@óÜ@ì@oŽîìò†@•ü‚@N@

@@@óîòìó÷@oóióà@Z@@@@@@@@@@@Šói@óÜ@çbáÝíà@ña‹i@ìì†@çaíŽïä@îìó’ü‚
@@@@@@@@@@@@@@@@ìíi@Šb ŒŠ@ì@ðàaŠb÷@ì@ñŠòìón‚ói@ðäbåŽïè@oò†@ói@üi@òŠbØüè@aí‚@@@óÜ@ç

póàbïÔ@ñˆûŠ@ì@Šó“yóà@ðäbqòŠü @ðäbØóïmóyòŠbä@N@
S@aí‚@îìó’ü‚@ðäbåŽïè@oò†ói@üi@óîbŽîŠ@aí‚@Šói@óÜ@îìó’ü‚@@Z@

دخلت مسجد دمشق فإذا فتــى      : عن أيب إدريس الـخوالنـي قال      
وإذا الناس معه فإذا اختلفوا يف شيء أسـندوه         ] كثري التبسم   : أي  [ براق الثنايا   

يأخذون منه كل ما حكم به ويقبلـون حكمـه          : أي  [ه ، وصدروا عن رأيه      إلي
 فلما كان من الغد هجـرت        ، هذا معاذ بن جبل   : فقيل  ،  ، فسألت عنه    ]وقوله  

فوجدته قد سبقين بالتهجري ووجدته يصلي فانتظرته حىت قضى صالته مث جئته من             
آِهللا ؟ فقلت :  ِهللا ، فقال واهللا إنـي ُألحبك: قبل وجهه فسلمت عليه مث قلت له       

 أبشر   :آهللا ، فأخذ حببوة ردائي فجذبين إليه فقال       : آهللا ؟ فقلت    : آهللا ، فقال    : 
                                                           

 . )١٠٣١: (وصحيح مسلم رقم ) ٦٦٠: (صحيح البخاري رقم  )١٧(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

١٩ 

j«@ojuì@@@@: قال اهللا تبارك وتعاىل     ((: يقول  ) (فإنـي مسعت رسول اهللا     

şðÐ@µibznáÝÜ وللمتباذلني فـي ، وللمتجالسني فـي ، ((
)١٨(. 

@@ómaì@Z@ä@óán“îûŠ@@@ðmìó à@ìbIÖ’óº†H@@@@@@ïi@âÙŽîìý@a†ómbØ@ìóÜ@òìò
@@@@@ïi@a‡ïÜó @óÜ@âÙŽïäbÙÜó‚@a‡mbØ@çbàóè@óÜ@L@ìíi@µäóÙŽïq@ì@ò‡äó‚@ói@ãò†
@@@@ì@ìó÷@ñý@òìóäaŠó ò†@aìó÷@óîaíióè@a‡äbïäaíŽïä@óÜ@ñŒaìbïu@a‡ÙŽïn’@óÜ@Šó ó÷
@@@@@”ïåà@L@çìíšò†óä@Šò†@ð’óÔ@ì@Šbî‹i@óÜ@ì@oóiò†@ìói@çbïn“q

‹q@@@@a‹mìì@L@ñòŠbiŠò†@†‹Ø@ãŠbï@Z@@óàó÷I  لبمعاذ بن جH@@@@@fåîój@üi@çb’bq@L@ó
@@@@@@@@@@âïåïi@bu@L@pìó à@üi@ân“îûŠ@ììŒIعاذم@H@@@@@@@@@@üi@ìíjn“îûŠ@‹mììŒ@æà@”Žïq

@@@@@@@@@@@@@†‹Ø@ìaìóm@ñóØò‰Žîíä@bmóè@†‹Ø@âïäaìŠòìbš@L@†‹Øò†@ñ‰Žîíä@âïåïi@ì@pìó à
@@@@@@@@@@@Ø@ŽðÜ@âàýó@ì@ñý@üi@ân“îûŠ@ñììŠ@ói@ììŠ@b−ó÷@L@@@@@Žïq@b−ó÷@ì@†‹ï@@@pìì@â@Z

@ðmìì@”îìó÷@L@aí‚@Šói@óÜ@oŽîìò†@•ü‚@ãüm@æà@aí‚@ói@‡åŽîí@Z@Šói@óÜ@bîb÷
@@@ìì@_@oŽîìò†@•ü‚@oåà@aí‚@ZÜói@@ðmìì@L@aí‚@Šói@óÜ@f@Z@@@@_@aí‚@Šói@óÜ

@@ìì@Z@@@@@@@@@@@@@@üi@b“ŽïÙïàaŠ@ì@a‡àóØóa‹Ø@aŠòìbä@ói@ñ†‹Ø@b−ó÷@L@aí‚@Šói@óÜ
@@@@@ðmìì@ì@ñü‚@ñý@Z@@pò†‰à@@@@@@@@@@@@@ñŠójàóÍŽïq@óÜ@óàìínïi@æà@óÙäíš@oŽïi@ŽðÜ

@@òìaí‚I@H@@ìíàŠóÑîò†@Z@@@@@@@@@@ŒŠói@óîbq@ì@òŠìó @ñaí‚]@@@@@ðØóîò†ìíàŠóÐ@óÜ@
@a‡ï†íÔ[@ðmóîìíàŠóÐ@@Zòìì†‹Ø@ânîíŽïq@âàü‚@îìó’ü‚@óäbàó÷@üi@Z@

şðÐ@µibznáÝÜ : oŽîìò†@•ü‚@bîØóî@æà@Šói@óÜ@óØ@ñóäaìó÷@N 
 وللمتجالسني فـي : óäaìó÷@@@@@@@@@@@ì@æ“ïäò†a†@a†Øóî@ÿó @óÜ@æà@Šói@óÜ@óØ@ñ

ç‹Žï ò†@ïÝuóà@N 

                                                           
) ٤٣٣١: (، وصحيح اجلامع الصـغري رقـم        ) ٢٥٨١(و  ) ٣٠١٨: (صحيح الترغيب والترهيب رقم      )١٨(

 . ÷ómaì@ZçóØò†@Øóî@ðäa†Šó@æà@Šói@óÜ@óØ@ñóäaìó@ ، ))متزاورين فـي ـوال((: وزاد فيه 



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

٢٠ 

وللمتباذلني فـي@Zæ“‚óiò†@Øóî@ói@o’@æà@Šói@óÜ@óØ@ñóäaìó÷@@@@N@
أنَّ رجالً زار أخاً له يف قرية أخرى ،         ((: قال  ) (عن النيب   ) (وعن أيب هريرة    

ن تريد ؟ قال أريد أخـاً يل يف         أي: فأرصد اهللا له على مدرجته ملكاً فلما أتى عليه قال           
أنـي أحببتـه يف اهللا عـز       : ها ؟ قال    ـهذه القرية ، قال هل لك عليه من نعمة ترب         

)) كما أحببته فيهÚjyc@‡Ô@a@ćŽçdiفإنـي رسول اهللا إليك : وجل ، قال 
)١٩(. 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@@bu@L@a‡ÙŽî‡äí @óÜ@†‹Ø@ñü‚@ðÙŽîŠò†a‹i@ðäa†Šó@ÚŽîìbïq
@@ón“î‹Ð@òŠìó @ñaí‚@@@@@@@@@@@@ñfq@ñý@üi@pbè@ÚŽïmbØ@ì@ñóØbŽîŠ@Šó@üi@†Šbä@ðØóî

@pìì@Z@ðmìì@”îìó÷@_@oïšò†@eíØ@üi@Z@ãóÜ@âšò†@âÙŽîŠò†a‹i@ñý@üi
@@@@@ðmìì@óØón“î‹Ð@L@a†ò‡äí @Z@@@@@@@@@@@óîóè@òìóîŠó@ói@oïîbïä†@ðÙŽïÐbà@ïè@bîb÷

@@@@ìòˆŠói@ïè@çbî@òìónî‹ Šòì@ðŽïÜ@@@@@Üóè@ñfq@a‡ïÜó @óÜ@óîóè@oØóî‡äò@@_@oïj
@ìì@”îìó÷@@ðm@Z@@@@@@@@@@@@oŽîìò†@â’ü‚@aí‚@Šói@óÜ@æà@óØ@oŽïióä@òìó÷@béäóm@L@‹Žï‚óä

@@@@ðmìì@•óØón“î‹Ð@L@Z@@@@@@@@@@pŠa†b b÷@ñòìó÷@üi@üm@ñý@üi@ãaí‚@ñìaŠ†‹Žïä@æà@bu
@@@aìóØ@òìóàóÙi@@@oŽîìò†@•ü‚@ñüm@•aí‚@@@@@@@@óÜ@oŽîìò†@•ü‚@pìó÷@üm@çüš@Ûòì@
aí‚@ñ‹mb‚@Šói@N@

ـ ٤  @@@@@@ç†‹Ø@oóè@üi@óîbŽîŠ@aí‚@Šói@óÜ@îìó’ü‚@@@@ì@ãbm@ói

@Šòìbi@ì@çbáï÷@ñ‰ŽïšZ@

 فيه وجد حـالوة     ن كُ ن م الثٌثَ((: قال  ) (عن النيب     ) (عن أنس   
 املرء ال حيبه    بِح ي ا سوامها ، وأنْ   م يكون اهللا ورسوله أحب إليه مِ      أنْ: اإليـمان  

)) يف النارفذَقْ ي يعود يف الكفر كما يكره أنْ أنْ يكره هللا ، وأنْإالَّ
 )٢٠(. 

                                                           
 . )٢٥٦٧: ( صحيح مسلم رقم )١٩(
 ).٤٣: (، وصحيح مسلم رقم ) ٦٠٤١(و ) ٢١(و ) ١٦: (صحيح البخاري رقم  )٢٠(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

٢١ 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@aìó÷@oŽïióè@a‡ÙŽïóØ@Šóè@óÜ@óîóè@Ša†‹Ø@ì@póÝó‚@f@ãbm
Žïš@ì@òìì†‹Ø@ðäbáï÷@î’@ñ‰@Z@

ŠójàóÍŽïq@ì@aí‚@oŽïiò†@óØò@@ñI@H@@îìó’ü‚@ý@óÜ@@o@@‹m@@oŽïi@@óÜ@@@@ـ
çaìóÜ@óu@ÚŽïóØ@ìíàóè@N@

óÜ@béäóm@oŽîìóä@ð’ü‚@oŽîìò†@ð’ü‚@óØ@ñóóØ@ìó÷@oŽïiò†@òì@ـ 
oŽïióä@aí‚@Šói@N@

ñŠòìbifi@ì@‹ÐíØ@ìbä@òìónŽîŠói@oŽïi@•ü‚bä@ñfq@oŽïiò†@òì@@@@@@@@@@@@@ـ  
òìò‹ b÷@ìbä@ónŽîŠ‡i@e‹Ð@ó’ü‚bä@ñfq@çüš@Ûòì@@N@

@óè@ðä†‹Ø@ìóni@üi@ÛóîbŽîŠ@‡äóš@
çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@

÷îb@@@@@@@@@@@@@@@@@ðä†‹Ø@ìóni@‹mbîŒ@@üi@òìbäa†@ðØóîbŽîŠ@‡äóš@ãþï÷@ñŒûq@ï
@@aíŽïä@ðmóîa‹i@óè@@@@@@@@@@îìó’ü‚@ñe‹ @ðä†‹Ø@ÿüm@ì@‡äím@ì@çbäbáÝíà@ç

@@@@@@Šó ó÷@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@L@çbïäaíŽïä@@@@óä‹i@óäbîbŽîŠ@ãó÷@çbäbáÝíà@@@@@ñìò‹îóq@ì@Šói
@ñ‡äòíîóq@ˆûŠ@ói@ˆûŠ@aìó÷@çóÙi@pbØò†@†bîŒ@çbïäaíŽïä@ðmóîa‹i@ìZ@

ـ ١  ó÷@ @ñŠa†b b÷@bi@aìó÷@oîí’ü‚@ðäbáÝíà@ðØóîa‹i@ÚŽïóØ@Šó

@òìómbÙióØaì@oŽîìò†@ð’ü‚@ìó÷@Z@
ـ  أخـاه فلي    الرجـلُ  إذا أحـب: (@II  (قال رسول اهللا     ـ  هرخِب ـ أنه 

ـيـحهـبHH )٢١(.@
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@òìómbÙi@ñŠa†b b÷@bi@aìó÷@oîí’ü‚@ðØóîa‹i@ÚŽîìbïq@Šó ó÷

óØaìoŽîìò†@ð’ü‚@ìó÷@@N@

                                                           
 ).٥١٢٤: (صحيح سنن أبـي داود رقم  )٢١(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

٢٢ 

بـه   فمـر ( ( كان عند النيب      رجالً أنَّ((: قال  ) (وعن أنس بن مالك     
: قال ؟ أأعلمته : ) (فقال له النيب ، ي ألحب هذا   يا رسول اهللا إن   : رجل فقال   

ـ : ي أحبك يف اهللا ، فقـال        إن: فلحقه ، فقال    : أعلمه ، قال    : ال ، قال     ك أحب
 .)٢٢(@HHالذي أحببتين له
@@ómaì@Z@@@@@a†ŠójàóÍŽïq@ñý@óÜ@ÚŽîìbïqI@H@@@@@@@ña†@ÚŽîìbïq@bu@L@ìíjn“ïäa†
@@@q@L@a‡îý@ói@@@@ðmìì@ãóØóî@ñìbï@Z@@@@@@@aí‚@ñŠóàóÍŽïq@ñó÷I@H@@@@@@ãìbïq@ãó÷@æà

@@@@@@ŠójàóÍŽïq@bu@L@oŽîìò†@•ü‚I@H@@ñìíàŠóÐ@Z@@@@@_@òìómòìì†‹Ø@pŠa†b b÷@bîb÷
@ðmìì@•óØòìbïq@Z@”îŠójàóÍŽïq@L@‹Žï‚óäI@H@ñìíàŠóÐ@Z@ñŠa†b b÷

@ðmìì@ì@o“îó @ñfq@ì@a‡îaì†@ói@o“îûŠ@”îìó÷@L@òìòŠóÙi@Z@•ü‚@ãüm@æà
@@@óÜ@oŽîìò†@@@@@@ðmìì@”îìó÷@L@aí‚@Šói@Z@@@@@@@@a‡îìbåŽïq@óÜ@oåà@óØ@oŽîíi@’ü‚@aí‚

oŽîìò†@•ü‚@N@
ـ ٢  @@@@@@@@póàììŠ@ì@ò‡äó‚@ói@íŽïÜ@a‡ån“îó @Øóî@ói@ðmbØ@óÜ@bi@

@oŽïi@òìa‹ØZ@
@@@@çbàîŒb÷@ñŠójàóÍŽïq@óÙäíšI@H@@@oŽîíàŠóÐò†@ZII ال تـ ح نَّ مـن   رِق

@.)٢٣(@HHقِلمعروف شيئاً ، ولو أنْ تلقى أخاك بوجٍه طَـال
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@@póäbäóm@L@óäaŒóà@Ûí@ì@ãóØ@ói@óØbš@ðØóîòìò†‹Ø@ïè

òìòìa‹Ø@ðÙŽïmóàììŠ@ói@oØóîa‹i@ói@o“ïån“îó @N@

                                                           
 ).٥١٢٥: (صحيح سنن أبـي داود رقم  )٢٢(
 ).٢٦٢٦: (صحيح مسلم رقم  )٢٣(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

٢٣ 

كُـلُّ  @: (II(قـال رسـول اهللا      : قال  ) (عن جابر بن عبد اهللا       و
معروٍف صدقة ، وإنَّ من املعروِف أنْ تلقى أخاك بوجٍه طَِلـٍق ، وأنْ تفِْرغَ من               

@.)٢٤(@HH إناء أخيكدلوك فـي
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@@óØbš@óÜ@ÚŽî‡äóè@òì@L@ò‹Žï‚@ì@óÔò†ó–@ÛóîóØbš@ìíàóè

@@óîòìó÷@Z@@@@@póØóÝmó@óÜ@òì@L@òìòìa‹Ø@ðÙŽïmóàììŠ@ói@oØóîa‹i@ói@oån“îó 
@@@@@@@@@@ómaì@@póØa‹i@ðÜó−óà@ì@tbÔ@ìbä@ónîóÙi@ìb÷@Z@@@@@@fq@ìb÷@óÜ@oîóÙi@ñŠbØìbè

@@a‡åï“‚óiN@
 ضد العبـوس ،     ))فليلق أخاه بوجه طلق   (( : قوله: (قال الـمباركفوري   

            إيصـال   أنَّ وهو الذي فيه البشاشة والسرور فإنه يصل إىل قلبه سرور ، وال شك 
@.)٢٥()السرور إىل قلب مسلم حسنة

ي وجه  ـ ف كمسبت : ())(قال رسول اهللا    : قال  ) (وعن أبـي ذر    
 .)٢٦(@))أخيك صدقة
@@ómaì@Z@@@@@‚@ói@íŽïÜ@ì@ñòìa‹Ø@ììŠ@@@@@@a‡nØóîa‹i@ðmóàììŠ@óÜ@oäìíi@ò‡äó

@püi@óîóØbš@ì@óÔò†ó–N@
@ñŠójàóÍŽïq@ðäbØòŒŠói@ón’ììòŠ@óÜ@òìíi@ÚŽïØóî@óàó÷@µåïiò†@óîüi

@çbánîìó’ü‚I@H@òìóä‹Žï ò†@çbàüi@ðäbØòŽîŠói@óibyó–@ÛòìINH@
منـذ أسـلمت ، وال      ) (ما حجبنـي النيب    ((: قال  ) (عن جرير   
  .))يف وجهيرآنـي إالَّ  تبسم 

))إالَّ ضِحك((: وفـي روايٍة 
@)٢٧(. 

                                                           
 ).١٩٧٠: (صحيح سنن الترمذي رقم  )٢٤(
 ).٥٧٥ / ٥ (:شرح سنن الترمذي بتـحفة األحوذي  )٢٥(
 ).٥٧٢: (وسلسلة األحاديث الصحيحة رقم ) ١٩٥٦: (صحيح سنن الترمذي رقم  )٢٦(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

٢٤ 

@@ómaì@Z@@@@ŠójàóÍŽïq@ÚŽïmbØ@ïèI@H@@@@@òìòŠììˆ@óá›i@ãìì†‹ØóåŽïÜ@ñ‹ŽîŠ
@@@@@@@@@@@ói@íŽïÜ@ì@òíïäóÙŽïq@þÝï÷@òíïåïi@ðåà@ÚŽïmbØ@Šóè@bèòìŠóè@òì@L@ñý@üi

a‡¸óàììŠ@óÜ@òìíi@ò‡äó‚@N@
ـ ٣   †‹ÙŽïÜ@ñbi@Œûq@ì@ç†‹i@üi@ñŠbî†@ì@ça†Šó@@óäüi@óÜ@ç

@a‡äbØóïÈŠó’Z@
@@ç†‹Ø@ça†Šó@Z@/ أ

@@@@@@@@@@@@@@@@ðäa†Šó@ÚŽîìbïq@óØ@†‹Ø@çbàóîò†ìíàŠóÐ@ìó÷@ðbi@òìó“Žïq@óÜ
@@@@@@@@@óäa†Šó@òŠüu@ãó÷@ì@aí‚@Šói@óÜ@†‹Ø@ñü‚@ðÙŽîŠò†a‹i’@@@@@@@ñŠbØüè@ói@ìíi@ð
@oŽïåŽïi@oò†@ói@ñü‚@üi@aí‚@îìó’ü‚@ñòìó÷N@

ن عاد مريضـاً ، أو      م(() : (قال رسول اهللا    : قال  ) (عن أيب هريرة    
 مـن   بـوأت  وت شاكمـ م اب وطَ تب طِ ي اهللا ، ناداه مناٍد بأنْ     ـاً له ف  ـزار أخ 

 .)٢٨( ))الـجنة منـزالً 
@@ómaì@Z@@@@@@@@@pbÙi@ðØóîa‹i@ðäa†Šó@çbî@ÚŽï’ü‚óä@ðäa†Šó@ÚŽïóØ@Šóè

@@@@@oŽïÜò†@ì@pbØò†@ðäbi@ÚŽîŠóØ@Âäbi@aìó÷@L@aí‚@ñ‹mb‚@Šói@óÜ@Z@@@oØbq@aí‚
ómbÙi@@@@@@@@móØbš@ì@‹Žï‚@ñbŽîŠ@ì@òìï@@@@@@@@@nØóîbŽïu@ì@òìómbÙi@Ûbq@üi@”ï@@@üi@”

@a‡n’óèói@óÜ@pbÙi@ò†bàb÷N@
أو زار  (( أي مــحتسباً     ))من عاد مريضاً    ((: قوله  : ( قال املباركفوري   

أن (( أي ملـك     ))مناٍد  (( أي لوجه اهللا ال للدنيا ،        ))يف اهللا (( أي يف الدين     ))أخاً له 
                                                                                                                                      

  .) ٢٤٧٥: (، وصحيح مسلم رقم ) ٦٠٨٩(و ) ٣٨٢٢(و ) ٣٠٣٥: (صحيح البخاري رقم  )٢٧(
 أي ما منعنـي من الدخول      @HH رسول اهللا    ما حجبين ((: قوله  : (قال احلافظ   : فائدة  

 .)١٧٧ / ٧: (فتح الباري )  بيته فاستأذنت عليهإليِه إذا كان يف
 ).٢٥٧٨: (وصحيح الترغيب والترهيب رقم ) ٢٠٠٨: (صحيح سنن الترمذي رقم  )٢٨(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

٢٥ 

 مصدر أو   ))مشاكـوطاب م ((  ، ب عيشه يف الدنيا واألخرى     له بطي  دعاٌء))   طبت
كناية عن سريه وسلوكه طريـق اآلخـرة        : مكان أو زمان مبالغة ، قال الطييب        

ـ   ))وتبوأت((بالتعري عن رذائل األخالق والتحلي مبكارمها        مـن  ((هيأت  ـ أي ت
ما ـمة ب زلة عظيمة ومرتبة جسي   ـ أي من   ))زالًـمن(( أي من منازهلا العالية      ))اجلنة

 دعاء لـه    تبدعاء له بطيب العيش يف األخرى كما أنَّ طِ        : فعلت ، وقال الطييب     
 .)٢٩( )بطيب العيش يف الدنيا

@ðmóîìíàŠóÐ@Šb †ŠòìŠóq@ñaí‚@a‡ï†íÔ@ðØóîò†ìíàŠóÐ@óÜ@òìZ@
II حقت م    حبيت للمتحابني فـي  ،     وحقت ،  وحقت حمبيت للمتواصلني فـي

    حمبيت للمتناصحني فـي،       وحقـت حمـبيت    ،  وحقت حمبيت للمتزاورين فــي
 للمتباذلني فـي… HH@)٣٠(.@

@ómaì@Z@óäbàó÷@üi@òìbäa†@ónîb’@ì@×óy@ói@âàü‚@îìó’ü‚@æàZ@
Üa@žáŽnİibzşðÐ@µ: oŽîìò†@•ü‚@çbîØóî@æà@Šói@óÜ@óØ@ñóäaìó÷@@N@
@Üa@@şðÐ@µÝ–aíná : @@@@@@@@@@îbà‚@ñ‡äòíîóq@æà@Šói@óÜ@óØ@ñóäaìó÷@ðmó

æäóîó ò†@fuói@N 
 @Üa@žá@şðÐ@µz–bån : @@@àb÷@óØ@ñóäaìó÷@ ˆü@@@@@@@óÜ@çóØò†@Øóî@ñŠb
æà@Šói@N 

Üa@žáşðÐ@æîŠìan : i@óÜ@óØ@ñóäaìó÷@æà@Šó@Øóî@ðäa†Šó
çóØò†@N 

Üa@şðÐ@µÜˆbjná : æ“‚óiò†@çbïÜbà@ì@çbîü‚@Šói@óÜ@óØ@ñóäaìó÷@N@
 

                                                           
 ).١٣٧ / ٦: (حفة األحوذي ـت )٢٩(
 ).٣٠٢٠: (وصحيح الترغيب والترهيب رقم ) ٤٣٢١: (جامع الصغري رقم ـصحيح ال )٣٠(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

٢٦ 

@l@O@ç†‹i@üi@ñŠbî†Z@

ójàóÍŽïq@aí‚@ñŠI@H@oŽîíàŠóÐò†@ZIIـتحابواهادوا تHH@)٣١(.@
@ómaì@Z@Øóî@îìó’ü‚@ói@æiò†@çóji@Øóî@üi@ñŠbî†N@

@

@x@O@a‡äbØóïÈŠó’@óäüi@óÜ@ç†‹ÙŽïÜ@ñbi@ŒûqZ@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@a†ŠójàóÍŽïq@ðmóåäí@óÜ@óØ@oŽïÝi@óäbîbÈì†@ìó÷@óîaì@‹m@Ûbš@òì
@òìímbèI@H@ÛòìZ@
ـ ١  @@@Œbm@ì@eíä@ð Šói@ì@Þu@Šó ó÷@@@@@@fÝi@ñfq@aìó÷@L@ñ‹Ø@ñò@Z

IIيـٍن يف الدنيا               البسةَ عشهيداً ، ويرزقك اهللا قُـر تمحيداً ، وم جديداً ، وِعش 
@.)٣٢()(خطاب ـلعمر بن ال) (قاله النبـي HH@@واآلخرة 
@Ýi@ñfq@aìó÷@L@†‹Ø@ñìí’@çbî@båŽïè@ðäˆ@Šó ó÷@@fZ ـ٢
II       خري بارك اهللا لك وبارك عليك ومجع بينكما يف @HH   ، َّالنيب  @ألن)( كان

@.)٣٣( إذا رفأ اإلنسان إذا تزوج قال له هذا
@Ýi@ñfq@aìó÷@L@ìíi@ðÜa‡åà@Šó ó÷@@fZ ـ٣
II       فـي الـموهوِب لك اُهللا لك الواهب    بارك توشكر ،   هلَغَ أشدوب ،

هِبـر ِزقْتور ،@HHN@
@@@oŽïÝi@a‡àłòì@óÜ@bi@”îìó÷Z@@@IIاُهللا ل اُهللا بارك وجزاك ، عليك وبارك ك

لَ ثوابكوأجز ، اُهللا ِمـثْلَه قَكزرياً ، ورخHH@@)٣٤(.@
                                                           

 ).٣٠٠٤: ( صحيح الـجامع الصغري رقم )٣١(
صـحيح  و) ٣٥٥٨: (وصحيح سنن ابـن ماجـه رقـم         ) ٣٥٢: (سلسلة األحاديث الصحيحة رقم      )٣٢(

 ).١٢٣٤: (الـجامع الصغري رقم 
 .)٢١٣٠: (وصحيح سنن أبـي داود رقم ) ١٠٩١: (صحيح سنن الترمذي رقم  )٣٣(
 ).٧١٣ / ٢: (صحيح األذكار للنووي لسليم الـهاللـي  )٣٤(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

٢٧ 

@@@@@@@@@@@@@ói@óØ@òìómb‚ò†@i@çbà‹m@ñbÈì†@æî‡äóš@óäbmóäí@ãó÷@bèòìŠóè
@@@@@@@ì@pbØò†@ðäbåÜííà@ña‹i@üi@çbáÝíà@òìómóÜby@ÚŽî‡äóè@ñüè

@@@@@@@@@@@@mbîŒ@üi@ç†ìí@ói@ì@Ûbš@ì@‹Žï‚@ñbŽîŠ@çbï’ìíàóè@@@@@ñ‡äòíîóq@ðäìíi@‹
çbäbáÝíà@çaíŽïä@îìó’ü‚@ì@ðmóîa‹i@@L@óäaìóÜZ@

ـ  @÷ói@’a†bq@•üm@óîaì@•bi@aìó÷@†‹Ø@püi@ðØóîóØbš@Šó ó@@@@@@أ 
@@@@oŽîíàŠóÐò†@òŠìó @ñaí‚@Ûòì@òìónîò‡i@óØbš}@Z    ــا ــانِ إِلَّ ساء الْإِحــز ــلْ ج ه

انس٦٠: الرمحن [@}الْإِح[@N@
@oŽïÝi@ñfq@óîaì@”ïmóåäí@òìZ@Iًاُهللا خريا جزاك@HN@

@@@@@ŠójàóÍŽïq@óÙäíš) (@oŽîíàŠóÐò† : ))مفقـال  ن إليه معروف ِنعص 
)) جزاك اهللا خرياً ، فقد أبلغ يف الثناء: لفاعلِه 

)٣٥(. 
fq@ðØóîòìóä†Šaí‚@çbî@ÚŽïä†Šaí‚@ÚŽïäbáÝíà@Šó ó÷@òì@ب ـ  
fÝi@aìó÷@oîa†:  ))َّاللهطِع أَممم ا أطعمين ونسِق منقانـي س ((

)٣٦(. 
óÙi@óØóä†Šaí‚@çòìb‚@üi@óîbÈì†@ãó÷@aìó÷@oîìíi@çaíïà@Šó ó÷@òì:  

 .)٣٧( ))مهمهم وارحـ لر لـهم فيما رزقتهم واغِفك باِرمهاللَّ((
 fÝi@ñfq@•üm@aìó÷Z@ ))الـحمد هللا(( ðmìì@ì@ðá“q@Šó ó÷@òìZ@ج ـ 

ــ(( ـــي(( L@@oŽïÝi@bi@”îìó÷@b−ó÷Z@ ))ك اهللامـيرح ديك اُهللا ـه
ـويبالك ٣٨( ))صلح(. 

                                                           
 ).٢٠٣٥: (ذي رقم صحيح سنن الترم )٣٥(
 ).٢٠٥٥: ( صحيح مسلم رقم )٣٦(
 ).٣٧٢٩: (صحيح سنن أبـي داود رقم  )٣٧(
 ) .٩٢١: (صحيح األدب الـمفرد رقم  )٣٨(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

٢٨ 

@fÝi@ñfq@aìó÷@ÚŽïåŽîí’@üi@pbØò†@ŠóÐó@oØóîa‹i@ÚŽïmbØ@òìZ@د ـ 
 .)٣٩( ))أستودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك((

@oŽïÝi@üm@ói@a‡àłòì@óÜ@”îóØ‹Ðbíà@bi@òìZ 
))اهللا الذي ال تضيع ودائعهأستودعك ((

 )٤٠(. 
 

ـ ٤  ói@ça†@ðä‹ @@ðmbØ@óÜ@Øóî@ñòìóåmbè@ãò†@ói@ì@ç†‹Ø@ñŠbØìbè@

@a‡nîíŽïq@ì@óäbäómZ@
@@@@@@@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@óØ@†‹Ø@çbàóîò†ìíàŠóÐ@ìó÷@ðbi@òìó“Žïq@óÜI@H

@@@oŽîíàŠóÐò†@ZII               ج عـنمن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته ، ومن فـر
@HHNمسلم كُربةً فرج اهللا عنه كربة من كربات يوم القيامة

ómaì@Z@@@@@@@@aìó÷@pbÙi@ðØóîa‹i@îíŽïq@ðäbåŽïèfu@ói@üi@ŠbØ@ÚŽïóØ@Šóè
@@@@@@@@@@@@@@@ÛóïmóyòŠbä@ÚŽïóØ@Šóè@òì@L@pbØò†@îíŽïq@ðäbåŽïèfu@ói@üi@ŠbØ@aí‚
@@@@@@@@@@@@@@@@ÚŽïØóî@aí‚@aìó÷@pbÙi@ñŠò†@Ûóîóäbäóm@óÜ@ì@oŽîŠói@ý@ÚŽïäbáÝíà@Šó@óÜ

pbiò†ý@Šó@óÜ@ðmóàbïÔ@ñˆûŠ@ðäbØóäbäóm@ì@ðmóyòŠbä@óÜ@N@
@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@µåïiò†@óîüiI@H@@@ñòìóåmbè@ãò†@ói)أبو بكر(@@óÜ@ñ

@@@@@óÜòìbè@ì@ñü‚@ñbî‹Ð@a‡ïnîíŽïq@ì@óäbäóm@ðmbØ@óÜ@óØ@oŽïšbä@†bî
@@@@@@@@@oŽîíàŠóÐò†@Ûòì@òìímìóØ@ðäbØónò†@ãóØ@ì@òìbììóšZII@    ما أحد أعظـم

@.)٤١(@HHواسانـي بنفسه وماله وأنكحنـي ابنته) (عندي يداً من أبـي بكر 

                                                           
 ).٢٦٠٠: (وصحيح سنن أبـي داود رقم ) ٣٤٤٣: (صحيح سنن الترمذي رقم  )٣٩(
و ) ١٤: (ة رقـم    حـث الصحي ـة األحادي ـ، وسلسل ) ٢٨٢٥: (ه رقم   ـح سنن ابن ماج   ـصحي )٤٠(
 ).١٦(و ) ١٥(
 ).٣٦٦١: (، وأصله فـي صحيح البخاري برقم ) ٢٢١٤: (سلسلة األحاديث الصحيحة رقم  )٤١(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

٢٩ 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@óÜ@oŽïi@‹mòŠìó @ãý@óÜ@ðmóàŠbî@ò†@óîôä@ÚŽïóØ@ïè
@òì@L@òìóïÜbà@ì@òŠbq@ì@ñü‚@ói@ã†‹Ø@ñŠbØìbè@ì@ðánaŠbq@L@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)أبو بكر (

ãìì†‹Ø@òŠbà@ŽðÜ@ð’óØó›Ø@N@
أخذ أربعمائـة دينـار     ) ( عمر بن اخلطاب      أنَّ ((: وعن مالك الدار    

 مجراح ثُ ـي عبيدة بن ال   ـها إىل أب  ـ ب اذهب: فجعلها يف صـرٍة ، فقال للغالم       
ـلَـتها الغالم إليه فقال   ـى تنظر ما يصنع ؟ فذهب ب      ـ يف البيت ساعة حت    ه  :

 ،  محه اهللا ور  وصله:  يقول لك أمري املؤمنني اجعل هذه يف بعض حاجتك ، فقال          
 خمسةـهذه ال ـهذه السبعة إىل فالن وب    ـي ب ـي يا جارية اذهب   ـتعال:  قال   مثُ

ى أنفذها ، ورجع الغالم إىل عمـر        ـخمسة إىل فالن حت   ـهذه ال ـإىل فالن وب  
 فأخربه فوجده  ها إىل معاذ بن    ـاذهب ب : فقال  ،   مثلها لـمعاذ بن جبل       قد أعد

يقول :  ها إليه فقال  ـجبل وتلَـه يف البيت ساعةً حىت تنظر ما يصنع ، فذهب ب           
رمحه اهللا ووصله ، تعالـي     : فقال  لك أمري املؤمنني اجعل هذه يف بعض حاجتك         

ي إىل بيت فالن بكذا اذهيب إىل بيت فالن بكذا اذهيب إىل بيـت              ـيا جارية اذهب  
فالن بكذا ، فاطلعت امرأة معاذ وقالت حنن واهللا مساكني فأعطنا فلـم يبـق يف          

  ديناران فرمى ما إليها ورجع الغالم إىل عمر فأخربه فسر بذلك فقال            اخلرقة إالَّ 
 :gÉi@æà@âé›Éi@òí‚c@âéäHH )٤٢(. 

@@ómaì@Z@@ó‚@ñŠíØ@ñŠóàíÈlb I@@H†óŠaíš@@@@ñŠbåî†@ITPP@@@ÿbÕà@
‹ŽîŒH@@@@@@@@@@@@@@@@@ñóØòŠbÙmóà‚@ói@ðmìì@b−ó÷@L@ÛóîóïØ@ìbä@óî†‹Ø@ì@båŽïè@Z@@ãó÷

                                                           
 ))صحيح الترغيب والترهيب  (( ، وقال اإلمام األلبانـي فـي       ))الـمعجم الكبري ((رواه الطربانـي فـي     )٤٢(

 . حسن موقوف) : ٩٢٦: (رقم 
 : ))لسـان العـرب  ((و) ٢٨٣ / ٤ : ())حديثـالنهاية يف غريب ال(( قال يف    )) تـلَـه   ((: قوله  

 . )تشاغلْ) : (٢٦٠ / ١٥(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

٣٠ 

@@@@@üi@óji@óîòŠbqI    أبو عبيدة بن اجلـراح(@@@@@@pü‚@Ûóîòìbà@a‡äbïÜbà@óÜ@b−ó÷@ì@
@@@@@@@ŽðÜ@ðš@çai@óÙi@‹îó@ì@óÙi@ÚîŠó‚@@@@@ñóØòŠbq@•òŠbÙmóà‚@ìó÷@L@pbØò†@

@@@@@ðmìì@ì@ñüi@†‹i@Z@@@@@@oŽïÜò†@oŽïq@çaŠa†@çbáï÷@ò†óiŠbØ@Z@@@@@ÚŽî‡äóè@óÜ@óàó÷
@@@@@ðmìì@”îìó÷@L@óåŽïi@ŠbØ@ói@bnäbØóïnîíŽïq@Z@@ð¼òŠ@ì@oŽï“‚óji@ñfq@aí‚

@@@@@ðmìì@b−ó÷@L@pbÙjŽïÜ@Z@@@@@@@@@@@ç⁄Ð@üi@óji@òŠbåî†@pìóy@ãó÷@ÛòïäóØ@ñó÷@òŠòì
@@@i@•óvåŽïq@ãó÷@ì@@@@@@@@@@@@@@@@ñìíàóè@bmóè@ç⁄Ð@üi@•óvåŽïq@ãó÷@bèòìŠóè@ì@ç⁄Ð@ü

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ãó÷@ðÜaìóè@ì@ŠóàíÈ@ñý@üi@òìóîaŠó @óØòŠbÙmóà‚@çb’bq@L@ìíi@ìaìóm
@@ñòŠbØI أبو عبيدة(@@@@@@@òìì†‹Ø@ò†bàb÷@ñ‹m@ñò‡äòìó÷@ïi@b−ó÷@L@òìò†‹î@üi@ñ

@@üiI  معاذ بن جبل (@@@@ñfq@ðmìì@ì@Z@@üi@óji@•óàó÷)   و  ) معاذ بن جبل@@@@óÜ@b−ó÷
Übà@@@@@ìó÷@L@pbØò†@ŽðÜ@ðš@çai@óÙi@‹îó@ì@óÙi@ÚîŠó‚@pü‚@Ûóîòìbà@a‡äbï

@@@@@@@ðmìì@ì@ñüi@†‹i@ñóØòŠbq@•òŠbÙmóà‚@Z@@@@@@@oŽïq@çaŠa†@çbáï÷@ò†óiŠbØ
@@oŽïÜò†@Z@@@ðmìì@”îìó÷@L@óåŽïi@ŠbØ@ói@bnäbØóïnîíŽïq@ÚŽî‡äóè@óÜ@óàó÷@Z@@aí‚

@ðmìì@b−ó÷@L@pbÙjŽïÜ@ð¼òŠ@ì@oŽï“‚óji@ñfq@Z@ñó÷@òŠòì@ÛòïäóØ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ìóÜ@L@ç⁄Ð@ðÜbà@üi@óji@òŠbq@ò‡äòìó÷@ì@ç⁄Ð@ðÜbà@üi@óji@òŠbq@ò‡äòìó÷

@@@ñóØóäˆ@a†ómbØ)عاذم(@@@@@@@@ðmìì@ì@ïi@ñóØòŠbq@ì@pìóØŠò†@@Z@@@@@@aí‚@ói@‡åŽîí
@@@@@@@@@@@@@@òŠbq@ïè@a†óØóïØ@óÜ@bu@L@ó“‚óji@fq@çbàóîòŠbq@ìóÜ@ì@æîŠaˆóè@•óáŽï÷

@@@@‡Üóè@ð“îìó÷@oŽïióä@Šbåî†@ìì†@béäóm@ìíibàóä@@@b−ó÷@L@ñóØóäˆ@üi@a
@@ñòŠbØ@ãó÷@ðÜaìóè@ì@ŠóàíÈ@ñý@üi@òìóîaŠó @óØòŠbÙmóà‚)عاذم(@@@óîa†@ð’

@@ðmìì@ì@ìíi@•ü‚fq@ŠûŒ@ñóàó÷@ŠóàíÈ@bu@L@Z@æØóîa‹i@‡äóš@óäbàó÷
çbïÙŽî‡äóè@óÜ@æÙŽï’ói@çbïÙŽî‡äóè@N@

@

@òìòØóî@Šó@ói@ðma‹i@ðäbØóÐbà@ðä‡äbîó @fu@ói@Z@ ـ٥



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

٣١ 

@@@@ìó÷@•óàói@oóióà@@@@@@@@@@@@ói@×óy@Šò†@çbáÝíà@oŽïiò†@óØ@óîóäbÐbà
@Ýíà@ña‹ibá@àb−ó÷@ðäð@@@@@@@@@@@@@@@Ûòì@L@bäaím@ñfq@ói@pbØóä@ð’íàaŠóÐ@ì@pa‡i@@Z

@@@@@@@@@@@@@@@@@ì@a‡ån“îó @Øóî@ói@ðmbØ@óÜ@ñòìóäa†@ãłòì@ì@ç†‹ØfÜ@ãýó@ça†Šó@
ä†‹Ø@@@@pbØò†@omòíÈò†@óØ@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@ñòìóäa†@ãłòì@ì@a‡ï’ü‚óä@ðmbØ@óÜ@ð

@ÚŽïä†Šaí‚@üi…@‡nè@N@
@

@

@

@

@
@

çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@ðäbØóÐbà@
Iòí‚ÿa@×íÕyH@

@

@Jóäa†ìíàŠóÐ@ìó÷ñçìímbè@òìóîòŠbi@ãóÜ@óØ@Z@@
@

حـق  ((: يقول ) (قال مسعت رسول اهللا ) ( ـ عن أبـي هريرة  ١
     الـجنائز        : الـمسلم على املسلم مخس السالم ، وعيادةُ الـمريض ، واتباع در

 .)١())، وتشميت العاطس، وإجابةُ الدعوة 

                                                           
 ) .١٢٤٠: (صحيح البخاري رقم  )١(
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٣٢ 

@@ómaì@Z@@@@@@@@ævåŽïq@çbáÝíà@Šó@óÜ@çbáÝíà@ðäbØóÐbà@Z@@@ñòìóäa†@ãłòì
@ñòìóäa†@ãłòì@L@òŒbäóu@mìóÙåŽîí’@L@•ü‚óä@ðäa†Šó@L@ãýó

@oŽïà‰qò†@ñóóØ@ìó÷@üi@ç†‹ØbÈì†@L@pòíÈò†@N@
مخس جتـب   (() : (قال رسول اهللا    : قال  ) (ويف رواية عن أيب هريرة      

رد السالِم ، وتشميت العاطس ، وإجابةُ الدعوة ، وعيـادةُ           : سلم على أخيه    للم
 .)٢())الـمريض ، واتباع الـجنائز

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@ñfuói@çbáÝíà@Šó@óÜ@ónîíŽïq@ì@kuaì@óîóè@ŠbØb÷@wåŽïq
@ðäbáÝíà@ña‹i@üi@oŽïåŽïi@Z@ìó÷@üi@ç†‹ØbÈì†@L@ãýó@ñòìóäa†@ãłòì
ãłòì@L@oŽïà‰qò†@ñóóØ@L@•ü‚óä@ðäa†Šó@L@pòíÈò†@ñòìóäa†@

@òŒbäóu@mìóÙåŽîí’N@
@

حق املسلم  على ((: قال ) (أن رسول اهللا ) ( ـ وعن أبـي هريرة  ٢
إذا لقيته فسـلِّم عليـه ، وإذا   ((: ما هن يا رسول اهللا ؟ قال        :  قيل   ))املسلم ست 

       ِمدله ، وإذا عطس فح فانصح وإذا استنصحك ، هوإذا دعاك فأجب ، هـتماهللا فش
ـهوإذا مات فاتبع ، هدفع ِرض٣())م(. 

@ómaì@Z@a‹mìì@L@ó’ó’@òìóäbáÝíà@Šó@ói@çbáÝíà@ðÐbà@Z@ìó÷
@@@@@@@@ñìíàŠóÐ@_@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@ñó÷@µš@óäbÐbà@Z@@@@@@aìó÷@oïn“îó @ñfq@Šó ó÷

@@@@@@@@@@@@@ ó÷@òì@L@òìòŠò‡i@ðàłòì@aìó÷@†‹Ø@ðmòíÈò†@Šó ó÷@òì@L@óÙjŽïÜ@ðàýó@Šó
@@@@@@@@@@@@@@@pìóØ@•ü‚óä@Šó ó÷@òì@L@óÙi@ñŠb ˆüàb÷@aìó÷@†‹Ø@oŽïÜ@ñŠb ˆüàb÷@ñaìa†

@òìóÙi@ñóØòŒbäóu@Žîí’@aìó÷@†‹à@Šó ó÷@òì@L@óÙi@ðäa†Šó@aìó÷N@
                                                           

 ) .٢١٦٢: ( صحيح مسلم رقم )٢(
 ) .٢١٦٢: ( صحيح مسلم رقم )٣(
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٣٣ 

@

بسبع ونـهانا ) (يب ـأمرنا الن((:  قال )( ـ وعن الرباء بن عازب  ٣
داعي ، ونصر   جنائز ، وعيادة الـمريض ، وإجابة ال      ـعن سبع ، أمرنا باتباع ال     

 ، وتشميت العاطس ، ونــهانا عـن         ورد السالم الـمظلوم ، وإبرار القسم ،      
…(()٤(. 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@ð“î‹ eŠ@ì@o’@pìóy@ói@æî†‹ÙŽïq@ðäbàŠóÐ@aí‚@ñŠójàóÍŽïq
@@@@@@@@@@@@@@ói@æî†‹ÙŽïq@ðäbàŠóÐ@L@o’@pìóy@óÜ@æî†‹ÙŽïÜ@Z@@@@@L@òŒbäóu@mìóÙåŽîí’

@@Žïuói@L@ìa‹ÙŽïÜ@ãón@n‚Šó@L@•ü‚óä@ðäa†Šó@ñ‡åŽîí@ðäbåŽïé
@@@@@@L@oŽïi†Šaí‚@oŽïÜ@ñ‡åŽîí@ÚŽïóØ@@ãýó@ñòìóäa†@ãłòì@@@@@ìó÷@üi@ç†‹ØbÈì†@L@

@oŽïà‰qò†@ñóóØ…@
بسـبع  ) (أمرنا رسـول اهللا       ((:  قال   )(عن الرباء   : ولفظُ مسلم   

ونـهانا عن سبع ، أمرنا بعيادِة الـمريض ، واتباِع الــجنازة ، وتشـميِت              
 أو الـمقسم ، ونصِر الـمظلوم ، وإجابـِة الـداعي ،            العاطس ، وإبراِر القَسم   

 .)٥())… ، ونـهانا عن وإفشاِء السالم
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@ð“î‹ eŠ@ì@o’@pìóy@ói@æî†‹ÙŽïq@ðäbàŠóÐ@aí‚@ñŠójàóÍŽïq

@@@ói@æî†‹ÙŽïq@ðäbàŠóÐ@L@o’@pìóy@óÜ@æî†‹ÙŽïÜ@Z@L@•ü‚óä@ðäa†Šó
@@@@@@@@@Žïà‰qò†@ñóóØ@ìó÷@üi@ç†‹ØbÈì†@L@òŒbäóu@mìóÙåŽîí’@@@@ðäbåŽïéŽïuói@L@o

@@@@@@@@@@@@@@@@@L@ìa‹ÙŽïÜ@ãón@n‚Šó@L@oŽïi†Šaí‚@oŽïÜ@ñ‡åŽîí@ÚŽïóØ@ñ‡åŽîí
@L@pòíÈò†@ñòìóäa†@ãłòìãýó@ñòìóä†‹Øì⁄i@…@

                                                           
و ) ٥٨٣٨(و  ) ٥٦٥٠(و  ) ٥٦٣٥(و  ) ٥١٧٥(و  ) ٢٤٤٥(و  ) ١٢٣٩: ( صحيح البخـاري رقـم       )٤(
 ) .٦٦٥٤(و ) ٦٢٣٥(و ) ٦٢٢٢(و ) ٥٨٦٣(و ) ٥٨٤٩(
 ) .٢٠٦٦: ( صحيح مسلم )٥(
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٣٤ 

أطعمـوا  ((: قـال  ) ( عن النيب )( ـ وعن أبـي موسى األشعري  ٤
  الـجائع] وفكوا العانــي      ] وأجيبوا الداعي ، ودوا الـمريضقـال    ))، وع ، 

 .)٦(والعانـي األسري : ان سفي
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@ì@òìóäò‡i@pòíÈò†@ðàłòì@ì@ð‹i@ðäbóØ@ói@çò‡i@ç†Šaí‚

@çóÙi@Šb ŒŠ@ìa‹Ø‡äói@ì@Þî†@ì@çóÙi@•ü‚óä@ðäa†ŠóN@
@

@J_@óîò‡äòìó÷@Šóè@ðmóîa‹i@ðäbØóÐbà@bîb÷@

@@@óäbîìíàŠóÐ@çbîbäaŒ@Z@@@@@@@@béäóm@ì@çŠûŒ@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@ðäbØóÐbà
óåÜóè@pŠíØ@òìòŠó@ñòìóäa†ìíàŠóÐ@ìóÜ@óØ@ñóÐbà@‡äóš@ìóÜ@çìa‹åš

@@@@ðäbØóÐbà@æîä‹ @óÜ@µnî‹i@ça‹Ùbi@óØ@ñóäaìó÷@ãłói@L@ça‹Ùbi
@òìóîôäbáÝíà@ña‹i@Šó@ói@çbáÝíàN@

ومعىن هذه الـجمل أنَّ من حـق       " : (فيض القدير "قال الـمناوي فـي    
 …ى اإلسالم ذلك وله حقوق أخرى ذكرت يف أحاديث أخر

 مفهوم العدد ليس حبجة عند األكثر ، فِذكْره يف هذا الـحديث ومـا              تنبيه
 .)٧() …الزائد فقد ذكروا له حقوقاً أخرىقبله ال ينفي 
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@ðäbØóÐbà@óÜ@óäbàó÷@aìóØ@oŽïäóîó ò†@òìó÷@óäbnŠ@ãó÷@ñbäbà

@òìa‹Ø@‘bi@a†‹m@ñò†ìíàŠóÐ@óÜ@óØ@óîóè@”î‹m@ðÐbà@ì@æàþï÷…@@

                                                           
أطعموا الـجائع ،   "قوله  : (، قال الـحافظ    ) ٥١٧٤(و  ) ٥٦٤٩(و  ) ٥٣٧٣: ( صحيح البخاري رقم     )٦(

   ودوا الـمريضأجيبـوا  : "بلفـظ   ) ٥١٧٤(الـحديث تقدم فـي الوليمة من كتاب النكـاح         " …وع
  ل  بد" الداعـي"   حفظ اآلخر          " أطعموا الـجائعِفظَ ما لـم يومـخرجهما واحد ، وكأنَّ بعض الرواة ح (

 )] .٦٤٣ / ٩: (فتح الباري [
 ) .٣٩٠ / ٣: ( فيض القدير شرح الـجامع الصغري )٧(
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٣٥ 

n‚i@@Ûóîòìóå) مفهوم العدد(@@@@@óîüi@L@çbîbäaŒ@ñóiŠûŒ@ñý@óÜói@ónŽïibä@
@@ðä†‹ÙbiIòŠbàˆ@H@@@@@@@@oŽïäóîó bä@òìó÷@ð“îòìó“Žïq@ñòìó÷@ì@óîò†ìíàŠóÐ@ãóÜ

@@@@@@@@@@@@@@çbáÝíà@üi@‹m@ðÐbà@óÙäíš@óîôä@‹mbîŒ@ðÐbà@çìa‹Ùbi@óØ@ñóäbàóÜ@aìóØ
@òìa‹Ùbi@òìóîôäbáÝíà@ña‹i@Šó@ói…@

سلم على أخيِه كثرية ، لكـن       حقوق الـم : (مني  وقال الشيخ ابن العثي   
أحياناً يذكر أشياء معينة من أشياء كـثرية ِعنايـةً بــها واحتفـاًء              )  (النيب
 .)٨()بـها

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@ãłói@L@çŠûŒ@òìóîôäbáÝíà@ña‹i@Šó@ói@çbáÝíà@ðäbØóÐbà
@ŠójàóÍŽïqIH@@óÜ@pbØò†@‘bi@ìa‹Ø@ñŠbî†@’@ÚŽî‡äóè@Šbu@ÚŽî‡äóè@

Žî‡äóè@n’@Ú@@@@@Žïq@ðä‹ @Šói@óÜ@a†ŠûŒ@ð@@ŽîŠ@ì@ça‡ÜŽï@@@@@@@ñŠbî†@ón’@ìó÷@m‹
@óäaìa‹Ø@N@
إياكم والظن [(() : (قال رسول اهللا : قال ) ( ـ وعن أبـي هريرة  ٥

فإنَّ الظن أكذب الـحديث ، وال حتسـسوا ، وال جتسـسوا ، وال تنافسـوا ،      
 وال تدابروا ، وال يبع بعضكم       ال تـحاسدوا ، وال تناجشوا ، وال تباغضوا ،        ] و

، ] وال خيطب الرجلُ على ِخطبة أخيه حتـى ينكح أو يتـرك          [على بيع بعض ،     
 .)٩()) ...وكونوا عباد اهللا إخوانا 

                                                           
 ) .٦٠٧ ـ ٦٠٦ / ١: ( شرح رياض الصالـحني )٨(
، وصحيح  ) ٢٥٦٣: ( مسلم رقم    ، وصحيح ) ٦٠٦٦(و  ) ٦٠٦٥(و  ) ٦٠٦٤: ( صحيح البخاري رقم     )٩(

: ، ومسند اإلمام أمحـد رقـم        ) ٤٨٩٣: (صحيح سنن أبـي داود رقم      )  ١٩٢٧: (سنن الترمذي رقم    
و ) ٢٨٨٥: (، وصحيح الترغيب والترهيب رقـم       ) ٦٧٠٦: (، وصحيح الـجامع الصغري رقم      ) ٥٣٥٧(
)٣٤٩٥. ( 

@êïjåm : فانظرها ) ٧١ ـ ٧٠: (ـي الصفحة فذكرنا هذا الـحديث مطوالً مع زوائدِه وفوائده. 
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٣٦ 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@óäììŠò†@ñómìì@æî‹mûŠ†@çbàí @óÙäíš@æi@çbàí @ñbîŠìì@çbàb÷
@@@@@@@@@@@@@@@@@Ø“Žïq@ì@L@çóØóà@ðíbuì@L@çbäbáÝíà@üi@çóØóà@òìbš@òìbš@ì@L@f

@@@@@@@@@@@@@@@@@@Šó@óÜ@Ûóàín’@ð‚‹ä@ì@L@çóióà@Øóî@ói@ñ†íóy@ì@L@bïäì†@üi@çóØóà
@@@@@@@@@@@@@@@@@çóØóáÜóè@Øóî@óÜ@o“q@ì@L@oŽïióä@Øóî@óÜ@çbnÔŠ@ì@L@çóØóà@ça‹ @Øóî
@@@@@ôåŽïiŒaí‚@ì@L@Øóî@ñóÜóàbà@Šó@ói@çóØóà@´’û‹Ð@ì@æî‹Ø@ì@óÜóàbà@ì@L

@@òŠbà@ìó÷@íØòìbm@çbma‹i@ôåŽïiŒaí‚@Šó@ói@çóØóà@çˆ@çbî@pbØò†@ñ
@ói@³i@òì@L@oŽïåŽî†Œaì@ì@aí‚@ñò‡äói@Øóî@ña‹iNNN@
وهو حديث عظيم اشتمل على جمٍل مـن الفوائـد          : (قال الـحافظ   
 .)١٠()واآلداب الـمحتاج إليها

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@†ìí@æî‡äóš@ì@óîòŠìó @ŠûŒ@ðØóîò†ìíàŠóÐ@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷
Žïq@çbäbáÝíà@óØ@òìím‹ @ü‚@óÜ@ðia†b÷@ì@ŠbØb÷@ì@óîóè@çbîfq@çbïnîíN@

@J@òìòØóî@@Šó@ói@çbäbáÝíà@ñóäbÐbà@ãó÷@ðáØíyZ@

@@@@@@@@@@@@@çbîŒìbïu@ðäìíšüi@ì@lóèŒóà@f@a†óäbÐbà@ãó÷@ðáØíy@ãóÜ@çbîbäaŒ
@óîóèZ@
Q@@æŽïÜò†@çbîbäaŒ@óÜ@ÚŽî‡äóè@@@Z@ðÙŽïmóåäí@óäbÐbà@ãó÷@ðä‡äbîó fu@ói

@òìa‹Ø@Šó@óÜ@o‚óu)ـةٌ مؤكدةنس (N@
R@äóè@òì@@@æŽïÜò†@çbî‹m@ðÙŽî‡@Z)َففايـٍة ِكرض (@ÚŽî‡äóè@Šó@óÜ@òŒŠóÐ

@@@@@@@ fu@ói@çbnóè@ÚŽïäbáÝíà@‡äóš@Šó ó÷@ÛóîòíŽï’@ói@@@@@óäbÐbà@ãó÷@ðä‡äbîó
@@@@@@@@@@@@@@@@@Žïq@‹m@ñóäaìó÷@Šó@óÜ@óäbØŠó÷@ãó÷@aìó÷@oŽïi@‘ói@aìóØ@@@@kuaì@ì@oîí

@oŽïibäN@

                                                           
 ) .٥٩٤ / ١٠: ( فتح الباري شرح صحيح البخاري )١٠(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

٣٧ 

S@@æŽïÜò†@çbî‹m@ðÙŽî‡äóè@òì@@@Z)َفـ رض ٍني ع(@@óÜ@òŒŠóÐ@@@@ìíàóè@Šó@
@Øóî@ói@ŠójàaŠói@oŽïäóîóifu@ói@óäbÐbà@ãó÷@çbäbáÝíà@ðÙŽïØbmN@

@@ðäìíšüi@ì@lóèŒóà@óÜ@óîônî‹i@oìŠ†@ì@oaŠ@ðäìíšüi@ãłói
@@@@@@@@óäbÐbà@ãó÷@ðä‡äbîó fu@ói@çbnóè@ÚŽïäbáÝíà@‡äóš@Šó ó÷@aìóØ@ãòìì†@@ói

@@ÛóîòíŽï’@@@@@@@@@Žïq@‹m@ñóäaìó÷@Šó@óÜ@óäbØŠó÷@ãó÷@aìó÷@oŽïi@‘ói@@@@kuaì@ì@oîí
@@@@@@@@@@@@@@‘ói@óØ@çìíióä@ò‡äòìó÷@óäbÐbà@ãó÷@ñŠóäóîó fuói@Šó ó÷@ãłói@L@oŽïibä

@æiò†@Šbjäaìbm@b b÷ói@ì@bäaím@ói@ðäbäbáÝíà@ìíàóè@aìó÷@oŽïiN@
أنه ال ينبغي تركه    "  حق الـمسلم : "والـمراد بقوله   : (قال الشوكانـي   

يهاً بالواجب الذي ال ينبغي تركه      ويكون فعله إما واجباً أو مندوباً ندباً مؤكداً شب        
(...)١١(. 

 ))½@âÝ¾a@ôÝÈ@@âÝ¾a@Öy@@@@((: قوله: ( وقال الـحافظ فـي الفتح     
Öy@@((:  وله عن أيب هريرة      ))½âÝ¾a@ôÝÈ@âÝáÝÜ@k¤@@@@@@@((: يف رواية مسلم    

@@@@o@âÝ¾a@ôÝÈ@@âÝ¾a((   وزاد  :))@@@@êÜ@|—äbÐ@Úz—åna@aˆgì((   ،     َّوقد تـبني أن
 املـراد حـق الــحرمة        :بن بطال ا خالفاً لقول    ـحق هنا الوجوب  معنـى ال 

 .)١٢()الظاهر أنَّ املراد به هنا وجوب الكفايةوالصحبة ، و
@@ómaì@Z@@@@@@ói@oóióà@aìóØ@óîa‹Ù’b÷@ì@çììŠI@@@@çbáÝíà@Šó@óÜ@óÔóy@H

@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@ójuaì@óîòìó÷@oóióà@a†ò‹ŽïÜ@ó’a‹Ù’b÷@òì@L@óäìíi@oîíŽïq@ì@kuaì
aìóØ@ÚŽî‡äóè@Šó@oŽïi@‘ói@óäbÐbà@ìó÷@üi@çbïäbåŽïèfuói@N@

@

                                                           
 ) .٤٣ / ٤: ( نيل األوطار )١١(
 ) .٧٣٨ / ١٠: (وانظر ) ١٤٦ / ٣: ( فتح الباري )١٢(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

٣٨ 

@óÜ@µm‹i@òìòØóî@Šó@ói@çbäbáÝíà@çbØóÐbàZ@
@ãóØóî@Z@@ãýó@ãòìóäa‡àłòì@ì@ç†‹Ø@ãýó ))@₣†Šì@L@žãþÜa@žöbÕÜg

ãþÜa((:  
@ói@òìa‹Ø@óÐbà@ãóÜ@‘bi@a†òìòŠó@ðäbØò†ìíàŠóÐ@óÜZ@

@@))     عليـه ـلِّمه فسإذا لقيت((@@@@@ómaì@L@@Zó÷@@@@@@aìó÷@oïn“îó @ñfq@Šó 
@ómóåäí@•óàó÷@L@óÙjŽïÜ@ðàýóN@

@@)) السالم در((@@@@ómaì@L@@Z@@@@@@@ì@kuaì@çbï’óàó÷@L@ãýó@ñòìóäa‡àłòì
@òŒŠóÐN@

@@)) وإفشاء السالم((@L@@@@ómaì@Z@@@@@@a†Øóî@çaíŽïä@óÜ@ãýó@ñòìóä†‹Øì⁄i
‚@ðäìíi@oìŠ†@ñóîbà@ónŽïiò†@çbï’óàó÷@L@çaíŽïä@óÜ@îìó’ü

Ýíàa‡äbäbá@N@
ال تدخلون الـجنة   (() : (قال رسول اهللا    : قال  ) (عن أبـي هريرة    

        حابوا ، أوؤمنوا حتـى تؤمنوا ، وال تال أدلكُم على شيٍء إذا فعلتموه       حتـى ت 
))أفشوا السالم بينكم: تحاببتم 

)١٣(. 
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@ì@çbáï÷@òì@L@æåŽïèóä@Šòìbi@ì@çbáï÷@íØòìbm@òìón’óèói@óåšbä

@@@@@@@@@@@@@@@çbnïîbáåŽîŠ@bîb÷@L@æióä@Øóî@îìó’ü‚@íØòìbm@oŽïibä@ìaìóm@çbmŠòìbi
@@@@@@@@@@@@Øóî@îìó’ü‚@ói@æiò†@aìó÷@çò‡i@ðàb−ó÷@Šó ó÷@ÚŽïn’@üi@ãóØóä@Z

@òìóäóÙiì⁄i@bäbnäaíŽïä@óÜ@ñòìóäa‡àłòì@ì@Øóî@óÜ@ç†‹Ø@ãýóN@
@Jñòìóä†‹Øì⁄i@ì@ç†‹Ø@ãýó@’a†bq@ðîòŠìó @ì@ÿŒóÐZ@@

                                                           
 ) .٥٤: ( صحيح مسلم رقم )١٣(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

٣٩ 

وهو يف جملس   ) (أنَّ رجالً مر على رسول اهللا       ((: قال  ) (أيب هريرة   عن  
السـالم  : عشر حسنات ، فمر رجل آخر فقال        : السالم عليكم ، فقال     : فقال  

السـالم  : عشرون حسنة ، فمر رجل آخر فقـال         : عليكم ورمحة اهللا ، فقال      
))…ثالثون حسنة : عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، فقال 

)١٤(. 
ì@óma@Z@@a†aí‚@ñŠójàóÍŽïq@ñýói@ña†@ÚŽîìbïqI@H@@óØ@a‡ÙŽïmbØ@óÜ

@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqI@H@@@@@@ðmìì@ì@a‡ÙŽïïÝuóà@óÜ@ìíjn“ïäa†@Z)  علـيكم السالم(@
@@@”îaí‚@ñŠójàóÍŽïqI@H@@@@@ñìíàŠóÐ@ì@òìóîa†@ðàłòì@Z@@óàó÷IQP@H@@@L@óØbš@ò†

@@@@@@@ðmìì@ì@ñŠórŽïm@‹m@ðÙŽîìbïq@b−ó÷@Z)    السالم عليكم ورمحـة اهللا(@@@ñŠójàóÍŽïq@
@@”îaí‚I@H@@@@@ñìíàŠóÐ@ì@òìóîa†@ðàłòì@Z@@óàó÷IRP@H@@@@@@@b−ó÷@L@óØbš@oïi

@@@@@@ðmìì@ì@ñŠórŽïm@‹m@ðÙŽîìbïq@Z)    السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته(@@@ñŠójàóÍŽïq@
@”îaí‚I@H@ñìíàŠóÐ@ì@òìóîa†@ðàłòì@Z@óàó÷ISP@H@óØbš@ð@@@N@
@JóÜ@çbäbáÝíà@ñóÜóè@ÚŽî‡äóè@ñòìóä†‹ÙnaŠ@a†ómóibi@ãZ@
Q@@@@@@@@@a‡móåäí@ì@çb÷ŠíÔ@óÜ@óØ@ç†‹Ø@ãýó@ðäbØó’ìì@ñòìóåîŠü @@

@@@@@@@@@ñó’ìì@ÚŽî‡äóè@ói@çbî@ÚÜó‚@ñómìì@ì@ó’ìì@ÚŽî‡äóè@ói@òìímbè
@óØóÜìíu@ì@Šìb @óÜ@çbØòđŠòìbifiZ@

@æŽïÜò†@a‡ån“îó @Øóî@ói@ðmbØ@óÜ@óØ@ñòìó÷@ÛòìI@Z•bi@pómbØ@ãó÷@H
@@çbîI@oïäüš@H@@@çbîI@bióyŠóà@H@î@@çbI@ìóÜó÷@H…@@@@@@@@@@ðmbØ@óÜ@bèòìŠóè@L@‡nè@

@@@@æŽïÜò†@a‡àýó@ñòìóäa‡àłòìI@Z@@@@ìbš@Šó@ãýó@H@@@çbîI@@@ãŠó@Šó@H@@çbî
IñóØóyûŠ@H@çbîIoïi‹Žï‚ói@H…@‡nè@N@

                                                           
 عمـران بـن     ، وفـي صحيح سنن أبـي داود من حـديث        ) ٩٨٦: ( صحيح األدب الـمفرد رقم      )١٤(

 ) .٥١٩٥: ( رقم الـحصني 



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

٤٠ 

@@@ñóîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@üi@çóäaìó›Žïq@óÙäíš@çóÜóè@ñìíàóè@óäbàó÷
@ŠójàóÍŽïqIZ@H@

إنَّ جربيل يقرأُ   (( : قال لـي رسول اهللا     : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت       
قالت ))عليِك السالم  : وعليِه السالم ورمحةُ اهللا وبركاته: قلت((

)١٥(. 
@@ómaì@Z@@@ñìíàŠóÐ@ó“ï÷bÈ@Z@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq) (@@@ãìíàŠóÐ@ñfq@Z@Þîju

@ìì@”ïåà@L@pbØò†fÜ@oàýó@Z)وعليِه السالم ورمحةُ اهللا وبركاته. ( 
ïŽïÝi@a‡àłòì@óÜ@oŽïiò†@ómaìóØ@oZ وعليكم السالم ورمحةُ اهللا وبركاته . 

R@@@@a†òìóäìíibïu@ðmbØ@óÜ@ç†‹Ø@ãýó@óÜ@çbåŽïèŒaì@@@Z@óÜ@ÚŽîŠûŒ
@@@@@@@@@@@@@ói@ðmbØ@ói@ómójîbm@béäóm@ç†‹Ø@ãýó@aìóØ@çìín“îóŽïm@aì@çbäbáÝíà

@@@@@‘ói@ì@´“îó @Øóî@A@@@@@@@ãó÷@üi@óîóäaìó›Žïq@óÙäíš@óîóÜóè@óån“îóŽïm@óàó÷
àóÍŽïq@ñóîò†ìíàŠóÐ@ŠójIZ@H@

إذا انتهى أحدكم   (() : (قال رسول اهللا    : قال  ) (عن أبـي هريرة    
إىل الـمجلس فليسلم ، فإذا أراد أنْ يقوم فيسلم فليست األولـى بـأحق مـن        

))اآلخرة
)١٦(. 

@@ómaì@Z@@@üØ@ón“îó @çbnÙŽïØóî@Šó ó÷@@@@@@@@@@@ãýó@bi@ÚŽïÝuóà@ì@ÿóàüØ@ì@Š
@@@@@@aìó÷@oŽïjÜóè@ð“ïnîì@Šó ó÷@òì@L@pbÙi@@@@@@@@ðàýó@óÙäíš@pbÙi@ãýó@bi@

@ðîaì†@ñòìóÜ@óîôä@‹mónîb’@ì@“Žïq@óÜ@ãóØóîN@
S@@@@@@òìóä‡äłíu@Šó@ì@oò†@ñòˆbàb÷@ói@ç†‹Ø@ãýó@@@Z@@@óÜ@ÚŽîŠûŒ

@@@@@@@@@@@@òìóØóÜìíu@ì@Šìb @ói@æåŽïéií’ò†@çbîü‚@a‡ä†‹Ø@ãýó@ðmbØ@óÜ@çbäbáÝíà
                                                           

 ) .٢٤٤٦: (وصحيح مسلم رقم ) ٣٧٦٩: ( صحيح البخاري رقم )١٥(
وهو جزء من الـحديث السابق الذي تـم تـخريــجه  ) ١٨٣: ( سلسلة األحاديث الصحيحة رقم   )١٦(

 ) .١٤: (فـي التعليقة رقم 



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

٤١ 

@@@@@@@@@@@bïàýó@ñòìóäa‡àłòì@çbî@çbïä†‹Ø@ãýó@oïåïiò†@óîüi@L@@@@@óÜ@óîônî‹i@ç
@@@@@@@@@@@@ça‡ŽïÜ@æŽîŠòì@çbî@òìóä‡äłüu@Šó@çbî@òìóä†‹ØŒŠói@oò†@ói@ç†‹Ø@òˆbàb÷
@@@@@óîóäaìó›Žïq@óÙäíš@óîóÜóè@”îóàó÷@L@oŽïi@Þïjàümü÷@ì@Šbîó@ìbä@óÜ@Šó ó÷

@ŠójàóÍŽïq@ñóîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@üiIZ@H@
ليم وا تس ملِّسال ت : ()) (قال رسول اهللا    : قال  ) (عن جابر بن عبد اهللا      

))اليهود فإنَّ تسليمهم بالرؤوس واألكف واإلشارة
)١٧(. 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@ðä†‹Ø@ãýó@óÙäíš@Øóî@óÜ@çóØóà@ãýó@óØóÜìíu@íØòì
@ç†‹Ø@òˆbàb÷@ì@òìóä‡äłíu@oò†@ì@Šó@óÜ@óîônî‹i@óØóÜìíuN@

ويستثنـى مـن   … وال تكفي اإلشارة باليد وحنوه      : (قال الـحافظ   
كان بعيداً بـحيث ال يسمع التسـليم جيـوز         وكذا من   … ذلك حالة الصالة    

 .)١٨()السالم عليه إشارة ويتلفظ مع ذلك بالسالم
@@ómaì@Z@@@@@@óîôä@‘ói@ðäbØòíŽï’ìbè@ì@oò†@ói@ç†‹Ø@òˆbàb÷@béäóm…@

@@@@@@@@òìónŽî‹Øò†@bïu@óàóÜ@‰Žîíä@ðmóÜby@ãłói…@@@@@@@@@aìóØ@”ïÙŽïóØ@üi@bèòìóè@
@@@@@@@@@@@@@@ó@ïi@eí @aìóØ@ÛóîòíŽï’@ói@òìónŽïÜ@oŽïi@Šìì†@@@@@aìó÷@oŽïióä@óØóàý

@oäbàŒ@ói@a‡’óØòˆbàb÷@ÿó @óÜ@ì@òˆbàb÷@ói@oîóÙjŽïÜ@ðàýó@ónìŠ†
@oïŽïÜò†@óØóàýóN@

@

@ãòìì†@Z@•ü‚óä@ðäa†Šó))Üa@ò†bïÈìî‹á((:  
                                                           

ونقل األلبانـي قـول الــحافظ      ) ١٥٠ / ٤: (ي  والديلم" عمل اليوم والليلة  " أخرجه النسائي فـي     )١٧(
جلبـاب الــمرأة   "وأقره ، وقال فـي  ) أخرجه النسائي بسنٍد جيد   ) : (١٢ / ١١" : (فتح الباري "فـي  

) ٣٨٩ ـ  ٣٨٨ / ٤" : (سلسلة األحاديث الصـحيحة : "، وانظر ) صحيح) : (١٩٦: (ص " الـمسلمة
 ) .١٧٨٣: (حتت الـحديث رقم 

 ) .٢٤ / ١١ : ( فتح الباري)١٨(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

٤٢ 

J@•ü‚óä@ðäa†Šó@ðîòŠìó @ì@ÿŒóÐ@Z@
مـن أتـى أخـاه      ((: يقول  ) (مسعت رسول اهللا    : قال   )(عن علي   

، فإذا جلس غمرته الرمحة      ى يف ِخرافة الـجنة حتـى جيلس     شمالـمسلم عائداً   
، وإنْ كان غدوةً صلى عليه سبعون ألف ملك حتـى يمسي ، وإنْ كان ممسياً               

))صلى عليه سبعون ألف ملك حتـى يصبح
)١٩(. 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@ìbä@óÜ@aìó÷@ð’ü‚óä@ðØóîa‹i@ðäa†Šó@üi@oŽï›i@ÚŽïóØ@Šóè
@@@@ðäbØóàóèŠói@ðä†‹Ø@óåŽîìŠ†@@@@@@@@@@@Šó ó÷@bu@L@oŽï“ïäò†a†@íØòìbm@óîa‡n’óèói

@@@@@@@ìó÷@Šó ó÷@òì@L@òìónŽî‹îò†@aí‚@ðîòŒói@ì@pó¼òŠ@aìó÷@o“ïäa†
@@@@@@@aìó÷@ìíi@a‡ïäbîói@ðmbØ@óÜ@ñóäa†ŠóIWP~PPP@H@@@@@@óÜ@òìóåŽîŠbqò†@ñüi@ón“î‹Ð

@@@@@@@@@@@@@@óÜ@ñóäa†Šó@ìó÷@Šó ó÷@òì@L@òŠaíŽï÷@íØòìbm@çóØò†@üi@ñ‹Žï‚@ñbÈì†@ì@aí‚
@@i@a†òŠaíŽï÷@ðmbØ@@@aìó÷@ìí@ŠaŒóèbnÐóy@@@@@@@@@@@@ì@aí‚@óÜ@òìóåŽîŠbqò†@ñüi@ón“î‹Ð@

@òìónŽïiò‡ŽïÜ@ñˆûŠ@óØ@ðäbîói@íØòìbm@çóØò†@üi@ñ‹Žï‚@ñbÈì†N@
@J@•ü‚óä@ðäa†Šó@ðáØíyZ@

 ) .باب وجوب عيادة الـمريض: (ري قال اإلمام البخا
) : (قـال رسـول اهللا        :  قال   )(ثُم أخرج حديث أبـي موسى      

))أطعموا الـجائع ، وفُكُّوا العانـي ، ودوا الـمريضوع((
)٢٠(. 

@@ómaì@Z@@ðàbáï÷)البخاري(@@@ðmóîìíàŠóÐ@B@Z@@@@ðäa†Šó@Žïjuaì@ðmóibi
•ü‚óä@B@ñaí‚@ñŠójàóÍŽïq@ñóØò†ìíàŠóÐ@b−ó÷)(@óØ@òìómòìa‹Žï @

                                                           
، وقال الشـيخ    ) ١٣٦٧: (وسلسلة األحاديث الصحيحة رقم     ) ١٤٤٢: ( صحيح سنن ابن ماجه رقم       )١٩(

 ) .٣٥٣ / ٣: (السلسلة ) ِخرافة الـجـنة أي فـي اجتناء ِثـمرها: (األلبانـي 
 ) .٥٦٤٩: ( صحيح البخاري رقم )٢٠(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

٤٣ 

@@ðmóîìíàŠóÐ@Z@@@@@@@@@@@ì@çóÙi@•ü‚óä@ðäa†Šó@ì@ð‹i@ðäbóØ@ói@çò‡i@ç†Šaí‚
i@Šb ŒŠ@ìa‹Ø‡äói@ì@Þî†@çóÙN 

@J@oîóÙi@•ü‚óä@üi@òìóäìíi@Ûbš@ì@çaìbm@ðmòŠbÐóØ@ñbÈì†@ómóåäíZ@
دخل على أعرابـي يعوده (     ، (أنَّ النيب   : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما       

ال بأس طَهـور إنْ     : إذا دخل على مريٍض يعوده قال له        ) (وكان النيب   : قال  
))…شاَء اهللا 

)٢١(. 
@@ómaì@Z@@ŠójàóÍŽïqI@HŠ@@@@@@@ì@•ü‚óä@ðØón’ò†@ðÙŽîìbïq@ñý@üi@o“îû

@ŠójàóÍŽïq@òì@L@†‹Ø@ðäa†ŠóI@H@ðäa†Šó@üi@póîbn“îû‹i@Šó ó÷
@@@@ìíàŠóÐò†@ñfq@ÚŽï’ü‚óä@Z@@@@@@@@@@@@@@ì@òìòŠóØ@Ûbq@ì@óîôä@ïè@óîô’ü‚óä@ãó÷

@aí‚@îì@ói@óäbØóäaìbm@ñŠóiýN@
، فإنْ  أي إنَّ الـمرض يكَفِّر الـخطايا      " ال بأس "قوله  : ( قال الـحافظ 

" طَهـور "حصلت العافية فقد حصلت الفائدتان وإالَّ حصل ربح التكفري ، وقوله            
لـى أنَّ   يدل ع " إنْ شاء اهللا  "وقوله  … أي هو طَهور لك من ذنوبك أي مطَهرة         

 .)٢٢()…ر دعاٌء ال خبـ" طَهور"قوله 
@ómaì@Z@ói@oóióà"ــأس @÷çbØóäaìbm@µ’ü‚óä@óØ@óîòìó@"ال ب
@@òìónŽî‹ò†@@@@@@@@@@@@@@@ìì†@aìó÷@òìóîìíi@Ûbš@óØó’ü‚óä@Šó ó÷@bu@L@pbiò†@çbîý@ì

@@@@@@@@@@@@@@@oò†@ðäbØóäaìbm@ñòìóåî‹@ð−aŒbÔ@båï ó÷@òìímìóØ@oò†@ñ†ìí
@@@ói@oóióà@òì@L@oŽîìóØò†"طَهــور"@@@@óîô’ü‚óä@ãó÷@óØ@óîòìó÷@
@@@@óîüm@ðäbØóäaìbm@ñòìòŠóÙØbq…@@@@ñómìì@òì@"  إنْ شاء اهللا"@@@@@@Šó@óÜ@óîóÜói@

i@oóióà@óØ@ñòìó÷@ó"طَهور"@ça‡Üaìóè@Ûóä@óîòìóäaŠbq@ì@bÈì†@…@
                                                           

 ) .٥٦٥٦: ( صحيح البخاري رقم )٢١(
 ) .١٤٨ ـ ١٤٧ / ١٠: (ري  فتح البا)٢٢(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

٤٤ 

مكة شكوى شديدة ،    ـتشكيت بِ : ت سعٍد أنَّ أباها قال      وعن عائشة بن  
))…اللهـم اشِف سعداً : ثُم قال … يعودنـي ) (فجاءنـي النيب 

)٢٣(. 
@@ómaì@Z@@@@ñìíàŠóÐ@‡Èó@Z@@@@@@‡äím@ŠûŒ@ðØóîô’ü‚óä@ð’ím@a†óÙØóà@óÜ

ŠójàóÍŽïq@ì@L@ãìíiI@@H@ã†‹Ø@ðäa†Šó…@ñìíàŠóÐ@b−ó÷@@Z@ñbÑï’@óîaí‚
@ò‡i@‡Èó…@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ðmóÐŠò†@a†ò‹ŽïÜ@òìímbè@a‡móåäí@óÜ@‹m@ñbÈì†@ì@‹ÙîŒ@ÚŽî‡äóè@òì
@óîôä@çb¹bïä†‹ÙbiN@

@

@ãóîf@Z@pòíÈò†@ñòìóäa‡àłòì))ŽðÈa‡Üa@aíjïucì@L@ðÈa‡Üa@óibugì((:  
@JpòíÈò†@ñòìóäa‡àłòì@ðáØíyZ@@

@@@ì@ì@òìóåmbè@ãò†ói@@@@@@@@@@@óÜ@ójuaì@çbáÝíà@ña‹i@ðmòíÈò†@ñòìóäa‡àłò
@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@óÙäíš@çbáÝíà@ŠóI@H@@@ì@òìì†‹Ø@fq@ðäbàŠóÐ

@ðmóîìíàŠóÐ@Z@ì@aí‚@ñóäaìó›Žïq@aìó÷@òìóma†óä@ðàłòì@ÚŽïóØŠóè
@@@òìì†‹Ø@ðîóØòŠójàóÍŽïqI@H@@@@@@@@@@@@@ñŠbØ@ómòíÈò†@ìó÷@ÚŽïuŠóà@ói@•óàó÷@L

@oŽîŠ†óä@ãb−ó÷@a‡Žïm@ðàaŠóyN@
فكوا العانـي ،   ((: قال  ) ( عن النيب    )( أبـي موسى األشعري     عن

 ، وأجيبوا الداعيودوا الـمريضوع((
)٢٤(. 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@@ŠbÙmòíÈò†@ðmòíÈò†@ðàłòì@ì@çóÙi@Šb ŒŠ@ìa‹Ø@‡äói@ì@Þî†
@çóÙi@•ü‚óä@ðäa†Šó@ì@òìóäò‡iN@

 :قال ) (رسول اهللا  أنَّ : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال 
                                                           

 ) .٥٦٥٩: ( صحيح البخاري رقم )٢٣(
 ) .٧١٧٣(و ) ٥١٧٤: ( صحيح البخاري رقم )٢٤(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

٤٥ 

] ِعرساً كان أو نـحوه   [ذا دِعـي أحدكم إلـى الوليمة فليأتـها ،        إ((
))]ومن لـم جيب الدعوة ، فقد عصى اهللا ورسوله[، 

)٢٥(. 
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@@ì@paì‹i@bi@aìó÷@ÚŽïmòíÈò†@üi@a‹Ø@Âäbi@òíŽï÷@óÜ@ÚŽïØóî@Šó ó÷

@@@@@@@@@@@@@@@@@@Šóè@òì@L@•òìóÜ@óu@çbî@oŽïi@òìóånaí @çˆ@ðmòíÈò†@L@oŽïji@ò†bàb÷
ÚŽïóØ@@@@@@@@@@@@@@@@@aìó÷@òìóma†óä@óØómòíÈò†@ðàłòì@ì@òìóäbi@ìó÷@ãò†@ói@póîóä@

@òìì†‹Ø@ðîóØòŠójàóÍŽïq@ì@aí‚@ð›ŽïqŠóIN@H@
هذا دليلٌ على وجوب اإلجابة     " عصى اهللا ورسوله  "قوله  : (قال الـحافظ   

، ألنَّ العصيان ال يطلق إالَّ على ترك الواجب ، ووقع فـي روايٍة البن عمر عند                
 .)٢٦(")من دِعي إىل وليمٍة فلـم يأتـها عصى اهللا ورسوله ":أبـي عوانة 
@ómaì@Z@ñómììB@ðàłòì@ì@òìóäbi@ìó÷@ãò†@ói@póîóä@ÚŽïóØ@Šóè

@@@@@@@@@òìì†‹Ø@ðîóØòŠójàóÍŽïq@ì@aí‚@ð›ŽïqŠó@aìó÷@òìóma†óä@óØómòíÈò†I@B@H
@@@@@@ŠbØ@ói@ð›ŽïqŠó@óÙäíš@L@pòíÈò†@ñòìóäa‡àłòì@Žïjuaì@Šó@óÜ@óîóÜói

èbä@oŽïióä@kuaì@óÜ@çbåŽïèŒaì@üi@þÝï÷@oŽî‹åŽï…@
@@@@@@@@@@pòíÈò†@ñòìóåmbè@ãò†ói@ì@òìóäa‡àłòì@Žïjuaì@óØ@óäai@•òìó÷@òì
@@@@@@@@@@@@@ìíàóè@ì@óîôn“ @íÙÜói@òìòìóånaí @çˆ@ðmòíÈò†@ói@óîôä@pójîbm@béäóm
@@@@@@@@@@@ãb−ó÷@a‡Žïm@ðàaŠóy@ñŠbØ@ómòíÈò†@ìó÷@ÚŽïuŠóà@ói@òìónŽî‹ ò†@ÚŽïmòíÈò†

@@@@@ãó÷@L@oŽîŠ†óä@@@@@@@@@@@@ói@óîòìòŠó@ñóîò†ìíàŠóÐ@ìó÷@ð’óØìŠ@•óån“îóŽïm
@òìóïäbØómóîaíîŠ@ìíàóèN@

                                                           
رواه : (، وقال الشيخ األلبانــي      ) ١٤٢٩: (وصحيح مسلم رقم    ) ٥١٧٣: ( صحيح البخاري رقم     )٢٥(

ة الثانيـة لـه ، وسـندها       البخاري ومسلم وأمحد والبيهقي من حديث ابن عمر ، ورواه أبو يعلى ، والزياد             
 ) .٨٢: (ص " آداب الـزفاف " قاله فـي ") التلخيص " صحيح كما قال الـحافظ فـي 

 ) .٣٠٥ / ٩: ( فتح الباري )٢٦(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

٤٦ 

@JóàaŠóy@pójîbm@ói@çbØò‡äóàóÜìò†@ðä†‹Ø@pòíÈò†Z@@
@@@@ì@ÔóÐ@ì@òìóäbØò‡äóàóÜìò†@ói@oŽî‹Ùi@pójîbm@pòíÈò†@óàaŠóy

@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@Šói@óÜ@•óàó÷@L@oŽî‹Øóä@Âäbi@üi@ðäbØòŠaˆóèZ@
عاِم طعام شـر الطَّ(() :  (قال رسول اهللا : قال  )(عن أبـي هريرة 

الوليمة يدعى لـها األغنياء ، ويـمنعها الـمساكني ، ومن لــم يــجب             
))الدعوة فقد عصى اهللا ورسوله

)٢٧(. 
@@ómaì@Z@@@@@@üi@ðäbØò‡äóàóÜìò†@aìóØ@ómòíÈò†@ðä†Šaí‚@ç†Šaí‚@æî‹m@ta‹‚

@@@@@@@óÔ@fÜ@ðäbØòŠaˆóè@ì@ÔóÐ@ì@oŽî‹Øò†@Âäbi@@@@@@@@@òì@L@oŽî‹Øò†@•ói@fi@ì@óÌò†
@@@@@@ì@aí‚@ð›ŽïqŠó@aìó÷@òìóma†óä@pòíÈò†@ðàłòì@ÚŽïóØ@Šóè

@òìì†‹Ø@ðîóØòŠójàóÍŽïqIN@H@
ومعنـى هذا الـحديث اإلخبار بـما يقع من الناس بعده         : (قال النووي   

           من مراعاة األغنياء فـي الوالئم وحنوها وتـخصيصهم بالدعوة وإيثـارهم 
 مـجالسهم وتقديـمهم وغري ذلك ِمما هو الغالب فــي          بطيب الطعام ورفع  

 .)٢٨(!)الوالئم ، واهللا املستعان 
@ómaì@Z@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@a†óîò†ìíàŠóÐ@ãóÜI @H@@@ñòìói@òìa†@ðÜaìóè

@@@@@@@@@@@@@çbØómòíÈò†@óÜ@çbØò‡äóàóÜìò†@ói@ça†@ðä‹ @óÜ@ñü‚@ñaì†@óÜ@pa†ò†ììŠ
çbïä†‹Ø@‡äó¸ójîbm@ì@çbØómòíÈò†@ñòíŽï’ìbè@ì@ì@pòíÈò†@ói@

@@ì@ón“ïäa†@m‹ aŠ@ŒŠói@ì@Ûbš@ì@o‚óä@ðä†Šaí‚@ói@çbîòìóä†‹Øbïu
                                                           

بـهذا اللفظ مرفوعاً ونـحوه فـي صـحيح       ) ١٤٢٩٨: (رقم  " السنن الكربى " رواه البيهقي فـي     )٢٧(
آداب : ، وانظـر    ) ٥١٧٧: (صحيحه موقوفاً عليه رقـم      ، ورواه البخاري فـي     ) ١٤٣٢: (مسلم رقم   
 ) .٢٣٧ / ٩: (، وشرح صحيح مسلم ) ٨١: (الزفاف ص 

 ) .٢٣٧ / ٩: ( شرح صحيح مسلم )٢٨(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

٤٧ 

@@@@@@@@@@@@@@ñóiŠûŒ@óÜ@óØ@ñóäaìóÜ@•óäbàóÜ@óu@ì@çbïån‚@”Žïq@ì@çbïäbØóïÝuóà
@òŠò†@ðmóàŠbî@•aí‚@L@oŽî‹Øò†@ìbšŠ@a‡äbØómòíÈò†A@

@J@@@@@@@@@@ãb−ó÷@a‡Žïm@ðàaŠóy@ñŠbØ@aìóØ@òìónîò‡i@ÚŽïmòíÈò†@ðàłòì@oŽïibä
ò†oŽîŠ†Z@@

ðàbáï÷) البخاري (@@@@@@@ðmóîìíàŠóÐ@oŽïjŽïÜ@ñaí‚@ðmó¼òŠZ)  هـل  "باب
، ورأى أبـي مسعود صورةً فـي البيت       " يرجع إذا رأى منكراً فـي الدعوة ؟      

فرجع ، ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى يف البيت ِستراً على الـجدار ، فقال ابن                
عليه فلم أكن أخشى عليـك ،       من كنت أخشى    : عمر غلبنا عليه النساء ، فقال       
 .)٢٩()واهللا ال أطعم لكم طعاماً فرجع

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@_@òìónŽîŠó ò†@ïi@ðØóîóqa‹‚@a†óØómòíÈò†@óÜ@Šó ó÷@bîb÷
I أبـي مسعود@H@@@@@@@@@@@òì@L@òìóîaŠó @ì@a†óØóÜbà@óÜ@ïi@ðØóîóåŽîìI ابن عمرH@@”î
I أبو أيوبH@@@@@ì@†‹Ø@pòíÈò†@ñ) أبو أيوب(@@@@@iaaíÜóè@ïi@ðÙŽïØb’üq@@@@ói@ìí

@@@@L@òìóäbîóØòìíäb‚@ñŠaíî†I  ابن عمـرH@@@@@ðmìì@”î@Z@@@@@@@ói@çìíi@ŽßaŒ@çbmò‹Ðb÷
@@@@@ðmìì@”îìó÷@L@a‡äbàŠó@Z@@@@@@@@@@Šó@óÜ@â‹m@aìó÷@óîaíióè@â‹m@ÚŽïóØ@Šóè@óÜ

@ìíióä@üm@A@òìóîaŠó @ì@L@ãü‚bä@çbnä†Šaí‚@aí‚@ói@‡åŽîíN@
ـي أف:  ، فقال    أنَّ رجالً صنع طعاماً فدعاه    : "عن أبـي مسعود    : (قال الـحافظ   

 .)٣٠()وسنده صحيح"  تكسر الصورةنعم ، فأبى أنْ يدخلَ حىت: البيت صورة ؟ قال 
@@ómaì@Z@@@@@@ì@†‹Ø@oìŠ†@ðÙŽïä†Šaí‚@ÚŽîìbïqI أبـي مسعودH@@@†‹Ø@pòíÈò†@ñ

@@LI أبـي مسعود@H@@ñìíàŠóÐ@Z@@@@@@@@@@@@@@ðmìì@”îìó÷@_@óîa‡Žïm@ñóåŽîì@çbnÜbà@bîb÷@Z

                                                           
 ) .٣٠٩ / ٩: (فتح الباري " صحيحِه " قالـه اإلمام البخاري فـي )٢٩(
 ) .٣١٠ / ٩: ( فتح الباري )٣٠(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

٤٨ 

@@@L@fÜóiI أبـي مسعود@H@@@@ì@òìóm‹ @ñü‚@@@@@@@óØóåŽîì@íØòìbm@òìòŠììˆ@ón“îûŠóä
@oŽîŠói@ñìbä@óÜ@ì@oŽïåŽïÙ“iN@

@@@@ìíi@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@ñóîò†ìíàóÐ@ìó÷@Šói@óÜ@•óàó÷I @H@óØ
@ðmóîìíàŠóÐZ ))ال تدخلُ الـمالئكةُ بيتاً فيه صورة((

)٣١(. 
@ómaìZ@oŽïji@a‡Žïm@ñóåŽîì@òìóÙŽïÜbà@ìbä@óåšbä@çbØón“î‹Ð@N@

فيه أنه ال جيوز الـدخول فــي        : ال ابن بطال    ق: (وقال الـحافظ أيضاً    
     مـما ن هى اهللا ورسوله عنه لـما يف ذلك من إظهـار          الدعوة يكون فيها منكر

الرضا بـها ، ونقل مذاهب القدماء يف ذلك وحاصله إنْ كان هناك محرم وقدر              
 .)٣٢()…على إزالته فأزاله فال بأس ، وإنْ لـم يقدر فلريجع 

@@ómaì@Z@@íàóÐ@ãó÷@@@@@@@óîa‡Žïm@ñòìó÷@óîò†ì@Z@@@@@@@@@óàaŠóy@ì@óîôä@oìŠ†@óØ
@@@@ì@aí‚@óØ@ñóäaìóÜ@oŽïji@a‡Žïm@ñŠbØóqa‹‚@aìóØ@ÚŽïmòíÈò†@üi@oîû‹i

@ñóØòŠójàóÍŽïqI @H@@@@ñòìóäa‡àłòì@ì@´“îûŠ@óÙäíš@òìì†‹Ø@çbîóÌò†óÔ
@@@@@@@@@@@@L@óäbàaŠóy@ì@ñŠbØóqa‹‚@ìói@óîa‡Žïm@ñ‡äóàaŒòŠ@n‚Šò†@ómòìóÈò†@ìó÷

@@@ðäìíšüi@b−ó÷@@@@@@@@@óîòìó÷@ñóØón‚íq@óØ@òìì†‹Ø@‘bi@ðäbîbäaŒ@Z@@@@ìó÷@Šó ó÷
@ìó÷@ðä†‹iý@ì@æîŠü @ñbäaím@”îìó÷@ì@ìíióè@a‡Žïm@ñŠbÙàa‹y@ómòíÈò†
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñbäaím@Šó ó÷@òì@L@oŽïji@ò†bàb÷@ì@paû‹i@ónìŠ†@aìó÷@ìíióè@ñóäbàaŠóy

 @@@iý@ì@æîŠü@@@@@ióä@ñóäbàaŠóy@ìó÷@ðä†‹@@@@ ò†@aìó÷@ìíŽîŠó@@@@ò†bàb÷@ì@òìón@
@oŽïibä…@

                                                           
) ٥٩٥٨(و ) ٥٩٤٩(و ) ٤٠٠٢(و ) ٣٣٢٢(و ) ٣٢٢٥(و ) ٣٢٢٦: ( صــحيح البخــاري رقــم )٣١(

 ) .٢١١٢(و ) ٢١٠٧(و ) ٢١٠٦: (وصحيح مسلم رقم 
 ) .٣١٠ / ٩: ( فتح الباري )٣٢(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

٤٩ 

يـموت الـميت من أقاربـي    (: وسِئلَت اللجنة الدائمة للبـحوث واإلفتاء      
ي بدعة كما أفتيتومنا من قبل ، ولكن        يوماً وهِ ) TP(أيام و   ) W(مونَ عليِه بعد    فيوِل

 أذهب قصد عدم التقاطع ، فما الـحكم فـي األكل من طعام هذه البدعة ؟
@@ómaì@Z@@@@ãŠbØíóØ@ì@ã‚@óÜ@Ûóîìì†‹à@@@@@@oìŠ†@üi@ðÙŽïä†Šaí‚@ì@oŽî‹àò†@
@@@óÜ@çóØò†IW@H@@@ì@ˆûŠITP@H@@@a‡ïä†‹à@ñòˆûŠ]@@ómaì@Z@@@@@@ì@óäbnÐóy@Šó@ðä†Šaí‚
@óÝš@Šó[@@@@@@@@@@@@@@@æà@ãłói@L@òìa†@çbàüi@çbmaímóÐ@“Žïq@íØòì@óîóÈ‡ïi@•óàó÷@

@ìó÷@ðä†Šaí‚@ðáØíy@bîb÷@L@ðmóîbà‚@ðä‡äa‹›qóä@óióà@ói@ãûŠò†
óÈ‡ïi@òìa‹Ø@oìŠ†@óä†Šaí‚_@óîôš@@

@çbîìíàŠóÐ@a‡àłòì@óÜ@”ïäbîbäaŒ : 
) إجابةُ الدعوة ، ألنَّ هذا من البدع ، وقد ثبت عن رسول اهللا                ال ي لك جوز) (

قال   ـأن أحدثَ فـي أمرنا هذا ما لـيس منـه فهـو رد            : " ه نم "    وإذا تركـت ،
أنْ تترك فعل   الـحضور فهو من طاعة اهللا وليس ذلك من القطيعة ، ألنَّ القطيعة هي              

ري ، لكن إذا كان حضورك لقصد تغري الــمنكر          خـر وال ما يشرع لك فعله من البِ     
لى أنْ ال تأكل    وأنت تقوى على ذلك فال حرج فـي حضورك إلنكار الـمنكر ، ع           

 .هذا الغرض الطعام الـمقدم ِل
 .)٣٣()وباهللا التوفيق ، وصلَّى اهللا على نبينا حممد وآلِه وصحبِه وسلم

                                                           
 .، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ) ٨٨٦٨: ( السؤال الـخامس من الفتوى رقم )٣٣(

 ئيس اللجنة                  الرئيس  عضو                  عضو           نائب ر           
  عبد اهللا بن قعود    عبد اهللا بن غديان     عبد الرزاق العفيفي       عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز      

وإذا كان فـي الدعوة منكر ، فإن كان اإلنسان قادراً علـى            : ( وقال الشيخ ابن العثيمني   
إجابةُ :  إزالةُ الـمنكر ، والوجه الثانـي    :  الوجه األول :  التغيري وجبت عليه اإلجابة ، من وجهني      

كما لو كان فــي الـدعوة       أما إذا كان فـي الدعوة منكر ال تستطيع تغيريه          و… دعوة أخيِه   
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٥٠ 

@@ómaì@Z@óàó÷@óÙäíš@L@òìónî‡i@ómòíÈò†@ìó÷@ðàłòì@óîôä@oìŠ†
@@@•aí‚@ñŠójàóÍŽïq@ì@L@çbØóÈ‡ïi@óÜ@óÙŽï’óiI@H@ðmóîìíàŠóÐ@Z@Šóè

@@@@@@@@@@@@@@@@óåî†@ãóÜ@oŽïióä@ÚŽï’ói@•ón’@ìó÷@ì@oŽïåŽïéia†@ÚŽïn’@a†óåî†@ãóÜ@ÚŽïóØ
@@@@@@@@@@@@@@aì@üm@Šó ó÷@òì@L@oŽî‹Øbä@ÿíióÔ@ì@óîòìa‹Ø@pòŠ@òìa‹åŽïèa†@ìó÷@aìó÷@@oïåŽïiŒ

@@@@@óÜ@óÙŽï’ói@póäìíióä@ò†bàb÷@ãó÷@aìó÷@ómòíÈò†@ìó÷@ðäìíi@ò†bàb÷@óÜ
@@@@@@@@@@@@@@ðä‡äa‹›q@óÙäíš@L@ðmóîbà‚@ðä‡äa‹›q@óÜ@óîôä@ÚŽï’ói@ì@aí‚@ðÜóîaŠeí 
@@@@@@ì@óØbš@óÜ@oŽïi@ðÈŠó’@ðä†‹Ø@óØ@ÚŽîŠbØ@óÜ@çbåŽïèŒaì@óÜ@óîônî‹i@ðmóîbà‚

@@@@@@@ü @óióà@ói@oäìíiò†bàb÷@Šó ó÷@ãłói@L@‹Žï‚@@@@@@@@ìó÷@ðä†‹Ø@óÌò†óÔ@ì@æîŠ
@@@@@@@@@@@@@@@@@óîôä@a‡Žïm@ð›ïè@aìó÷@oŽïióè@póàó÷@ñbäaím@•üm@ì@oŽïi@óîóÈ‡ïi@ì@óqa‹‚
@@@@@@@@@@@@@@@@L@óîóÈ‡ïi@ì@óqa‹‚@ìó÷@ðä†‹Ø@óÌò†óÔ@ì@æîŠü @óióà@ói@oïji@ò†bàb÷
@@@@@@ì@æåŽî†@püi@òìónóióà@ìói@óØ@oîü‚óä@óä†Šaí‚@ìóÜ@ÚŽïuŠóà@ói

@çóØò†@’óÙ“Žïq…@
@
@

@@ãòŠaíš@Z@@Žï‚@ñbÈì†@@@@@@@@@@@@@@oŽïà‰qò†@óØ@ñóóØ@ìó÷@üi@ç†‹Ø@‹))@@oïá“mì

 bÉÜa((:  
 أي الدعاء له بالرمحة والربكة إذا        : العاطس وتشميت: (قال الـمناوي   

 .)٣٤(")يرمحك اهللا"بأن تقول له " وإذا عطس فحمد اهللا فشمته"…محد اهللا 

                                                                                                                                      
شرح ريـاض   )  فإنه ال يـجوز لك أنْ تجيب      كان هناك أغانـي حمرمة   شرب دخان أو شيشة أو      

 ) .٦١٣ / ١: ( الصالـحني
 ) .٣٩٠ / ٣: (لقدير  فيض ا)٣٤(
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٥١ 

@@ómaì@Z@@@ói@oóióàB تشميت العاطس@B@@@@@@ñòìói@oîóÙi@üi@ñbÈì†@óØ@óîòìó÷
@@@aí‚@óØ@@@@@@@@@@@@@@@@@@ìó÷@Šó ó÷@oŽï“‚óji@fq@ðîü‚@ðmóØòŠói@ì@pbÙi@fq@ð¼òŠ

aí‚@ðbqí@ñóØóåïà‰q@ñaì†@óóØñ†‹Ø@ì@@ðmìì@@Z)هللا الـحمد(@…@
@ñòìói@óÙi@üi@ñbÈì†@”îüm@aìó÷@†‹Ø@ñaí‚@ðbqí@ì@ðà‰q@Šó ó÷@òì

@oïŽïÝi@ñfq@óØ@Z)يرمحك اهللا(@…@
وقال به   …الوجوب  وظاهر األمر   : قال ابن دقيق العيد     : (وقال الـحافظ   
إنـه  : ل مجع من علمائنا     قا: وقال ابن أبـي جـمرة     … مجهور أهل الظاهر    

جاء بلفظ الوجـوب     :فقال  " حواشي السنن " ابن القيم فـي     اه وقو فرض عنيٍ 
وبصيغة األمر  ،  الظاهرة فيه   " على"وبلفظ  ،  الدال عليه   " الـحق"وبلفظ  الصريح  

وال : ، قـال  )" (أمرنا رسـول اهللا  "صحابـي وبقول ال ،  اليت هي حقيقة فيه     
 .)٣٥()...ثرية بدون جمموع هذه األشياء ريب أنَّ الفقهاَء أثبتوا وجوب أشياء ك

@@@@ómaì@ðmŠíØ@ói@ZŠò@@@@@@@@@ç†‹Ø@bÈì†@óØ@óîòìó÷@óä†‹Ø@fq@çbàŠóÐ@ìó÷@ðmóÜaì
@@@@@@@@@@@@@@@ŒŠóÐ@óäbîìíàŠóÐ@”ïäbîbäaŒ@óÜ@ÚŽïÜóàüØ@òì@L@ónîíŽïq@ì@kuaì@ñüiò@@@óÜ@

@è@Šó@@@@@@@@@@@@@@ñbÈì†@oŽïiò†@ðä†‹Ø@‘bqí@ì@µà‰q@óÜ@çbïŽîí @óØ@ñóäaìó÷@ìíàó
@çóÙi@üiN@

@@

@ãóvåŽïq@Z@òŒbäóu@mìóÙåŽîí’))÷bå§a@Ëbjma((:  
@J@òŒbäóu@mìóÙåŽîí’@ðáØíyZ@

                                                           
ونقله ) ٣٩٠ / ٣" : (فيض القدير"ولـخصه الـمناوي فـي ) ٧٣٩ ـ  ٧٣٨ / ١٠: ( فتح الباري )٣٥(

 .بلفظه تـماماً ) ٧ ـ ٦ / ٨" : (تـحفة األحوذي"الـمباركفوري فـي 



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@a‹i@óÜ@ÚŽî‡äóè@Šó@óÜ@ónîíŽïq@ì@kuaì@aìó÷@†‹à@ÚŽïäbáÝíà@Šó ó÷
@@@@@@@Ø@æÑØ@ì@ç†Šü’@ói@´óè@aìóØ@ðäbØóäbáÝíà@@@@@@Šó@óÜ@òŒbäóu@ñ‰Žîíä@ì@ç†‹

@çbäbáÝíà@ðäbnŠü @óÜ@ðä†‹Ø@æÐò†@ì@´’bä@üi@mìóØ@æŽîí’@ì@ç†‹ØN@
فإنه فرض كفايٍة كرد السالم ، قال ابن        " واتباع الـجنائز : ("قال الـمناوي   

وقد نقل أهلُ العلم اإلمجاع على أنَّ إيـجاب جتهيزه لقضاء حقه فكان على             : الكمال  
 ).…ريورة حقه مقضياً بفعل البعض الكفاية لص

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@çbäbáÝíà@óÜ@ÚŽî‡äóè@Šó@óÜ@òŒŠóÐ@òŒbäóu@mìóÙåŽîí’
@@@@@@ŠüØ@çbîbäaŒ@òì@L@ãýó@ñòìóäa‡àłòì@íØòì@@@@@@@@Žïjuaì@óØ@ñòìó÷@Šó@óÜ@ça

ói@@@@@@@Šó@ói@óîóäbáÝíà@ìó÷@ðÐbà@ðä‡äbîóŽïuói@Šói@óÜ@n‚eŠ
@@@@@óè@Šó@óÜ@òŒŠóÐ@óîüi@òìóîôäbØa‹i@@@@@@@@ói@ñóØóÐbà@óÙäíš@çbäbáÝíà@óÜ@ÚŽî‡ä

@çbïÙŽî‡äóè@mìóÙåŽîí’@ì@Ša†‹Ø@ói@oŽî‹åŽïèò†fu…@
أي اتبع جنازته حىت تصلي عليـه ، فـإنْ          " وإذا مات فاتبعه  : ("وقال أيضاً   

ِحصبت٣٦() إلـى الدفن كان أولـىه(. 
@@ómaì@Z@@ói@oóióàBòìóÙi@Žîí’@†‹à@Šó ó÷@B@@@@Žîí’@óØ@óîòìó÷

Œbäóu@@@@@@@@@@@@@Šó ó÷@òì@L@oîóÙi@Šó@óÜ@ñòŒbäóu@ñ‰Žîíä@ñòìó÷@üi@oîìóÙi@ñóØò
@ò“Žïq@óÜ@ì@Øbš@aìó÷@oŽîŠ‰Žïäò†@íØòìbm@oïi@a†óØòŒbäóu@ÿó @óÜN@

J@òŒbäóu@mìóÙåŽîí’@ðÜŒóÐ@Z@
 يتبعها فله   ممن صلَّى على جنازٍة ولَ    (( :قال  ) (عن النيب    ) (عن أبـي هريرة  
))دأصغرهما مثل أُح: وما القرياطان ؟ قال  : له قرياطان ، قيلقرياط ، فإنْ تبعها ف

)٣٧(. 

                                                           
 ) .٣٩٠ / ٣: ( فيض القدير )٣٦(
 .للفظُ لـه وا) ٩٤٥: (وصحيح مسلم رقم ) ١٣٢٣: ( صحيح البخاري رقم )٣٧(
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@ómaì@@Z@@@@@Žîí’@ì@pbÙi@ÛóîòŒbäóu@Šó@óÜ@‰Žîíä@ÚŽïóØŠóè
@@@aìó÷@oŽîìóØóäIقرياطH@@@@@@@@@@oŽîìóÙi@ð“ïåŽîí’@Šó ó÷@òì@L@oŽîìóØò†@oò†@ðÙŽî

@ìì†@aìó÷Iــرياط ــرياطH@a‹mìì@L@oŽîìóØò†@oò†@ñ@Z@ìì†Iق H@_@óîôš@ق
íàŠóÐ@ñì@Z@@óîaì@‡yí÷@ð‚b’@íØòì@çbïåîØí›iI@ómaì@Z@ðîòŠìó @óÜ

a‡äbØóØbš@ñììŒaŠóm@óÜ@a‡îóØò‹Žï‚@ðŠíÔ@ì@o’a†bqN@H@
    تبعهـا           ((: وفـي رواية نـحوه خرج مع جنازة من بيتها وصلَّى عليها ثُم نم

 ثُم رجع   حتـى تدفَن كان له قرياطان من أجر كُلُّ قرياٍط مثل أُحد ، ومن صلَّى عليها              
  .))…كان له من األجر مثل أُحد 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@óÜ@ñ‰Žîíä@ì@oŽïšŠò†@òìóÜbà@óÜ@a‡ØóîòŒbäóu@ÿó @óÜ@ÚŽïóØŠóè
@@@@@@@@@@@@ìì†@aìó÷@oŽîŠ‰Žïäò†@íØòìbm@oŽîìóÙi@ð“ïåŽîí’@b−ó÷@ì@pbÙi@ŠóI قـرياط@H

@@@@@@Ûóî@Šóè@óîóè@üi@’a†bqI قـرياطH@@@@@@@@@@@@@Šóè@òì@L@óîaì@‡yí÷@ð‚b’@íØòì@ñ
@@@ñ‰Žîíä@ÚŽïóØ@@@@@@@@@@@@@üi@’a†bq@ò‡äòìó÷@aìó÷@òìónŽîŠói@b−ó÷@ì@pbÙi@Šó@óÜ

@‡yí÷@ð‚b’@íØòì@óîóèN@
     مثل الـجبلني  : وما القرياطان ؟ قال     : قيل   … ((: وفـي رواية أخرى نـحوه

وكان ابن عمر يصـلي عليهـا ثُـم         :  ، قال سالـم بن عبد اهللا بن عمر          ))العظيمني
  .))لقد ضيعـنا قراريطَ كثرية: ـي هريرة قال ينصِرف فلمـا بلغـه حديث أب

@@ómaì@Z@@@a‹mìì@Z@@ìì†Iقرياط@H@@@@@@ñìíàŠóÐ@_@óîôš@Z@@@@@ð‚b’@ìì†@íØòì
@@@@@@L@a‡n’a†bq@óÜ@çaì@òŠìó IسالـمH@@@@ñŠíØ@ñI عبد اهللاH@@@@ñŠíØ@ñI ــرـمع@H

@ñìíàŠóÐI@Zـرـمع ابن@H@ãłói@òìóîaŠó ò†@ì@†‹Øò†@òŒbäóu@Šó@óÜ@ñ‰Žîíä
àŠóÐ@ÚŽïmbØ@ñóØò†ìí)أبــو هريــرة(@ñìíàŠóÐ@o“îóŽïq@ñ@Z@aŠ@ói
@bèò‡äóšIقرياطH@òìa†@oò†@óÜ@çbàŠûŒ@ñN@

@ãó’ó’@Z@Øóî@ðä†‹Ø@ñŠb ˆüàb÷))êÜ@|—äbÐ@Úz—åna@aˆgì((:  
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فمعناه طلب منك النصيحة فعليك     " واذا استنصحك ) "(وأما قوله   : (قال النووي   
 .)٣٨()ك عن بيان النصيحة ، واهللا أعلمأن تنصحه وال تداهنه وال تغشه وال تـمس

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@pŠó@óÜ@ónîíŽïq@aìó÷@†‹Ø@oŽïÜ@ñŠb ˆüàb÷@ñaìa†@Šó ó÷
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ì@oîóØóä@fÜ@ð’óÌ@ì@ÞŽïÐ@ì@oîóØóä@üi@ñòŠìóš@ì@oîóÙi@ñŠb ˆüàb÷

@ò‹mbäaŒ@•aí‚@L@ñüi@ñŠb ˆüàb÷@î‹iŠò†@óÜ@òìónî‹ óä@pü‚N@
 الدين النصيحة ، الدين النصيحة ،     II@:قال  I@H أن النيب ) (ميم الداري   عن ت و

))هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم:  من ؟ قالقلنا ِل ، الدين النصيحة
)٣٩(. 

@@ómaì@Z@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@@@ñìíàŠóÐ@@Z@@@@µîb÷@L@óîõŠb ˆüàb÷@µîb÷
@@@@@@@@@@@@@@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@ñó÷@fØ@üi@çb¸ìì@L@óîõŠb ˆüàb÷@µîb÷@L@óîõŠb ˆüàb÷

IH@_@@ñìíàŠóÐ@Z@@@@ñaìó“Žïq@ì@ñóØòŠójàóÍŽïq@ì@ñóØójŽïnØ@ì@aí‚@üi
@ì@çbäbáÝíà@”ïäbØò†b@óäbáÝíàN@

أن يحـب   بف: وأما النصيحة للمسلمني    : (قال الـحافظ ابن رجب الـحنبلي      
لـهم ما يحب لنفسِه ، ويشِفق عليهم ، ويرحم صغريهم ، ويوقِّر كبريهم ، ويحـزنَ                

م ، ويفرح لـفرحهم ، وإنْ ضره ذلك يف دنياه كرخص أسعارهم ، وإنْ              لـحزنـه
                 ـبحهم عامة ، ويما يضر من تـجارتِه ، وكذلك مجيع ما يبيع كان يف ذلك فوات
صالحهم وإلفتهم ودوام النعم عليهم ، ونصرهم على عـدوهم ، ودفـع كـل أذى                

 ...ومكروٍه عنهم 
إرشادهم إىل  : والنصيحة لعامة الـمسلمني    ... :  وقال أبو عمرو ابن الصالح    

مصالـحهم ، وتعليم أمور دينهم ودنياهم ، وستر عورام ، وسـد خالتــهم ،               

                                                           
 ) .٢٦٤ / ٧: ( شرح صحيح مسلم )٣٨(
 . )١٩٢٦: (وصحيح سنن الترمذي رقم ) ٥٥: ( صحيح مسلم رقم )٣٩(
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لـهم ، وأنْ يحب ونصرم على أعدائهم ، والذَّب عنهم ، ومجانبة الغش والـحسد    
 ...ه ذلك لـهم ما يحب لنفسِه ، ويكره لـهم ما يكره لنفسِه ، وما شاي

إثـار فقريهـم وتعلـيم      : ومن أنواع نصحهم بدفع األذى والـمكروه عنهم        
منهم عن الـحق يف قوٍل أو عمل بـالتلطف يف ردهـم إىل             جاهلهم ، ورد من زاغَ      

هم يف األمر بالـمعروف والنهي عن الــمنكر حمبـةً إلزالـة            ـالـحق ، والرفق ب   
 .)٤٠(...) فسادهم ولو بـحصول ضرٍر له يف دنياه

@@ómaìZ@@@@@@çbäbáÝíà@üi@ñŠb ˆüàb÷@òì@@Z@@@@@ðšŠóè@aìóØ@oŽïiò†@òìói
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òì@L@oŽïi@•ü‚@ñfq@”ïäaìó÷@üi@aìó÷@ñü‚@üi@ìíi@•ü‚@fq@ðÙŽïn’
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òì@L@oŽïi@•ü‚bä@ñfq@”ïäaìó÷@üi@ó’ü‚bä@ñfq@ñü‚@üi@óØ@•òìó÷
@@@@@@@@@@@@@@óÜ@”îŽîŠ@òì@L@a‡äbïäbØóØí›i@ói@òìónŽïi@ðîòŒói@òì@L@oŽïióè@çbîüi@ñŒü@

@@@@L@oŽî‹i@çbïäbØòŠìó @@@@@@@@@@•ü‚@ÿ†@òì@L@çbïäìíi@ŠbjàóÌ@ói@oŽïji@ŠbjàóÌ@òì
@@@@@@@@@@@@@@@@ñììŠ@óÜ@ñüi@oŽïióè@ðäbîŒ@•óàó÷@ðš@Šó ó÷@L@çbïäìíi@•ü‚@ÿ†@ói@oŽïi
@@@@@@@@@@L@çbïäbØòŠaŒbi@ðØóàín’@ð‚‹ä@ñòìóäìíi@ãóØ@ì@æîŒóia†@íØòì@òìóîõbïäì†

@@ðš@Šó ó÷@òì@@@@@@@@@òìa‹’û‹Ð@ón’@ð−aŒbÔ@ðäìíš@oò†@óÜ@•óàó÷@@@@a‡Žïm@ðäbØ
@çbïäbîŒ@óØ@oŽïi@•ü‚bäfq@ð’óäaìó÷@ìíàóè@bèòìŠóè@òì@L@oŽïji
@@@@@@@@@@@@@@@ì@ðÜby@•ü‚@ì@ŽïØbš@oŽïiò†@òì@L@“ @ðØóîòíŽï’@ói@oŽïäóîó ò†fq

@@aí‚@ðäbØómóáÉïä@ðàaìò†Šóiñ@@@@@@@@@@@@òì@L@oŽïi@•ü‚fq@òìóäbäbáÝíà@Šó@ói@
@@@ì@ŠaŒb÷@ìíàóè@òì@L@òìóäbïäbØóåàˆìì†@Šó@ói@pb£@çbîŠó

Šbä@òìómb£@Šìì†fÜ@çbïØóîômóyòN@
@@@bèòìŠóè@òì)  ابن الصالح الشهرزوري(@@@ðmóîìíàŠóÐ@@Z@@@üi@ñŠb ˆüàb÷

@@@@@@óÜ@óîônî‹i@“ @ói@çbäbáÝíà@Z@@@@çbïäbØóîõ‡äòìòˆŠói@üi@çbïä†‹Ø@ðîbáåŽîŠ
                                                           

 ) .٢٢٣ ـ ٢٢٢ / ١: (جاِمع الـعلوم والـِحكَم  )٤٠(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

٥٦ 

@L@ï’üqa†@òì@L@a‡äbîbïäì†@ì@æî†@ì@µîb÷@ðäbØòŠaíi@óÜ@çbïä†‹Ø‹ŽïÐ@òì
íØì@ãóØ@ì@ójîóÈ@ì@pòŠìóÈ@æŽïÜóØ@ñòìóä†‹Ø‹q@òì@L@çbïäbØóîõŠ@ì
@Šó@òì@L@çbïäbØóîônîìa‡Žïq@@òìóäbïäbØóåàˆìì†@Šó@ói@çbïån‚@@@òì@L

@Ü@ñ ŠóiØf@@@‚@òì@L@çbïä†‹@@@ŽïÐ@óÜ@æm‹ @Šìì†óiü@@@@ñ†ìíóy@ì@ç†‹ØfÜ@Ł
qif@‚@üi@ìíi@•ü‚@fq@ðÙŽïn’@ðšŠóè@òì@L@çbïä†‹i@aìó÷@ñü@”ïäaìó÷@ü
q@‚@ñf@i@•ü@@oŽï@@@@@‚@üi@óØ@•òìó÷@òì@L@@@@‚bä@ñfq@ñü@@@@@”ïäaìó÷@üi@ó’ü

‚bä@ñfqoŽïi@•ü@@óäbàó÷@ðäbØòíŽï’@ìbè@ì@LNNN@
@@@@@@@@@@@@@@@ñòìóån‚@Šìì†@ói@çbäbáÝíà@üi@ñŠb ˆüàb÷@ðäbØòŠüu@óÜ@òì

@@@@@çbîfÜ@çbØóîômóyòŠbä@ì@ŠaŒb÷@Z@@@@@@@@@òì@L@çbïäbØòŠaˆóè@ì@ÔóÐ@n‚@”Žïq
@@@@@@L@çbïäbØóäaŒóä@ì@ãbÐóä@ðä†‹Ø‹ŽïÐ@‹Žï @òì@@@@@@@@@ì@ŠbnÐí @óÜ@óØ@çbîóäaìó÷@ñòìóäa

@@@@@@@@@@@@@@@@a‡äbîòìóä‹Žï @ðmbØ@óÜ@ðäbïä@ì@ãŠóä@ói@aŠ@ì@×óy@óÜ@òìa†@çbîý@a†Ša†‹Ø
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@a‡äbïÜó @óÜ@çìíi@çbïä@ì@ãŠóä@ì@òìóåmbèfq@ðîòŒói@òì@L@×óy@ñý@üi
@@@@@@@@@ð’ü‚@ói@óqa‹‚@óÜ@çbïä†‹Ø@óÌò†óÔ@ì@óØbš@ói@çbïä†‹Øfq@çbàŠóÐ@ðmbØ

@ðäa†ý@ì@´“Žïèóämfqa‹‚@ì@ðÜò‡äó ï@@ðäbîŒ@•óàó÷@ðš@ŠóØó÷@L@çbï
@òìóîõbïäì†@ñììŠ@óÜ@ñüi@oŽïióèNNN@

@

@ãómìóy@Z@ìa‹ØfÜ@ãón@n‚@Šó))ãíÝÅáÜa@‹—ä((:  
ي دفع الظلم عنه ، سـواء       يعِن: نصر الـمظلوم   : ( العثيمني   قال الشيخ ابن  

لـى  كان ظلمه فـي الـمال أو فـي الِعرض أو فـي الـنفس ، فيجـب ع              
 .)٤١()…الـمسلم أنْ ينصر أخاه الـمسلم 

                                                           
 ) .٦١٦ / ١: (شرح رياض الصالـحني  )٤١(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

٥٧ 

@@ómaì@Z@@@@@@@@oîóÙjŽïÜ@ñ Šói@óîòìó÷@ñóØbmaì@ìa‹ÙŽïÜ@ãón@n‚Šó
@óÜ@çbî@oŽïi@a‡Übà@ì@òŠbq@óÜ@óàón@ìó÷@@bu@L@òìónîó£@Šìì†@fÜ@ðàón@ì

@@í‚@óÜ@çbî@oŽïi@a‡móÉàí@ì@‘íàbäìŽîí‚@ì@†@@ì@kuaì@aìó÷@oŽïi@a‡å
îíŽïqà@Šó@óÜ@ón@pb£@Šó@ðäbáÝíà@ña‹i@aìóØ@çbáÝí…@

هو فرض كفايٍة وهـو عـام       : " باب نصر الـمظلوم  "قوله  : (وقال الـحافظ   
ي الـمظلومني ، وكذلك يف الناصرين ، على أنَّ فرض الكفايـة مخاطـب بـه                فـ

الـجميع وهو الراجح ، ويتعني أحياناً على من له القُدرة عليه وحده إذا لـم يترتب               
نكاره مفسدة أشد من مفسدة الـمنكر ، فلو علم أو غلب على ظنه أنه ال يفيد                على إ 

فسـدتان   بالشرط الـمذكور ، فلو تساوت امل      سقط الوجوب وبقي أصل االستحباب    
 .خري ، وشرطُ الناصر أنْ يكون عاِلماً بكون الفعل ظُلماًتـ

كمن أنقذ  ويقع النصر مع وقوع الظلم وهو حينئذ حقيقة ، وقد يقع قبل وقوعه              
نْ لـم يبذله ، وقد يقع بعـد وهـو          سان طالبه بـماٍل ظُلماً وهدده إ     إنساناً من يد إن   

 .)٤٢()…كثري 
@ómaì@Z@@ìa‹ÙŽïÜ@ãón@n‚Šó@Z@@óÜ@ÚŽî‡äóè@Šó@óÜ@òŒŠóÐ

@@@@@@@@@@@@@@@@@L@ÚŽîìa‹ÙŽïÜ@ãón@ìíàóè@üi@óîôn“ @•òìó÷@ì@´óè@ñfq@çbäbáÝíà
@ìó÷@ÿó @óÜ@L@”ïäbØòŠó‚Šó@üi@bèòìŠóè@ÚŽî‡äóè@Šó@ñŒŠóÐ@a‡’ò

ŠóiììŠìì@@@@@@@@@@@@@Šbu@ÚŽî‡äóè@òì@L@óaŠ@ðäìíšüi@•óàó÷@òìónŽî‹Øò†@çaìíàóè@ñ
@@@@@@@@@@@@@@@@pb£@ñŠó@óîóè@ñbäaím@béäóm@ói@óØ@ñóóØ@ìó÷@Šó@óÜ@ŒŠóÐ@ói@oŽïiò†
@@@@@@@@@@@@ñ‹mòŠìó @ì@‡äím@ðØóîóqa‹‚@ì@çbîŒ@óàón@ðä†‹ØóÌò†óÔ@ìó÷@ÚŽïuŠóà@ói

@@@@@@@ñóqa‹‚@ì@çbîŒ@óÜ@óØ@póîóä@òìaì†@ói@@@@@@@@@@@@ì@‡äím@óàón@ì@óqa‹‚@ìó÷@ñ†í‚@
@@óØ@ìíšò†@òìó÷@üi@ðäbàí @ñóiŠûŒ@çbî@ðäaŒ@Šó ó÷@bu@L@oŽïi@‹mbîŒ

                                                           
 ) .١٢٤ ـ ١٢٣ / ٥: (فتح الباري  )٤٢(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

٥٨ 

@@@@@@@@@@@@@@@@ì@oŽîìóØò†@Šó@óÜ@ŽîŒŠóÐ@ì@kuaì@aìó÷@óîôä@ñ†ìí@ñóØóån‚Šó
@@@@@@@@@@@@òì@L@ìí“Žïq@ñóuŠóà@ìói@oŽïåŽïàò†@Šóè@n‚Šó@Žïmóåäí@ñóåï›åi

@@@@@bØóî@çbïØìì†Šóè@ðäbîŒ@ì@óqa‹‚@Šó ó÷@@@@@@@@@@ðä†Ša‰jÜóè@óÜ@ò†aŒb÷@aìó÷@ìíi@ç
@@@@@@@@@@@@@@oŽïi@bäaŒ@Žðiò†@óØ@ñòìóÜ@óîônî‹i@”îŠó‚Šó@ðuŠóà@òì@L@çbïÙŽïàbØŠóè

@óàón@òŠa†‹Ø@ìó÷@óØ@ñòìóiN@
@@@@@@@@@@@ì@†ìí‚@•óàó÷@pa†ò†ììŠ@a†óàón@ðäa†ììŠ@ÿó @óÜ@´‚Šó@òì
@@@@@@@@@@@pa†ò†ììŠ@óØóàón@ðäa†ììŠ@”Žïq@Šbu@ÚŽî‡äóè@òì@L@óån‚Šó@ðØûŠòìbä

òì@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ói@óØ@‹m@ðÙŽïÄû‹à@ò†@óÜ@pbÙi@Šb ŒŠ@ÚŽïÄû‹à@ÚŽïóØ@ñòìó÷@íØ
@@@@@@@@@@@pa†óåïŽïq@Šó ó÷@pbØò‡ŽïÜ@ñó’òŠóè@ì@pbØò‡ŽïÜ@ðÙŽïÜbà@ì@òŠbq@ñaìa†@ãón
@@óØ@pa†ò†ììŠ@´‚Šó@óØóàón@ðäa†ììŠ@ñaì†@”îŠbu@ÚŽî‡äóè@òì@L

@óäbïåî‹mŠûŒ@çbîóàó÷…@
@

@ãón’óè@ZÚŽïóØ@ñ‡åŽîí@ðäbåŽïéŽïuói@oŽïi†Šaí‚@oŽïÜ@ñ‡åŽîí@

))âÕÜa@Ša‹ig((:  
أي بفعل ما أراده الـحالف ليصـري       " بإبرار القسم : "قوله  : (قال الـحافظ   

 .)٤٣()بذلك باراً
@@ómaì@Z@@@ói@oóióàB@‡åŽîí@ðäbåŽïéŽïuói@@@@@oŽïi†Šaí‚@oŽïÜ@ñ‡åŽîí@ÚŽïóØ@ñB@
@@óîòìó÷@Z@@@@@@@@@@@Žïnóióà@Šü‚@‡åŽîí@ðóØ@aìóØ@oîò‡i@ãb−ó÷@ón’@ìó÷@@@üi@

@oŽîìóØóä@ñŠó@óÜ@ì@oŽïåŽïÙ“îóä@ì@oŽïifu@ói@ñóØò‡åŽîí@ñòìó÷N@
أنَّ ابنــي   … أرسلت إليه   ) (أنَّ ابنةً لرسول اهللا     : قال  @H(عن أسامة   

إنَّ هللا ما أخذ وما أعطى ، وكـل         : قد احتضر فاشهدنا ، فأرسل يقرأ السالم ويقول         
                                                           

 ) .٦٦١ / ١١: (فتح الباري ) ٤٣(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

٥٩ 

 ، فقـام  تقِسم عليـه ، فأرسلت إليه سمى ، فلتصرب وتـحتسب  مبأجٍل  شيٍء  عنده    
))…وقمنا معه 

)٤٤(. 
@ómaì@Z@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@ðÙŽï›Ø)(@a†ŠójàóÍŽïq@ñaì†@ói@ñ†Šbä@)(@…@

@@@@@@@@@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@ñòìó÷@üi@óîa‡ ŠóàòŠó@óÜ@ðÙŽîŠíØ@aìóØ)(@@@ñò†bàb÷@
@@@@@”îaí‚@ñŠójàóÍŽïq@L@oŽïi)(@@@@@@@@@@@@@fÝi@ñfq@ñìíàŠóÐ@ì@†Šbä@ñóóØ@ìó÷@@Z

àóÍŽïq@@@aí‚@ñŠój) (@@@@@@@ðmóîìíàŠóÐ@ì@pbØò‡ŽïÜ@oàýóI@Z@@@@@@aí‚@óØ@ñòìó÷
@@@@@@@@ì@L@óîaí‚@ðè@Šóè@ñìíàóè@ðmóîíï“‚ói@óØ@ð’òìó÷@ì@òìóîômóîìì†‹i
@@@@@@@@@@@@@@@@@@bi@óàó÷@Šói@óÜ@L@óîóè@ñü‚@ñìa‹Ø@ñŠbî†@ðmbØ@aí‚@ñý@”ïÙŽïn’@ìíàóè

@@@@@@@@@@@@aí‚@ñý@oŽïi@o’a†bq@ðäaìŠòìbš@ì@oŽî‹i@ãaŠb÷@H@@@@Šbä@”îìó÷@L†@@@aìóØ@ñ
‡åŽîí@ŠójàóÍŽïq@Šó@óÜ@òìì†Šaí‚@ñ)(oŽïji@ò†bàb÷@aìóØ@@b−ó÷@L@

@aí‚@ñŠójàóÍŽïq)(@µn“îûŠ@ì@æîbnóè@a‡ïÜó @óÜ@”îóáŽï÷@ì@bnóè@…@@
@@@@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@oŽîìóØò†Šò†@çbàüi@òìóîò†ìíàŠóÐ@ãóÜ) (@ñ‡åŽîí

@òìóîóØaìa†@ãò†@ói@o“îûŠ@ì@båŽïèfu@ói@ðîóØó›ØN@
@@ŽïéŽïuói@Šó ó÷@ãłói@@@@@@@@@@@@@aìó÷@ìíi@a‡Žïm@ðmóyòŠbä@ì@çbîŒ@óØò‡åŽîí@ðäbå

@@@@@@@@@@@@@@@@@a‡ïŽïm@óØ@ñóîò†ìíàŠóÐ@ìó÷@ñóÜói@ói@L@oŽïåŽïèbä@ñfuói@a†ómóÜby@ãóÜ
@@òìímbèI أبو بكر@@H@@@@@@@@@@@b−ó÷@ì@†‹Ø@Ðóm@ì@æîˆŠóq@ðÙŽîìbïq@ñìó‚I  أبـو

فأخربنـي يا رسول اهللا ـ بأبـي أنت وأُمـي ـ   …  ((@H@ñìíàŠóÐ@Z@بكر
: أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً ، قـال        ) : ( أَخطأت ؟ قال النبـي      أصبت أم 

))ال تقسم: فواِهللا يا رسول اهللا لتحدثنـي بالذي أخطأت ، قال 
)٤٥(. 

                                                           
إنــها قـد     … ((: ، ولفظ مسلم    ) ٩٢٣: (وصحيح مسلم رقم    ) ٦٦٥٥: (صحيح البخاري رقم     )٤٤(

  .))…أقسمت لتأتينـها 
 ) .٢٢٦٩: (وصحيح مسلم رقم ) ٧٠٤٤: (صحيح البخاري رقم  )٤٥(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

٦٠ 

@ómaì@Z@@@oäbiŠíÔ@ói@âÙîa†@ì@Ûìbi@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@ñó÷@eŠói@âÜaìóè
@@”îŠójàóÍŽïq@_@†‹Ø@ãóÜóè@çbî@ãbÙŽïq@bîb÷@@oŽïi) (@ñìíàŠóÐ@Z@oïÙŽî‡äóè

@L@†‹Ø@póÜóè@a‡“ïÙŽî‡äóè@óÜ@ì@bÙŽïqIأبو بكر@@H@ñìíàŠóÐ@Z@aí‚@ói@‡åŽîí
@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@ñó÷) (@@@@@@@@@@@L@óîóàbØ@ìíi@óÜóè@óØ@ñòìó÷@oïŽïÝi@âŽïq@oŽïiò†

@”îŠójàóÍŽïq) (@ñìíàŠóÐ@Z@ü‚óà@‡åŽîíN@
إلنسـان إذا   فيه دليل على أنَّ إبرار القسم إنما يؤمر به ا         : (قال النووي   

أمكن احتماله بال مشقة وال تكون فيه مفسدة ، وعلى هذا حيمـل الــحديث               
 .)٤٦()بإبرار القسم

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@ðäbåŽïéŽïuói@óØ@ñòìó÷@Šó@óÜ@óîóÜói@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷
@@@@@@@@@@@@ìíi@a‡îbäaím@óÜ@Šó ó÷@oŽïåŽïjîfu@ói@Äû‹à@ói@oŽî‹Øò†@çbàŠóÐ@ÚŽïmbØ@‡åŽîí

îŒ@fi@ói@ì@ðmóyòŠbä@fi@ói@ŠòŠòŒ@ì@çb…@@
قسم أبـي بكر   ) (إنما لـم يرب النيب     : قيل  : قال النووي   : (وقال الـحافظ   

ألنَّ إبرار القسم مخصوص بـما إذا لـم يكن هناك مفسدة وال مشقة ظاهرة ، فإنْ               
أنه ال يستحب إبرار القسم إذا كان فيه        : وفـي الـحديث   … وجد ذلك فال إبرار     

 .)٤٧()مفسدة
@ómaì@Zmìì@ŠójàóÍŽïq@òìa‹) (@ñóØò‡åŽîíIأبــو بكــر@H@ói@ñ

@@ói@óÙäíš@båŽïèóäfu@@@@@@@@ðmóyòŠbä@óØ@òìómóÜby@ìói@ómójîbm@‡åŽîí@ðäbåŽïèfu
@@@@@@@@a‡Žïm@ña‹Ù’b÷@ðäbîŒ@ì@ðmóyòŠbä@Šó ó÷@bu@L@oŽïióä@a‡Žïm@ña‹Ù’b÷@ðäbîŒ@ì

@oŽî‹åŽïèbåîfu@ói@aìó÷@ìíióè…@

                                                           
 ) .٧٨ / ١٢: (شرح صحيح مسلم  )٤٦(
 ) .٥٤٦ / ١٢: (فتح الباري  )٤٧(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

٦١ 

òìó÷@Šó@óÜ@óîóÜói@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@òì@óØ@ñ@Z@óîôä@póåäí
@ìíióè@a‡Žïm@ðäbîŒ@ì@ŠòŠòŒ@Šó ó÷@oŽî‹åŽïéifu@ói@‡åŽîíN@

يعنـي إذا أقسم عليك أخوك بشيٍء       : âÕÜa@Ša‹ig@: (وقال الشيخ ابن العثيمني     
واِهللا لتفعلن كذا وكذا ، فإنَّ مـن        : فِبره ووافقه على ما قسم عليه ، فإذا حلف قال           

ـ     لكن …مينه وأنْ توافقه ، إالَّ إذا كان فـي ذلك ضرر عليك            حقِه عليك أنْ تبـر ي
إذا لـم يكن عدوان وحلف عليك فإنَّ من حقِه أنْ تبـر بيمينه وتعطيه ما حلف عليه                
، إالَّ إذا كان معصيةً ، فإذا كان معصيةً فال تجبه ، مثل لو أقسم عليـك أنْ تعطيـه                    

 لك أنْ توافقه ألنك تعينـه علـى اإلمث          دراهم يشتري بـها دخان ، فهذا ال يـجوز       
ومن ذلك أيضاً إذا حلف أالَّ تزور أحداً من إخوانك أو أعمامـك أو              … والعدوان  

نَّ صلةَ الـرحم واجبـة ، وال         ترب يـمينه ولو كان أباك ، أل       أقاربك فال تطعه ، وال    
 …يـحلُّ له أنْ حيلف مثل هذا الـحلف 

تـحلف أنت ، وهذا يقع      ربـما يـحلف هو و    وهي أنه : لة  وها هنا مسأ  
واِهللا ما تذبح لـي ، فتحلف أنـت        : كثرياً فـي الضيف إذا نزل عليك ، قال         

 واِهللا ألذبح لك ، فهنا من الذي يبـر ، األول أم الثانـي ؟: وتقول 
يبـر األول ألنَّ حقه ثابت ، ونقول للثانـي صاحب البيت الذي حلف أنْ             

ال تذبح وكَفِّر عن يـمينك ، ألنَّ األولَ أحق بالبــر وأسـبق             : قول  يذبح ن 
…()٤٨(. 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@óÜ@ñ‡åŽîí@oØóîa‹i@Šó ó÷@óîòìó÷@ñbmaì@‡åŽîí@ðäbåŽïéŽïuói
‚@pŠóói@ñüi@aìó÷@ÚŽïn’@ðä†‹Ø@ói@†ŠaíÚŽîŠ@ì@óåŽïifu@@óÜ@a‡ïÜó @óÜ@òìóÙi

@@@@@@@@@@÷@bu@L@òìì†Šaí‚@Šó@óÜ@ñ‡åŽîí@óØ@ñòìó÷@Šó@@@@@@@ì@†Šaí‚@ñ‡åŽîí@Šó ó
@@ðmìì@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ói@óîóè@ðÐbà@aìó÷@L@oîóÙi@òìó÷@ì@òìó÷@oŽïiò†@aí‚@ói@‡åŽîí

                                                           
 ) .٦١٧ ـ ٦١٦ / ١: (شرح رياض الصالـحني  )٤٨(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

٦٢ 

@@@@@@@ÚŽîŠ@ì@oïåŽïifu@ói@üi@ñóØò‡åŽîí@aìóØ@òìómŠó@óÙi@@@@@þÝï÷@L@a‡ïÜó @óÜ@oîì
@ói@Šó óà@@@@@@@@@@püi@oŽïióè@a‡Žïm@ðäbîŒ@ò‡åŽîí@ìó÷@ðäbåŽïèfu…@@@@@Šó ó÷@ãłói@

@@@@@óä@a‡Žïm@ðàón@ì@ñ‰ŽîŠ†@oò†@@@@@@@@@@ðÐbà@aìó÷@†Šaí‚@pŠó@óÜ@ñ‡åŽîí@ì@ìíi
@i@óîóè@@@@@ói@üi@ñóØò‡åŽîí@aìóØ@òìómŠó@ó@@@@@@oï“‚ójjŽïq@ñòìó÷@ì@oïåŽïifu

@@@@@@@@@@@@@@@aìó÷@ìíi@çaìbm@Šó ó÷@bu@L@oŽïi@çaìbm@Šó óà@þÝï÷@òìì†Šaí‚@üi@ñ‡åŽîí@óØ
@@@@@@@@@@@@@@ ó÷@óäìí¹@üi@L@óåŽïèóàfu@ói@ñüi@ì@òìòŠò†óà@ðàłòì@@@@@óÜ@ñ‡åŽîí@Šó

@@@@aìóØ@†Šaí‚@pŠóš@@@@@@@ñòŠóu@ñòìó÷@üi@fnîò‡i@ðÙŽïàóéîŠ†@‡äóI@ðÜóØì†@H
@@@@@@@@@@@@@@@@püi@óîôä@oìŠ†@íÙÜói@L@pŠó@óÜ@óîôä@oîíŽïq@óàó÷@aìó÷@L@oŽî‹Ùi@fq

@@@ÚŽîŠ@ì@òìónîò‡i@ðàłòì@@@@@@@@@@@@óÜ@oîóØò†@ñŠbØìbè@üm@óÙäíš@a‡ïÜó @óÜ@oîìóÙi
@ãón@ì@ñ‰ŽîŠ†@oò†@ì@çaìbm@ŠóN@
@@@@@óàó÷@ñóåŽîì@óÜ@bèòìŠóè@Z@@‡åŽîí@Šó ó÷@@@@ðäa†Šó@aìóØ@†Šaí‚@ñ

@@@@@@@@@@@@@@@@ðÜóîaŠeí @aìó÷@Úîä@ì@oû†@ðäbóØ@ì@ã‚@ì@ãbà@ì@a‹i@óÜ@oîóØóä@‘óØ
@@@@@@óåŽïèóàfuói@üi@ñóØò‡åŽîí@ì@oîóØóä@@@@@@@@óÙäíš@L@ìíi@o“ïØìbi@ðš@Šó ó÷

ói@@@@ì@ÿłóy@òì@L@òŒŠóÐ@ì@ójuaì@ðmóîbà‚@ñ‡äòíîóq@ðä‡äbîó @ì@çbåŽïèfu
@ãó÷@ñóåŽîì@aìóØ@ìó÷@üi@óîôä@oìŠ†@paí£@ò‡åŽîí…@

@@@@@@@@@@@ñòìóÜ@óîônî‹i@óØ@óîóè@ÚŽîŠbï‹q@a†ò‹ŽïÜ@òì@Z@@@@@@ìó÷@Šbu@ÚŽî‡äóè
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ðmbØ@óÜ@ÚŽîŠbu@ŠûŒ@•óàó÷@ì@L@oîü‚ò†@‡åŽîí@•üm@ì@paí‚ò†@‡åŽîí

@@@@oŽïÜò†@óØóäaíïà@L@oŽî†@oäaíïà@aìóØ@ÚŽïmbØ@pa†ò†@ììŠ@a‡îŠa‡äaíïà@Z@@‡åŽîí
@@@@@@@@@Žîí@•üm@L@ãüi@oîiŠó@ïè@oŽïibä@aí‚@ói@@@oïŽïÜò†@ì@oîü‚ò†@‡å@Z

@@@@@@@@@@@@@@@@@‹m@ñìó÷@ñ‡åŽîí@fØ@bîb÷@a†ò‹ŽïÜ@b÷@bu@L@püi@ã‹iò†@ñŠó@aí‚@ói@‡åŽîí
_@ãòìì†@çbî@ãóØóî@L@oŽïåŽïifuói@



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

٦٣ 

@@ìó÷@ðÐbà@óÙäíš@oŽî‹åŽïéifuói@‘óØ@ãóØóî@ñ‡åŽîí@oŽïiò†
@@@@@@@@@@@@@@aìóØ@óîóØóÜbà@çòìb‚@óØ@@”îóàòìì†@ðóØ@ói@ì@L@òìíi@Žïu@ì@aŠŒóàa†

‡åŽîí@Šaí‚@ñ†@@@@@@@µŽïÜò†@@oŽîi@Šó@ÚŽïn’@@Z@@@@@@ì@pòŠbÐóØ@ì@ò‹ióà@Šó@ïè
@@@@@@@@@@@@@@@”Žïq@óÜ@ì@‹m@ónîb’@ãóØóî@ðóØ@óÙäíš@L@ò†ói@póØò‡åŽîí@ñìíiŠóÔ

@oŽî‹åŽïéifuói@ñóØò‡åŽîí@óØ@ñòìói@ò‹mNNN@
@@

@ãóîüä@Z@ð‹i@ðäbóØ@ói@ça†@ç†Šaí‚))Ê÷bvÜa@aíáÉ c((:  
ـ : (قال الـحافظ    األمر هنا للندب ، وقد يكون واجباً       : ي  قال الكرمان
 .)٤٩()فـي بعض األحوال

@ómaì@Z@a†ò‹ŽïÜ@ð‹i@ðäbóØ@ói@ça†@ç†Šaí‚@ói@ç†‹Ø@çbàŠóÐ
@@@@@@@@@@ðäbóØ@ói@ça†@ç†Šaí‚@”îŠbu@ÚŽî‡äóè@òì@L@ómóåäí@óîaì@ñfq@oóióà

@a‡móÜby@ÚŽî‡äóè@óÜ@ŒŠóÐ@ì@kuaì@ói@oŽïiò†@ð‹iN@
وهذا (:  ذكر عدة أحاديث فـي هذا الباب        وقال الـحافظ ابن رجب بعد أنْ     

، ثُم ذكر حـديث     ) يدل على وجوب مواساة الـجائع من الـجريان وغريهم       
 .)٥٠( ..."أطعموا الـجائع : "أبـي موسى األشعري هذا 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@ñŠbØìbè@ónîíŽïq@ì@kuaì@aìóØ@ñòìó÷@Šó@óÜ@óîóÜói@óàó÷
ŽïìaŠ†@óÜ@oŽîŠ‡i@ð‹i@ðäbóØ@ðmóàŠbî@ì@”ïäaìóÜ@óu@ì@çbÙN@

لـيس  ((  ) : (قال رسـول اهللا   : أنه قال   ) رضي اهللا عنهما  (عن ابن عباس    
))الـمؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلـى جنبـِه وهو يعلم بِه

)٥١(. 

                                                           
 ) .٦٤٣ / ٩: (فتح الباري  )٤٩(
 ) .٣٥٢ / ١: (جامع العلوم والـِحكَم  )٥٠(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

٦٤ 

@ómaìZìó÷@@@@@@ì@ò‹Žïm@ñü‚@aìóØ@óîôä@ìaìóm@ðÙŽîŠa†@çbáï÷@óóØ@
†@òìói@”ïàó÷@ì@óîô‹i@òìóîôäb’@ý@ói@ñóØfaìŠ†oŽïäaŒò@N@

الـمراد نفي اإليـمان الكامل ، وذلك ألنه يدلُّ علـى    : (قال الـمناوي   
 .)٥٢()قسوة قلبه ، وكثرة شحه ، وسقوط مروءته ، وعظيم لؤمه ، وخبث طويته

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@Šói@óÜ@•óàó÷@L@óîôä@ìaìóm@ì@ŁàbØ@ðäbáï÷@óîòìó÷@oóióà
@@@@@@@ðÔòŠ@ÿ†@Šó@óÜ@óîóÜói@ómóÑï@ãó÷@óØ@óîòìó÷@@ì@óÙïq@ì@ðÝîŒòŠ@ŠûŒ@ì

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ìó÷@ð‚bä@Žïïq@ì@ðÙ“Žïàfi@ðîòŠìó @ì@ðmòìbïq@ðäìíióä@ì@ðØì‹š
@ò‡äóàóÜìò†@a‹ibØN@

J@@@@@@@@@@@@@@ì@“ @ói@çbäbáÝíà@ói@ça†@ç†Šaí‚@’a†bq@ðîòŠìó @ì@ÿŒóÐ@
@ðmójîbm@ói@çbØòŠaˆóè@ì@ÔóÐZ 

                                                                                                                                      
وسلسلة األحاديث  ) ١١٢: (وصحيح األدب الـمفرد رقم     ) ٥٥٠٥: (صحيح الـجامع الصغري رقم      )٥١(

 ) .١٤٩(الصحيحة رقم 
ـحرم على الـجار الغنـي أنْ     دليلٌ واضح على أنه ي    : وفـي الـحديث   : (قال الشيخ األلبانـي    

يدع جريانه جائعني ، فيجب عليِه أنْ يقدم إليهم ما يدفعونَ ِبـِه الـجوع ، وكذلك ما يكتسون بـِه إنْ                   
 ) .٢٨٠ / ١: (سلسلة األحاديث الصحيحة ) …كانوا عـراة ، ونـحو ذلك من الضروريات 

@@ómaì@Z@@@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@Z@@a‹Ù’b÷@ì@çììŠ@ðØóîóÜói@@@@@@@üi@óàa‹y@óØ@ñòìó÷@Šó@óÜ@óî
@@@@@@@ñŠó@óÜ@ónîíŽïq@ì@kuaì@íÙÜói@L@Žï‹i@ói@ðäbÙŽïaìŠ†@óÜ@oŽïåŽïiŒaì@‡äóàóÜìò†@ñfìaŠ†
@@@@@@@@@@@@@óØ@•òìó÷@bèòìŠóè@L@çŠóiý@fq@ðäbØóîônŽï‹i@aìóØ@pbÙi@•óÙ“Žïq@üi@çbïä†Šaí‚@ò‡äòìó÷

@@@@@@@@@@@@@@@@ì@L@çìíi@pììŠ@Šó ó÷@ÃŠói@ì@Þu@óÜ@òìóäóÙi@ón’üq@fq@ðäbîü‚@@@@@@@ñ‹m@ñóåŽîì@bèòìŠóè@ò
@çbØóîônîìa‡Žïq@óÜ@óäbàó÷N 

 ) .٤٠٧ / ٥: (فيض القدير  )٥٢(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

٦٥ 

) (النيب  أنَّ رجالً سأل    ((: عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال          
تطعم الطعام ، وتقرأُ السالم على من عرفْـت ومـن          : أي اإلسالم خري ؟ قال      

ـِرفع٥٣())لـم ت(. 
@ómaì@Z@@ŠójàóÍŽïq@óÜ@†‹Ø@ñŠbï‹q@ÚŽîìbïq)(@ì@póÑï@ãbØ@

@@@”îŠójàóÍŽïq@_@òØbš@a‡àþï÷@óÜ@òìò†‹Ø)(@ñìíàŠóÐ@@Z@ñò‡i@ç†Šaí‚
çbäbáÝíà@ñ†Šaí‚Šò†@ói@@ìó÷@ìíàóè@óÜ@oîóÙi@”ïàýó@òì@L@

çbîbä@óØ@•óäaìó÷@ì@oïbäbîò†@óØ@ñóäbäbáÝíà@@oïbäN@
: يا أيها الناس    (( : ) (قال رسول اهللا  : قال   )(وعن عبد اهللا بن سالم      

أفشوا السالم ، وأطعموا الطعام ، وصلوا األرحام ، وصلُّوا بالليِل والناس ِنيـام ،               
))بسالمتدخلوا الـجنـةَ 

)٥٤(. 
@@ómaì@Z@@@óåïÙÜó‚@ñó÷@Z@@@@@@@ç†Šaí‚@ì@òìóäóÙiì⁄i@bäbnäaíŽïä@óÜ@ç†‹Ø@ãýó

@@@@@@@@@óÜ@çóÙi@‰Žîíäìó’@ì@æåŽïifu@ói@ðmóîbà‚@ñ‡äòíîóq@ì@çbäbáÝíà@ói@çò‡i
@ðmóàýó@ói@òìón’óèói@óå›i@ñòìó÷@üi@òìímìó‚@ÚÜó‚@óØ@a‡ÙŽïmbØN@

@

@ãóîò†@Z @a†Šóói@oò†@ì@Þî†@ðä†‹Ø@†aŒb÷ìa ))ðäbÉÜa@aíÙÐ((:  
 ِمـن    ، أي خلصوا األسـري   " وفكوا العانـي : "قوله  : (قال الـحافظ   
ِفكاك األسري واجب على الكفاية وبه      : قال ابن بطال    ... فَكَكْت الشيَء فانفك    

 .)٥٥()…قال الـجمهور 

                                                           
 ) .٣٩: (وصحيح مسلم رقم ) ٦٢٣٦(و ) ٢٨(و ) ١٢: (صحيح البخاري رقم  )٥٣(
 ) .٥٦٩(وسلسلة األحاديث الصحيحة رقم ) ٣٢٥١: (صحيح سنن ابن ماجه رقم  )٥٤(
 ) .٦٤٣ / ٩: (فتح الباري  )٥٥(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

٦٦ 

@ómaì@Z@ói@oóióà"ـــي ــوا العان †óØ@óîòìó÷@Z@ì@Þî@" وفك
@@@Ùi@Šb ŒŠ@çbØòìa‹Ø‡äói@@çó…@@@òì@I ابن بطال@H@@@ðmóîìíàŠóÐ@Z@@@@ðä†‹Ø@Šb ŒŠ

@@@@@@@@@@@@@@@@æäaíni@óØ@çbäbáÝíà@óÜ@ÚŽî‡äóè@Šó@óÜ@ónîíŽïq@ì@kuaì@ìa‹Ø@‡äói@ì@Þî†
@óäbîbäaŒ@ñóåîŠûŒ@ñómìì@•óàó÷@´óè@òŠbØ@ìói…@

@

@ãóîò†Œbî@Z@æmbè@òìòØóî@ãò†ói@ì@ç†‹Ø@ñŠbØìbè))@çìbÉnÜa

ÒmbÙnÜaì((:  
@@@@à@ðäbØóÐbà@óÜ@‹m@ðÙŽïØóî@@@@@óîônî‹i@òìóîôäbáÝíà@ña‹i@Šó@ói@çbáÝí

@@óÜ@Z@@Øóî@ðä†‹Ø@ñŠbØìbè@@@@@@@@@@@óÜ@ç†‹Ø@ñŽîŠbqü‚@ì@ñŠbØ@óØbš@Šó@óÜ
çaìbm@@@ì@@@æmbè@òìòØóî@ãò†ói@@äóm@ðmbØ@óÜ@@a‡ïmóyòŠbä@ì@ñŠaíàóèbä@ì@óäb

@L قال اهللا تعالـى:@}õŽíÕşnÜaŽì@İÜa@ôÝŽÈ@aížäŽìbŽÉŽmŽì{@] ٢: سورة املائدة[.  

@@ómaì@Z@@çóÙi@Øóî@ñŠbØìbè@@@@@@@@@ñŽîŠbqü‚@ì@ñŠbØ@óØbš@Šó@óÜ@@
@çaìbm@óÜ@ç†‹ØN@

معناه التساعد ، وأنْ يعني الناس بعضهم بعضـا          : çìbÉnÜa@ : (ابن العثيمني قال  
 والتقوى ، فالِبـر فعلُ الـخري ، و: على الِبـرõíÕnÜa : اتقاء الشر...  

ه أنْ تساعد صاحبك على هذا الفعل وتيسر لـه         فأما ما فيه الـخري فالتعاون علي     
  ...األمر

وأما الشر فالتعاون فيه بأنْ تحذِّر منه ، وأن تـمنع منه ما استطعت ، وأنْ تشري                
 .على من أراد أنْ يفعله بتركِه وهكذا 
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  للناس ، والتقوى      : فعلُ الـخري ، والتعاون عليه      : فالِبـر التساعد عليه وتيسريه
بأنْ تحول بني الناس وبني فعل الشر ، وأنْ تحـذِّرهم           :  اتقاء الشر ، والتعاون عليه       :

  .)٥٦()...منه 
@@ómaìZ )çìbÉnÜa(@@@@ç†‹Ø@ñŠbØìbè@@Z@@@@@L@oŽïäóîó ò†@Øóî@ðäa†@ðmóàŠbî

@@@@@@@@@@@@@@@@óØbš@Šó@óÜ@çò‡i@çbî‹m@ðÙŽî‡äóè@ðmóàŠbî@çbïÙŽî‡äóè@ÚÜó‚@óØ@ñòìói
@@@@@ìbm@óÜ@ç†‹Ø@ñŽîŠbqü‚@ì@ñŠbØ@@@L@ça)č‹đjÜaُ(@Z@@@@@@@@@òì@L@óØbš@ðä†‹Ø@óÜ@óîônî‹i

)õíÕnÜa(@çaìbm@ì@óqa‹‚@óÜ@ç†‹Ø@ñŽîŠbqü‚@óÜ@óîônî‹i@N@
@@@@@@@@@@@@@óØ@ñòìóÜ@óîônî‹i@a‡ïŽïm@ç†‹Ø@ñŠbØìbè@óîa‡Žïm@ñóØbš@óØ@ñòìó÷@bu

@@@@@@@@@@@@@@@@@ì@óîóØbš@ìó÷@ðä†‹Ø@Šó@óÜ@oîò‡i@póØóÜòìbè@ì@Šò†a‹i@ðmóàŠbî@@@ŠbØ@
ðäa†@ãb−ó÷@üi@ç†‹Ø@ðäbb÷NNN@@

@@@@@@@@@@@@óØ@ñòìóÜ@óîônî‹i@a‡ïŽïm@ç†‹Ø@ñŠbØìbè@óîa‡Žïm@ñóqa‹‚@óØ@ñòìó÷@òì
@@@@@@óÜ@bm@ì@óîóqa‹‚@ìóÜ@òìónîóÙi@Ša†b b÷@ì@bîŠìì@póØóÜòìbè@ì@Šò†a‹i
@@@ìó÷@ñŠb ˆüàb÷@ì@ðäa†óä@ãb−ó÷@üi@oîóÙjŽïÜ@ñ‹ŽîŠ@óîóè@a‡“ïmbäaím

@@@@@@@@@@óîóqa‹‚@ìó÷@ðä†‹Øóä@ói@pa‡i@ðàb−ó÷@oŽîìóîò†@óØ@oîóÙi@”îóóØ@@@ãói@
@óîòíŽï’N@

I₣‹đjÜa@Z@H@@@@@@@@@@@@@@óîônî‹i@a‡ïŽïm@ç†‹Ø@ñŠbØìbè@òì@L@óØbš@ðä†‹Ø@óÜ@óîônî‹i
@@@@@@@@@@@@@@@@ãb−ó÷@Šó@óÜ@ÚÜó‚@üi@oîóÙi@ðäbb÷ŠbØ@ì@póîò‡i@ðmóàŠbî@óØ@ñòìóÜ

@@@@òì@L@ðäa†IõíÕnÜa@H@@@@@@@@@@@@@@@@@òì@L@çaìbm@ì@óqa‹‚@óÜ@ç†‹Ø@ñŽîŠbqü‚@óÜ@óîônî‹i
@@@@@@@nïji@óØ@ñòìóÜ@óîônî‹i@a‡ïŽïm@ç†‹Ø@ñŠbØìbè@@@@@@@@@@çaíŽïä@óÜ@oóiŠói@ì@‹ŽîŠ@ó

                                                           
 ) .٤٩٥ / ١: (رح رياض الصالـحني  ش)٥٦(
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@@@@@@@@@@@@ì@bîŠìì@òì@L@a†óîóqa‹‚@ìó÷@ðäa‡àb−ó÷@ì@ÚÜó‚@@@@@@ìóÜ@òìónîóÙi@çbîŠa†b b÷
óîóqa‹‚NNN@@

ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجتـِه ،           [ ... (() : (وقال رسول اهللا    
))... ...] ومن فرج عن مسلم كُربةَ فرج اهللا عنه كربة من كربات يوم القيامة

)٥٧(  . 
@@ómaì@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@aí‚@aìó÷@oŽïi@a‡ïäbáÝíà@ña‹i@îíŽïq@óÜ@ÚŽïóØ@Šóè

@@@ÚŽïäbáÝíà@Šó@óÜ@ÛóîômóyòŠbä@ÚŽïóØ@Šóè@ì@L@oŽïiò†@a‡ïnîíŽïq
óyòŠbä@óÜ@ÛóîômóyòŠbä@aí‚@aìó÷@oŽîŠóiý@Šó@óÜ@ðmóàbïÔ@ðäbØóîôm

pbiò†ýNNN@@
 إذا كنت فـي حاجة أخيك تقضيها وتساعده        يعين أنك  : (ابن العثيمني الشيخ  قال  

@IUXHN) حاجتك ويعينك عليها جزاًء ِوفاقـاًدك يفعليها ، فإنَّ اَهللا تعالـى يساع
@@ómaì@Z@@@Šó ó÷@@@@@@@@@@@ïi@a‡móØa‹i@ðä†‹Ø@ñŠbØìbè@óÜ@üm@@@@@fuóifu@ói@o

ä†‹Øð@@@ñaí‚@aìó÷@ðä†‹Ø@µia†@üi@ðäa†@ðmóàŠbî@ì@ðäbØóîônîìa‡Žïq@
@@@oïmóàŠbî@ŒŠóióîbq@@@@@@@@µia†@üi@pbØò†@oîŠbØìbè@ì@a‡äbØóîônîìa‡Žïq@óÜ@pa†ò†

Øóî@ói@ŠójàaŠói@ðÙŽïn’a†bq@Ûòì@ðä†‹ØN@@@
فـي حـديث   " ومن كان يف حاجة أخيه    : "قوله  : (وقال الـحافظ ابن حجر     

 " ...واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه: "أبـي هريرة عند مسلم 
  ن وحسن التعاشر واأللفة ، وفيه أنَّ الـمجازاة        ض على التعاو  ويف الـحديث ح
 .)٥٩()تقع من جنس الطاعات

                                                           
 .) ٧١: (ص ) ٦١: ( جزء من حديث مطول ستأتـي تـخريـجه فـي التعليقة رقم )٥٧(
 ) .٥٩٣ / ١: (شرح رياض الصالـحني  )٥٨(
، والـحديث أخرجه مسلم فـي صحيحه ) ١٢٢ ـ  ١٢١ / ٥: ( فتح الباري شرح صحيح البخاري )٥٩(

 ) .٢٦٩٩: (رقم 
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@@ómaì@Z@@@@@òìímbè@a†‹m@ðÙŽïmóîaíîŠ@óÜ@Z@@@@@@ñŠbØìbè@óÜ@Šb †ŠòìŠóq@ñaí‚
Ü@ò‡äói@ÚŽî‡äóš@óîa‡îóØò‡äóioŽïi@a‡ïäbáÝíà@ña‹i@ñŠbØìbè@óNNN@@

@@@@@@@@@@@ì@Øóî@ðä†‹Ø@ñŠbØìbè@üi@óîa‡Žïm@ðäa‡äbè@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@òì@@@ói@
@óîa‡Žïm@ð’òìó÷@òì@L@a†Øóî@ñììŠ@óÜ@ðmóîòìa‹Ø@ì@ç†‹Ø@pìóØíÜóè@óØbš

oŽïiò†@çbØòŠa†‹Ø@ñŠüu@óÜ@o’a†bq@óØN@@
ومن فرج عن مسلم كُربةَ فرج اهللا عنه        : "قوله   : (ابن العثيمني وقال الشيخ   

، الكرب ما يضيق على اإلنسان ويشـق عليـه          " : كربة من كربات يوم القيامة    
ويـجد فـي نفسِه هماً وغَمـاً ، فإذا فَرجت عن أخيك هذه الكُربة فرج اُهللا              

 .عنك كربةً من كُرب يوم القيامة 
 :وتفريج الكُربات فـي أمور متعددة 

ة فبإعطائِه الـمال الذي تزول بِه الكربـة ، وإنْ كانـت            يإنْ كانت كربة مال   
     معنويتِه ور دالكُربة ، وإذا كانت         معنوية فبالـحرص على ر اعتبارِه حتـى تزول عنه د

كُربة هم وغَم فبأنْ توسع عليه وتنفِّس لـه ، وتبني له أنَّ األمور ال تدوم ، وأنَّ دوام                  
الثواب العظيم ، حتــى     الـحال من الـمحال ، وتبني له ما فـي هذا من األجر و           

وه٦٠() عليِه الكُربةنَت(. 
ómaì@Z@óîôäóm@ìó÷@ðmóyòŠbä@@ì@a‡Äû‹à@Šó@ói@oŽî†@óØ@fäbm

@@@@@@@@@@@@ãó÷@Šó ó÷@bu@L@pbØò†@òŠaˆóq@ì@ãóÌ@ói@oóè@ì@L@pbØò†@ñŠaíàóèbä
@@ä@ì@ðäóm@@@@@îŠóiý@póØa‹i@Šó@óÜ@óîômóyòŠb@@@@@@@@@óÜ@ÛóîômóyòŠbä@aí‚@aìó÷@o

@pbiò†ý@Šó@óÜ@ðmóàbïÔ@ðäbØóîômóyòŠbäN@
‡äóš@ói@çbØóîômóyòŠbä@ðä†‹iý@òì@oŽïiò†@ÚŽîŒaíŽï’@Z@

                                                           
 ) .٥٩٣ / ١: ( الصالـحني  شرح رياض)٦٠(
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٧٠ 

@@@@@@@@@@@@@@oŽïiò†@òìói@ðä†‹iý@aìó÷@ìíi@ñ†bà@ì@ðÜbà@óØóîômóyòŠbä@Šó ó÷
@@@@@@@@@@@@@@@òì@L@oŽî‹iò†ýfq@ñóØóîômóyòŠbä@óØ@fnîò‡i@ñò†bà@ì@ÿbà@ò‡äòìó÷@óØ

@@@@@@@@@@@ñòìóäa‹Žï @Šó@óÜ@çìíi@Šìí@ói@aìó÷@ìíi@ñìóåÈóà@Šó ó÷IðmbîìóåÈóà@H@ì
@@@@bä@íØòìbm@ðäìíi@ü‚óiŠòìbi@ñòìóäa‹Žï @@@@@@@@L@oŽïšò†ý@Šó@óÜ@ñóØóîômóyòŠ

@@@@@@@@@@@óØ@oŽïiò†@òìói@ðä†‹iý@aìó÷@ìíi@òŠaˆóq@ì@ãóÌ@óØóîômóyòŠbä@Šó ó÷@òì
@@@@@@@@@@@@@@@@@aìóØ@òìónîóÙi@çììŠ@ñüi@ì@òìónîóØ@ãóØ@ðÜ†@Šó@ñŠbi@ì@òìónîò‡i@ðÜ†
@@@@@@@çììŠ@ð’üi@ì@L@óÜbyóà@ÚŽïmóÜby@ðàaìò†Šói@ì@L@æibä@ãaìò†Šói@çbØóäbäóm

@@@m@ìó÷@óØ@òìónîóÙi@@@@@@@@@@@@@L@óîa‡Žïm@ñòŠìó @’a†bq@‡äóš@óîômóyòŠbä@ì@ðäó
òìónŽïi@ãóØ@Šó@óÜ@ñóØóîômóyòŠbä@íØòìbm@N@

@@

@@ãóîòäaì†@Z@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@çbØóqa‹‚@ómóÑï@óÜ@æm‹ aŠ@Šìì†ü‚@ì@´aŠbqü‚

@a†Øóî@b÷))@@âé›Éi@ëb¤@óøïÜa@pbÑ—Üa@æÈ@†bÉniýaì@Œ‹znÜa

ÉjÜa ((: 
@@@@@óåï›åi@ì@bàóåi) األصـل(@@@b‚@ãóÜ@@@@@@@@@ðmóîb÷@óÜ@óîônî‹i@a†óÜIQRH@ñ

@ðmòŠí)الـحجرات(@ñóØò†ìíàŠóÐ@ì@) أبو هريرة(@Z@@@
يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا اجتَنِبـوا كَـثِريا مـن الظَّـن إِن بعـض الظَّـن إِثْـم ولَـا               {@: قال اهللا تعالــى     

     حِبضًا أَيعضُكُم بعغْتَب بلَا يوا وسستَج                    اللَّـه إِن اتَّقُـوا اللَّـهو ـوهتُمتًـا فَكَرِهيأَخِيـهِ م ـمأْكُـلَ لَحأَن ي كُمدأَح 
حِيمر اب١٢: سورة الـحجرات [ @}تَو. [ 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@Šìì†@ói@çbmü‚@òìbåŽïè@çbnäbáï÷@ì@Šaìbi@ñóäbóØ@ìó÷@ñó÷
@@@m@çbØóäbàí @óÜ@ÚŽî‡äóè@óÙäíš@çbØóäbàí @ñóiŠûŒ@óÜ@ç‹i@ì@L@óäaìb

@@@@@@@@@@@çóØóà@Øóî@ðàòŒ@ì@pójîóÌ@ì@L@çóØóà@Øóî@ñ‹Žî†ìbš@NN@@@@@óÜ@ÚŽïØóî@bîb÷
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٧١ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@çbnŽïq@óØ@ðîìì†‹à@ói@paí£@ñü‚@ña‹i@’ü @aìóØ@ó’ü‚õfq@òíŽï÷
@@@@ì@aí‚@ðäbØóäbàŠóÐ@ðä†‹Ø@óäaìó›Žïq@óÜ@çóÙi@ñŽîŠbqü‚@ì@L@ó’ü‚bä

@ñŠbÙäaìbm@NN@óîôîòŒói@ói@ì@ò†ŠìíifÜ@Šb †ŠòìŠóq@ñaí‚N@@
اكم والظن فإنَّ الظن    إي( : ))](قال رسول اهللا    :  قال   )(ي هريرة   ـوعن أب 

أكذب    الـحديث ، وال ت    ـسوا ، وال تنافسوا ، و     جحسـسوا ، وال ت [ حاسدوا ال ت
           وال [ بعضكم على بيع بعـض ،        ، وال تناجشوا ، وال تباغضوا ، وال تدابروا ، وال يبع

 .، وكونوا عباد اهللا إخوانا ] تـى ينكح أو يتركخيطب الرجلُ على ِخطبة أخيه ح
، وال  ] وال خيونه ، وال يكذبـه     [،  ] وال يسلمه [ ال يظلمه ،     الـمسلم أخو املسلم  
ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجتِه ، ومن فرج عن             [يـخذله ، وال حيقره ،      

ومن ستر مسلماً ستره اُهللا يوم      مسلم كُربةَ فرج اهللا عنه كربة من كربات يوم القيامة ،            
، التقوى هاهنا ويشري إىل صدره ثالث مرات ، بـحسب امرٍئ من الشر أنْ              ] القيامة

دم حيقر أخاه املسلم ، كل املسلم على املسلم حرامومالُه وِعه رضه.  
إنَّ اهللا ال ينظر إىل أجسـادكم وال إىل صـوركم ولكـن ينظـر إىل قلـوبكم                  [

والذي نفسي بيده ما تواد اثنـان       : ويقول  [،  ] شار بأصابعِه إىل صدرهِ   وأ] وأعمالكم[
: للمسلم على الـمسلم ِست     : فيفرق بينهما إالَّ بذنٍب حيدثه أحدمها ، وكان يقول          

يشمته إذا عطس ، ويعوده إذا مِرض ، وينصحه إذا غاب أو شهد ، ويسلِّم عليـه إذا                  
  هجيبإذا دعا  لقيه ، وي       فـوق     ـهى عن هجرة ال   ه ، ويتبعه إذا مات ، ون مسلم أخـاه

 .)٦١())]ثالٍث

                                                           
، ) ٢٥٦٣: (، وصـحيح مسـلم رقـم        ) ٦٠٦٦(و  ) ٦٠٦٥(و  ) ٦٠٦٤: ( صحيح البخاري رقم     )٦١(

، ومسند اإلمام أمحـد     ) ٤٨٩٣: (صحيح سنن أبـي داود رقم      )  ١٩٢٧: (وصحيح سنن الترمذي رقم     
: هيـب رقـم     ، وصحيح الترغيـب والتر    ) ٦٧٠٦: (، وصحيح الـجامع الصغري رقم      ) ٥٣٥٧: (رقم  

 .) ٢٥٩ ـ ٢٥٧ / ٢" : (جامع العلوم والـِحكم: "، وانظر  )٣٤٩٥(و ) ٢٨٨٥(
@âÝÉÜa@ójÝÜ@ČêïjåmZ@
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@ómaì@Z@@ñómìì@æî‹mûŠ†@çbàí @óÙäíš@æi@çbàí @ñbîŠìì@çbàb÷
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ì@L@çóØóà@ðíbuì@L@çbäbáÝíà@üi@çóØóà@òìbš@òìbš@ì@L@óäììŠò†
@@@@@@@@@@@@@@Ûóàín’@ð‚‹ä@ì@L@çóióà@Øóî@ói@ñ†íóy@ì@L@bïäì†@üi@çóØóà@fØ“Žïq

@ó@óÜ@@@@@@@@@@@@Øóî@óÜ@o“q@ì@L@oŽïióä@Øóî@óÜ@çbnÔŠ@ì@L@çóØóà@ça‹ @Øóî@Š
@@@@@@@@@@@@@@@ì@L@Øóî@ñóÜóàbà@Šó@ói@çóØóà@´’û‹Ð@ì@æî‹Ø@ì@óÜóàbà@ì@L@çóØóáÜóè
@@@@@@@@@@@@@@@pbØò†@ñòŠbà@ìó÷@íØòìbm@çbma‹i@ôåŽïiŒaí‚@Šó@ói@çóØóà@çˆ@ôåŽïiŒaí‚

@ói@³i@òì@L@oŽïåŽî†Œaì@çbî@ì@aí‚@ñò‡äói@Øóî@ña‹iN@
íà@@ðmóäbï‚@ì@L@pbØbåŽïÜ@ðáÜìŒ@ì@ãón@óäbáÝíà@ña‹i@çbáÝ

@@@@@@@@@@@@@@@@ói@oò†@ì@L@òìómb‚bä@ð’ûŠ†@ói@ì@pbØbä@a‡Üó @óÜ@ñûŠ†@ì@L@pbØbåŽïÜ
@òìòŽîŠ@ãóØ@ì@Ûìí@ñìbš@ói@ì@L@pbØbä@ñŠü’Šó@ì@L@pbØbä@ñŠó
@@@@@@@@@@@@@aí‚@aìó÷@oŽïi@a‡ïäbáÝíà@ña‹i@îíŽïq@óÜ@ÚŽïóØ@Šóè@òì@L@pbØbä@ñ‹îó

Ü@@@@@@@@@@@@@@@@@ÚŽïäbáÝíà@Šó@óÜ@ÛóîômóyòŠbä@ÚŽïóØ@Šóè@ì@L@oŽïiò†@a‡ïnîíŽïq@ó
@@Šó@óÜ@ðmóàbïÔ@ðäbØóîômóyòŠbä@óÜ@ÛóîômóyòŠbä@aí‚@aìó÷@oŽîŠóiý
@@@@@@@@@@@@@@@@@aìó÷@oŽï’üria†@ÚŽïäbáÝíà@ñŠíØì@ãóØ@ì@ójîóÈ@ÚŽïóØ@Šóè@ì@L@pbiò†ý

@@@ì@ójîóÈ@aí‚@@@ì@ãóØ@@@@@@@@@@@@@@@aí‚@óÜ@L@a‡móàbïÔ@óÜ@oŽï’üqò†a†@ñŠíØ@@@@b÷@çb‹m
@@@@@çbáÝíà@Žïqa‹‚@üi@óói@L@@ðå@üi@†‹Ø@ñòˆbàb÷@Šbu@f@@óîa†ò‹ŽïÜ
                                                                                                                                      

والرواية التـي جعلتها أصالً للحـديث هي      ) ٢٥٦٣: (أصل الـحديث أخرجه اإلمام مسلم رقم       
ك والبخاري ومسلم واللفظ    رواه مال " : (الترغيب والترهيب "أهم الروايات وأمجعها ، قال الـمنذري فـي        

بعـد أنْ ذكـر     )] ٥٩٤ / ١٠: (فتح الباري   [، وقال الـحافظ ابن حجر فـي       ) pbîaì‹Üa@âèc@íèì@@له ،   
 عن أبـي هريرة    sî‡zÜa@a‰è@×‹ @æà@êïÝÈ@žoÑÔì@bà@Ê»c@@@@@@@وهذه الطريق   : (بعض زوائد هذا الـحديث     

ـ         …  ، لكننـي ضممت إليهـا     ) محتاج إليها وهو حديث عظيم اشتمل على جمٍل من الفوائد واآلداب ال
زوائدها ووضعتها فـي أماكنها الـمناسبة لـها ـ وذلك حسب علمي القاصر ـ اتباعاً لطريقة إمام أهل   

حدث العالمة الشيخ األلبانـي رمحه اهللا الـحديث فـي زمانه الـم. 
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L@pbÙi@ðäbáÝíà@ña‹i@ñ‹îó@òìóîõòŽîŠ@ãóØ@ì@Ûìí@ñìbš@ói@óØ
@çbáÝíà@Šó@óÜ@óàaŠóy@ðíàbä@ì@ÿbà@ì@æŽîí‚@ÚŽïäbáÝíà@ìíàóèN@

@@@@@@ì@ÿ†@ñ‹îó@íÙÜói@pbØbä@çbmóåŽîì@ì@ó’ý@ñ‹îó@aí‚
@@@@@@@@òì@L@@ðå@üi@†‹Ø@ñòˆbàb÷@ðäbØó−óq@ói@òì@@pbØò†@çbnäbØòìò†‹Ø

@@ñìíàŠóÐ@Z@@@@@@@@@@@@@@ò†@ói@à@ðäììŠò†@ì@Ðóä@óØ@ñóîaí‚@ìói@‡åŽîí@@ìì†@ón
@@@Øóî@îìó’ü‚@óîôä@‘óØ@@@@@@@@@@ói@þÝï÷@òìóäbïäaíŽïä@ónŽîìóÙi@ñŒaìbïu@ì@æi

@@@@@@@@@@@@@ŠóÐ@bèòìŠóè@L@òìa‡ïàb−ó÷@çbïÙŽïØóî@óØ@oŽïióä@òìóÙŽïäaìbm@ñüè@@ñìíà@Z
@@@@@@@@òìóäbáÝíà@Šó@ói@óîóè@ðÐbà@•ó’@çbáÝíà@Z@@@@@Šó ó÷@pbØò†@üi@ñbÈì†

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbØò†@ñŠb ˆüàb÷@ì@L@pìóØ@•ü‚óä@Šó ó÷@pbØò†@ðäa†Šó@ì@L@ðà‰q
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñfq@Šó ó÷@pbØò‡ŽïÜ@ðàýó@ì@L@ìíi@•ò†bàb÷@çbî@ìíióä@Šbî†@Šó ó÷

@@@@@@@@@@@Øò†@ð“ïåŽîí’@ì@L@†‹Ø@ðmòíÈò†@Šó ó÷@òìóma†ò†@ðàłòì@ì@L@o“îó @oŽîìó
@@@@@@@@@@@@@pbØóä@a‡äbáÝíà@ÿó @óÜ@óÔ@çbáÝíà@òìì†‹Ø@ñóÌò†óÔ@òì@L@†‹à@Šó ó÷

@ˆûŠ@f@óÜ@‹mbîŒ@pbÙjÜóèfÜ@“q@ìN@
وهو حديث عظيم اشتمل على جمٍل من الفوائـد واآلداب          : (قال الـحافظ   
 .)٦٢()الـمحتاج إليها

@@ómaì@Z@@@@@@@í@æî‡äóš@ì@óîòŠìó @ŠûŒ@ðØóîò†ìíàŠóÐ@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@†ì
@óîóè@çbîfq@çbïnîíŽïq@çbäbáÝíà@óØ@òìím‹ @ü‚@óÜ@ðia†b÷@ì@ŠbØb÷@ìN@

 .)٦٣() ...هذه إخوة اإلسالم"  أخو الـمسلمالـمسلم: "قوله : (وقال أيضاً 

                                                           
 ) .٥٩٤ / ١٠: ( فتح الباري شرح صحيح البخاري )٦٢(
 ) .١٢١  /٥: ( الفتح )٦٣(
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@ómaì@Z@ói@oóióàB@óäbáÝíà@ña‹i@çbáÝíà@B@óÜ@óîônî‹i@Z
@ãþï÷@ðmóîa‹iN@

oŽîìóØò†Šò†@çbàüi@òìóîò†ìíàŠóÐ@ì@póîb÷@ãóÜ@æî‡äóš@@ì@póÑï

@@@@ta‹‚@ñŠbØb÷@ì@o’ìòŠ@@@@@@@@ónîíŽïq@aìóØ@óîóè@@@@@@@@ñü‚@ì@oŽî‹ÙjŽïÜ@ñŽîŠbqü‚

a†Øóî@b÷@óÜ@oŽî‹iaŠ@Šìì†óifÜ @óÜ@µnî‹i@aìóØZ@
ـ ١  @Øóî@ói@ç†‹i@ta‹‚@ðäbàí @}   إِثْـم الظَّـن ـضعب إِن الظَّن نا موا كَثِريتَنِباج@{ ..

))şçhÐ@æÅÜaì@âØbşîgsî‡zÜa@žl‰Øc@şæÅÜa@((:  
لـيس  : قال الـخطابـي وغـريه     " إياكم والظن : "قوله  : (قال الـحافظ   

الـمراد ترك العمل بالظن الذي تناط به األحكام غالباً ، بل الـمراد ترك حتقيق الظن               
الذي يضر بالـمظنون به ، وكذا ما يقع يف القلب بغري دليل ، وذلك أنَّ أوائل الظنون                 

: ا هي خواطر ال يـمكن دفعها ، وما ال يقدر عليه ال يكلَّف به ، ويؤيده حديث                  إنم
"ا حدثت به أنفسها اُهللاتـجاوزلألمة عم ... " 

@ómaì@Z@ñò†ìíàŠóÐB@çbàb÷ì@Øóî@ói@ç†‹i@çbàí @óÜ@æi@bîŠì@B
@@@@@@@@@@@@@@@@@aìóØ@ñóäbàí @ìói@ç†‹ØŠbØ@óÜ@oŽî‹åŽïéiŒaì@óØ@óîôä@òìó÷@ñfq@oóióà

ŽîŠbuŠûŒ@óîòìó÷@oóióà@íÙÜói@L@ò‡äói@òíŽïq@ðäbØóîôÈŠó’@óáØíy@Ú
@@@@@@@@@@@@@ói@óîóè@ðäbîŒ@ì@ŠòŠòŒ@óØ@ñóäbàí @ìó÷@ðäbåŽïéŽïuói@ì@çaŠó @óÜ@oŽî‹åŽïéiŒaì

@@@@óÜ@bèòìŠóè@L@ìa‹ifq@çbàí ì@@Üói@fi@ói@òìóÜ†@bä@ónŽîìóØò†@óØ@ñóäbàí @@L@ó
@@@@@@@@@@çììŠò†@ñómìì@ì@òŠímí‚@óÜ@óîônî‹i@çbàí @ñbmòŠó@óÙäíš@@oŽî‹äaímbä@óØ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ì@ÛŠó÷@oŽïióä@a†Šó@ói@ñbäaím@Äû‹à@óØ@•òìó÷@òì@L@òìónŽî‹Ùi@pòŠ
@@@@@@@@@@@@@@pbØò†@óàó÷@“qÿbq@•óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@ì@Šó@ónŽîìóØbä@fq@ðÑïÝØóm@Z
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@óØ@ŠójàóÍŽïqI@@HðmóîìíàŠóÐZ@B@@@üi@òìì†‹Ø@ñòìó÷@ð’üqìbš@aí‚
oŽïäóîó ò†a‹îfq@ðäììŠò†@óØ@ãóØómó¿í÷NN@B@

الـمراد بالظن هنا التهمة اليت ال سبب لـها كمن يتـهم           : رطيب  وقال الق 
: رجالً بالفاحشة من غري أنْ يظهر عليه ما يقتضيها ، ولذلك عطف عليه قولـه                

وذلك أنَّ الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أنْ يتحقق فيتجسس           " وال جتسسوا "
 .ويبحث ويستمع فنِهي عن ذلك 

@ómaì@ZŽïÜ@çbàí @ói@oóióà@óØ@ÚŽïä†‹Ø@Šbjäaìbm@óÜ@óîônî‹i@a†‹
@@@@@@@@@@@@@ói@ñŠbØóqa‹‚@ói@pbÙi@Šbjäaìbm@ÚŽîìbïq@ÚŽïóØ@ñòìó÷@íØòì@óîôä@ñŠbØüè
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Šói@óÜ@óîüi@L@pbÙi@òìó÷@ñŒaí‚a†@óØ@oŽïi@Šbî†@òíŽïq@ðÙŽïn’@ñòìó÷@fi

@@ðmóîìíàŠóÐ@a‡îaì†ói@óàó÷@ZB@çóØóà@Øóî@ñ‹Žî†ìbš@B@Äû‹à@óÙäíš
@@Ø@ç†‹ØŠbjäaìbm@ñòŠímí‚@@@@@@@@@@@@üi@oŽîŠói@a‡îaì†@ói@oŽîìóîò†@òíïäììŠò†@ómìó

@@@ì@òìónŽïÜüØò‡ŽïÜ@ì@pbØò†@ñ‹Žî†ìbš@óîüi@ðäbåŽïéî†@ói@ì@ç†‹ÙŽïuóifu
@òìa‹Ø@óÌò†óÔfÜ@ñòìó÷@óàó÷@Šói@óÜ@oŽïïiò†@ì@oŽîŠó ò†N@

ÅÜa@ŽĆÉŽi@şçg@İæÅÜa@Žæİà@aćđrØ@aížjđåŽnĆua@İæ@@@@@@@@{@: وهذا الـحديث يوافق قوله تعاىل      

@@@@@@bć›ĆÉŽi@âÙž›ĆÉşi@kŽnĆÍŽî@bÜŽì@aížşŽvŽm@bÜŽì@ČâĆqg{ ]   ياق اآلية على    ، فدل س   ]١٢: الــحجرات
فيه بالظن ، فإنْ قال     سلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن الـخوض        األمر بصون عرض امل   

 من غـري  حققتت:  ، فإنْ قال    }aížşŽvŽm@bÜŽì@@@{@: حقق ، قيل له     ثُ ألت حأب: الظان  
جسس ، قيل له  ت :@}bć›ĆÉŽi@âÙž›ĆÉşi@kŽnĆÍŽî@bÜŽìN@N@N@{@

@@@@@@@@@@@@@@òŠìó @ñaí‚@óØ@a†ómóîb÷@ãó÷@ÿó @óÜ@òìb−í @óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@òì
@@@ðmóîìíàŠóÐ@a‡Žïm@Z}@@@@@@@@@@@@@óÙäíš@çbØóäbàí @ñóiŠûŒ@óÜ@ç‹i@Šìì†@ói@çbmü‚

@@@@@ójîóÌ@ì@L@çóØóà@Øóî@ñ‹Žî†ìbš@ì@L@óäaìbm@çbØóäbàí @óÜ@ÚŽî‡äóè@ðàòŒ@ì@p
çóØóà@Øóî{@@ói@ç†‹Ø@çbàŠóÐ@Šó@óÜ@óîóÜói@óØómóîb÷@ñ‡äói‹Žî†@bu@
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@@@@@@@@@@@@ì@æm‹ŽîŠ@mìóÙ“Žïq@Šói@óÜ@ñŠb ŽîŠbq@ñŠóq@ìói@çbáÝíà@ðmóÉàí@naŠbq
@@@@@@@@@@@L@ç†‹i@ta‹‚@ðäbàí @ói@çbáÝíà@ðmóÉàí@ðä‡äbÙ’@óÜ@çìíšûŠ@ðä†‹ØóÌò†óÔ

@@@@@@oŽïÝi@ŠbÙäbàí @Šó ó÷@bu@Z@@@ó ò†@æà@@@@@@@@@@ñfq@aìó÷@L@@bïåÜ†@ñòìó÷@üi@âŽîŠ
oŽî‹mìò†@Z@}@@çóØóà@Øóî@ñ‹Žî†ìbš{@@@@@@ðmìì@Šó ó÷@bu@L@@Z@@@@@fi@ói@ãììíi@bïåÜ†@æà

@oŽî‹mìò†@ñfq@aìó÷@L@ç†‹Ø@ñ‹Žî†ìbš@Z}çóØóà@Øóî@ðàòŒ@ì@pójîóÌ{NNN@@

ديث مع أنَّ تعمد الكذب الذي ال يسـتند         وأما وصف الظن بكونه أكذب احل     
 عنـه   نهيلظن ، فلإلشارة إىل أنَّ الظن امل      أصالً أشد من األمر الذي يستند إىل ا       إىل ظن   

      جوز االعتماد   هو الذي ال يستند إىل شيء ي     جزم به ،   عليه فيعتمد عليه وجيعل أصالً وي
فيكون الـجازم به كاذباً ، وإنما صار أشد من الكذب ألنَّ الكذب يف أصله مستقبح               

ذا فإنَّ صاحبه بزعمه مستند إىل شيء فوصف بكونه أشد          مستغىن عن ذمه بـخالف ه    
الكذب مبالغة يف ذمه والتنفري منه ، وإشارة إىل أنَّ االغترار به أكثـر مـن الكـذب                  

 .)٦٤( ) ...الـمحض لـخفائه غالباً ووضوح الكذب الـمحض
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@ÿó @óÜ@óîûŠ†@ñŒaíŽï’@æî‹m‡äìím@óØ@ñòìói@çbàí @ðä†‹Ø@Òòì

@@†@óØ@a‡’òìó÷@@@@@@@@@@@@çbàí @Šó@óÜ@ÚŽîŒaíŽï’@ïè@ói@aìóØ@oóÕäó÷@ói@ðØóîûŠ
iå@@@@@i@óØ@ñòìóÜ@ò‹m‡äím@òìa‹äóä@pbïå@@@@@@@@çbàí @Šó@óÜ@òìa‹ä@pbï@Z@@@@òˆbàb÷@üi

@@@@@@@ñóäbàí @ìó÷@aìóØ@ñòìó÷@üi@óä†‹Ø@@óØ@@@@@@óÜ@óØ@ñòìóÜ@óîônî‹i@òìa‹Ø@óÌò†óÔ
@@@i@ÚŽï’@ïè@Šóå@@@@@@@@Žî‹Ùi@ì@oŽî‹ójjŽïq@“q@oŽïi@oìŠ†@aìóØ@òìa‹äóä@pbï@o

@@@@@oŽïiò†@pbÙi@òìói@Šòìbi@ñóóØ@ìó÷@bu@L@oŽî‹ÙjŽïq@ñŠòìbi@ì@Ûóîbàóåi@ói
@@@@@@@@@@@óÜ@ñü‚@ûŠ†@óÙäíš@ûŠ†@óÜ@ò‹m‡äím@òìó÷@Šói@óÜ@çbàí @òì@L@çŒûŠ†@ói
@@@@@@@@@@@@ñóäaìó›Žïq@ói@óîôä@ç†‹Ø@ãòŒ@ói@îíŽïq@ì@óîfuóibä@ì@æî’bä@a‡mòŠóåi

@@@@@@ü‚@ñóÜò‡äó @ñóäìíšüi@ói@ñóØóäòìb‚@aìóØ@òìóäbàí @@@@óØ@oŽî‹iò†Šò†aì@ñ
                                                           

 ) .٥٩١ / ١٠: ( الفتح )٦٤(
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@@@@@@@@@@@ñŒaíŽï’@æî‹m‡äím@aìóØ@ñòìói@òìa‹Ø@Òòì@óîüi@òìínói@ÚŽïn’@ói@“q
@òì@L@ñfÜ@òìóån‚@Šìì†@ì@ç†‹Ø@ãòŒ@óÜ@çìíšûŠ@oóióà@ói@óîûŠ†
@@@@@@@@@@@@@@@@pììŠ@ñûŠ†@óÜ@ò‹mbîŒ@çbàí @ói@ç‡äbmóÜóƒÜóè@aìóØ@ñòìó÷@üi@ó’òˆbàb÷

ìŠ@ñûŠ†@ì@óîòìaŠb’@ÚŽîŠbu@ŠûŒ@çbàí @óÙäíš@óîa‹Ù’b÷@”ïmìN@N@N@
R@@@@Øóî@ðä†‹Ø@ñ‹Žî†ìbš}aížşŽvŽm@bÜŽì{@@@@ì@ãóØ@ñaì†@ói@çaŠó @ì@

@a†Øóî@ñŠíØIIaízm@ýìHHZ@@
@@Øóî@ðä†‹Ø@ñ‹Žî†ìbš@}aížşŽvŽm@bÜŽì{Z@/أ 

وذلك أنَّ الشخص يقع له خاطر      " وال تـجسسوا : "قوله  : (قال الـحافظ   
 ) .فيتجسس ويبحث ويستمع فنِهي عن ذلكالتهمة فيريد أنْ يتحقق 

@ómaì@Z@@@Šói@óÜ@@@@@@ðmóîìíàŠóÐ@òìó÷@B@Z@@@@@çóØóà@Øóî@ñ‹Žî†ìbš@B@@óÙäíš
@@@@@@@@@oŽîŠói@a‡îaì†@ói@oŽîìóîò†@òíïäììŠò†@ómìóØ@ç†‹ØŠbjäaìbm@ñòŠímí‚@Äû‹à
@@@@@@@@@@@@@@@@ì@òìónŽïÜüØò‡ŽïÜ@ì@pbØò†@ñ‹Žî†ìbš@óîüi@ðäbåŽïéî†@ói@ì@ç†‹ÙŽïuóifu@üi

ò†@ì@oŽîŠó ò†òìa‹Ø@óÌò†óÔfÜ@ñòìó÷@óàó÷@Šói@óÜ@oŽïïi@N@
@@a†Øóî@ñŠíØ@ì@ãóØ@ñaì†@ói@çaŠó IIaízm@ýìHHZ@/ ب 

مـتني  إحـدى الكل  " جسسواحسسوا وال ت  وال ت : "قوله  : (  افظ أيضاً وقال احل 
معناه ال تبحثوا عن عيوب     : ي  خطاِبـقال ال ... بالـجيم واألخرى بالـحاء املهملة     

aížjŽèĆˆa@@{@: تبعوها ، قال اهللا تعاىل حاكياً عن يعقـوب عليـه السـالم              الناس وال ت  

@đêïđ‚cŽì@ŽÒžížî@æđà@aížşŽzŽnÐ{. 
@ómaì@Z@çìóØóà@Žîí’@ì@a‡ÙÜó‚@ñŠíØ@ì@ãóØ@ñaì†@ói@æŽîŠó óàN@
وأصل هذه الكلمة التـي بالـمهملة من الــحاسة        : (وقال احلافظ أيضاً    @

بالـجيم من الـجس بـمعىن اختبار الشـيء باليـد         إحدى الـحواس الـخمس و   
: وهي إحدى الـحواس فتكون التـي بالـحاء أعم ، وقال إبراهيم الـحربــي             
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ذكر الثانـي للتأكيد كقولــهم بعـداً       : هما بـمعىن واحد ، وقال ابن األنباري        
بالـجيم البحث عن عوراتـهم وبالـحاء استماع حديث القـوم         : وسخطاً ، وقيل    

بالــجيم  : ذا رواه األوزاعي عن حيىي بن أبـي كثري أحد صغار التابعني ، وقيل              وه
البحث عن بواطن األمور وأكثر ما يقال فـي الشر وبالـحاء البحث عمـا يـدرك               

بالـجيم تتبع الشخص ألجـل     : بـحاسة العني واألذن ورجح هذا القرطيب ، وقيل         
 .غريه وبالـحاء تتبعه لنفسه وهذا اختيار ثعلب 

maìóZ@@@@@@óîó’ìì@ãó÷@ñaìóåiIaízm@H@@@@@@@óÜ@ÿb‚@fi@ói)الـحاسة(@òì
@@@@@@@@@@òì@L@óØòŠbïnóè@óàa‡äó÷@wåŽïq@óÜ@óÙŽïØóî@óØ@òìa ŠòìI@aížşŽvŽm@H@@ói

@@@óÜ@òìóÜb‚)الـجس(@@@@@@@@oò†@ói@o’@ñòìóä†‹ÙïÔbm@ñbmaì@ói@òìa Šòì@òìò
@Ø@ñòìó÷@ómaìóØ@L@çbØòŠbïnóè@óàa‡äó÷@óÜ@óÙŽïØóî@”îìó÷@óØ@óÜb‚@fi@ói@ó

Iaízm@H@çaìa‹ÐŠói@ì@‹m @o“ @òì@L@ò‹m)ــإ ـــحرِبب @)يراهيم ال
@ðmóîìíàŠóÐZ@@@@òì@L@óîóè@çbîbmaì@Ûóî@çbïØìì†Šóè) ــاري ــن األنب @)اب
@ðmóîìíàŠóÐ@Z@òìóÜb‚@óiIaížşŽvŽm@H@ñŠíØ@ì@ãóØ@ñaì†@ói@çaŠó @óÜ@óîônî‹i

@@@@@@ÿb‚@fi@ói@ì@a†ØóîIaízm@H@@@@@@@@@@@@@ðbi@ì@óÔ@üi@æm‹ eí @óÜ@óîônî‹i
@@@@@@•óàó÷@ì@L@ÚÜó‚@çaíŽïä)األوزاعي(@@@@@@óÜ@òìómóîõìa‹Žï @)      حيـىي بـن أبــي

@L@@)صغار التـابعني  (óibyó–@ðäbØóØí›i@ómóÙåŽîí’@óÜ@óÙŽïØóî@óØ@òìò@@@@@@@@@)كثري
@@@òìa‹mìì@òì@Z@@@òìóÜb‚@óiIaížşŽvŽm@H@@@@@@@@@@@ðØûŠòìbä@ñaì†@ói@çaŠó @óÜ@óîônî‹i

@@îŒ@ì@a‡äbØón’@@@@@@@@@@@@@@@@ÿb‚@fi@ói@òì@L@oŽî‹mììò†@óqa‹‚@üi@”î‹mbI@aízm@H
@@@çbïnóè@eí @ì@ìbš@ói@óØ@a†óäbn’@ìó÷@ñaì†@ói@çaŠó @óÜ@óîônî‹i

@@@@@@ì@òìóåŽîŠŒû†ò†@ì@oŽî‹Øò†fq) القـرطيب(@@@@@@@@@@ói@ì@òìì†Ša‰jÜóè@ñóîómìì@ãó÷@
@@@@@@òìa‹mìì@òì@L@òíïäaŒ@ñaìòŠ@Z@@@@@òìóÜb‚@óiI@aížşŽvŽm@H@@@@@@@ì@çaŠó @óÜ@óîônî‹i

ì@@@@@@@@@@@@@@@fi@ói@òì@L@a†‹m@ðÙŽïóØ@ìbåŽïq@óÜ@a‡ÙŽïn’@ñaì†@ói@ÚŽïóØ@ñòìóäìíi†Šì
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@ÿb‚Iaízm@H@@ñaì†@ói@ÚŽïóØ@ñòìóäìíi†Šìì@ì@çaŠó @óÜ@óîônî‹i
@ñìaŠ†‹Žî‰jÜóè@•óîómìì@ãó÷@ì@ñü‚@üi@a‡ÙŽïn’)ثعلب(@óN@

ويستثنـى من النهي عن التجسس ما لو تعني طريقاً إلـى انقاذ نفس مـن              
هالك مثالً كأنْ يخرب ثقة بأنَّ فالناً خال بشخٍص ليقتله ظُلماً أو بـامرأٍة ليزنــي                الـ

  شرـذراً مـن فـوات           بـها ، فيع فـي هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك ح
للماوردي واستجاده ، وأنَّ كالمـه  " األحكام السلطانية"استدراكه ، نقله النووي عن   

يظهر من الـمحرمات ولو غلب علـى الظـن         ليس للمحتسب أنْ يبحث عما لـم       
 .)٦٥()استسرار أهلها بـها إالَّ هذه الصورة

@ómaì@Z@óÜ@òìónŽî‹Øò†@bïu@ì@oŽî‹åŽïèò†Šò†@óîóè@ÚŽïmóÜby
@@@@@@@@@@@@@@@óØ@ñómóÜby@ìóÜ@óîônî‹i@”îìó÷@Øóî@ðä†‹Ø@ñ‹Žî†ìbš@Žîìa‹ØóÌò†óÔ

@ìíi@ÛóîbŽîŠ@béäóm@ç†‹Ø@ñ‹Žî†ìbš@Šó ó÷@üiØ@ðä†‹Ø@Šb ŒŠ@óÜ@ÚŽïó
@@çìíšbïm@@L@@@@@@@@@@@@aìóØ@pa‡i@ÿaìóè@ìa‹ØfqŠòìbi@ðÙŽïóØ@ñòìó÷@Ûòì@óäìí¹@üi

@@@@@@ói@oŽîˆíÙïi@ñòìó÷@üi@ÛóîôäaìóÜüš@üi@òìì†‹i@ñ‹m@ðÙŽïóØ@‘óØ@óä⁄Ð
@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@ðïq@æŽîìa†@ì@båîŒ@ñòìó÷@üi@òìì†‹i@ðÙŽïmò‹Ðb÷@çbî@ñŠbÙàón@ì@âÜìŒ

Üó @@@@@@Üby@ãóÜ@b÷@L@pa‡i@ãb−ó÷@a‡@@Žï’@ì@pó@@Žî†ìbš@ónìŠ†@a†òŒaí@@oŽî‹Ùi@ñ‹
@@@a†òìó÷@ñaì†@ói@oïŽîŠói@ì@@@óÜ@ð‹m@óÜ@@@ðmbØ@ðäìíšŠò†@oò†

mìóØbî‹ÐNNN@@
@

  :}Øóî@ðä†‹Ø@ãòŒ@ì@pójîóÌ @}bć›ĆÉŽi@âÙž›ĆÉşi@kŽnĆÍŽî@bÜŽì  ـ٣
 : وقد اختلف يف حد الغيبة ويف حكمها ، فأما حدها : (قال الـحافظ 

                                                           
 ) .٥٩٢ / ١٠: ( الفتح )٦٥(
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 يذكر اإلنسان عيب غريِه من غري مـحوج إىل ذكـر           هي أنْ : فقال الراغب   
حد الغيبة أنْ تذكر أخاك بـما يكرهه لو بلغه ، وقـال ابـن              : ذلك  ، وقال الغزايل      

الغيبة أنْ تذكر اإلنسان يف غيبته بسوء وإنْ كان فيه ، وقال النووي             " : النهاية"األثري يف   
كرهه سواء كان ذلـك يف بـدن        ذكر الـمرء بـما ي   : تبعاً للغزالـي   " األذكار"يف  

الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلْقه أو خلُقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه                   
أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طالقته أو عبوسته أو غري ذلك ِمما يتعلق به ، سـواء                   

  ... والرمزذكرته باللفظ أو باإلشارة 
@ómaì@Z@@çaíŽïä@óÜ@óîóè@ñŒaìbïu@@ñóbåŽïq@ói@pòŠbió@a‡äbîbäaŒ

IpójîóÌ@H@ñóbåŽïq@ói@pòŠbió@bu@L@ñóØóáØíy@ìIpójîóÌZ@H@
ðmóîìíàŠóÐ@Z@@@@@@@@@Äû‹à@óØ@ñòìóÜ@óîônî‹i@pójîóÌ@@@)الراغب األصفهانـي (

@@@@@@@@@@@@@@@@oîíŽïq@ñòìó÷@fi@ói@pbÙi@ñü‚@óÜ@óu@‹m@ðÙŽïóØ@ñŠíØ@ì@ãóØ@ðbi
@@@@@@@@@@@@òì@L@oŽî‹Ùi@óbi@ìó÷@pbÙi@òìói) ـ ðmóîìíàŠóÐ@Z@@ñóbåŽïq@@@@)يـالغزال

IpójîóÌ@H@@@@@@@@@@@@@@@oŽïi@•ü‚bä@ñfq@óØ@ñòìói@oîóÙi@póØa‹i@ðbi@óØ@óîòìó÷
@@@@@òì@L@pbjïŽïq@Šó ó÷) ابن األثري(@@@ðmóîìíàŠóÐ@I@ZpójîóÌ@H@@@@@ðbi@óØ@óîòìó÷

@òŠbî†@bä@óØ@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@oŽïi@a‡Žïm@ð’òìó÷@ðš@Šó ó÷@óqa‹‚@ói@oîóÙi@Äû‹à
@@@@@@òì@L@óîôä@ò†bàb÷@ì)النووي(@óÐ@@@ðmóîìíàŠ@Z@@@@@ðä†‹Ø@‘bi@óÜ@óîônî‹i@pójîóÌ

@@@@@@@@@@@@@@@ñó’ý@ói@ñ‡äòíîóq@óä†‹Ø@‘bi@ìó÷@bu@ó’ü‚bäõfq@óØ@ñòìói@ÚŽïóØ
@@@@@@@@@@@@@@ì@Šb‚ììŠ@çbî@ðäììŠò†@çbî@ñbïäì†@çbî@î†@ì@µîb÷@çbî@oŽïi@òìóØóóØ
@@@@@@@@@@@@@@@çbî@ðÜa‡åà@çbî@ðØìbi@çbî@ðäbàb@ì@ÿbà@çbî@ñŠbØb÷@ì@o’ìòŠ@çbî@ðäóº†

@@póà‚@çbî@ðäaŽï‚@@@@@@@ÃŠói@ì@Þu@çbî@ñóØòŠbØ@@@ì@@@@ÿíuí»@çbî@ñóØóØb’üq
@@@@̂Š†@ììŠ@çbî@ðmóàììŠ@ðmóîòìa‹Ø@ì@ð’ü‚ììŠ@çbî@ñ†‹Øüšìímbè@ìñ@

@@@@@@@@@@@@ìíàóè@óîóè@òìóØóóØ@ìói@ñ‡äòíîóq@óØ@ñòìóÜ@óäbàóÜ@óu@çbî@óØóóØ
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@@@@@@@@L@æŽîŠ†‹Žïàˆ†@pójîóÌ@ói@ì@æäbØóî@óäbàó÷@@@@@@@@oŽïi@ómìì@ói@óä†‹Ø@‘bi@ìó÷@òì
ˆbàb÷@ói@çbî@@@pójîóÌ@ói@Šóè@ì@óäbØóî@oŽïi@óäb“ïä@ói@çbî@oŽïi@ò

@oŽîŠ†‹Žïàˆ†NNN@
وت   ديث الـمشهور الـذي  ها ال يشترط فيها غيبة الشخص باحلمسك من قال أن

aíÜbÔ@_@ójïÍÜa@bà@çìŠ‡mc@Z@a@@@@@@@: "عن أيب هريرة رفعه     أخرجه مسلم وأصحاب السنن     

@@@@@ßbÔ@L@âÝÈc@êÜíŠì@Z@@@@@@@bÔ@L@êè‹Ùî@bái@Ûb‚c@Û‹Øˆ@@ß@Z@@@@@@@@@@@bà@ð‚c@ðÐ@çbØ@Ćçg@oîc‹Ðc
@@@@ßbÔ@_@ßíÔc@Z@@@@‡ÕÐ@ßíÕm@bà@êïÐ@æÙî@âÜ@Ćçgì@L@ênjnÌa@‡ÕÐ@ßíÕm@bà@Úï‚c@ðÐ@çbØ@Ćçg

@ênéi"  ...             بني أن يقول ذلـك يف    فلم يقيد ذلك بغيبة الشخص فدل على أنْ ال فرق
 .غيبته أو يف حضوره 

ابن  أهل اللغة ، قال      واألرجح اختصاصها بالغيبة مراعاة الشتقاقها وبذلك جزم      
ما يكرهه بظهر الغيب ، وكذا قيده الزمـخشري وأبـو          الغيبة ذكر الـمرء بِ   :  التني

والـمنذري وغري  " الغيبة"وابن مخيس يف جزء له مفرد يف        " التفسري"نصر القشريي يف    
الغيبة أنْ تتكلم خلف اإلنسان بــما    : واحد من العلماء من آخرهم الكرمانـي قال        

وحكم الكناية واإلشارة مع النية كذلك ، وكالم        :  مسعه وكان صدقاً ، قال       يكرهه لو 
نعم الـمواجهة بـما ذكر حـرام       ... من أطلق منهم حممول على الـمقيد يف ذلك       

 .ألنه داخل يف السب والشتم 
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@ãó÷@oŽïi@Šbî†bä@ñü‚@óØóóØ@óîôä@xŠóà@æŽïÜò†@óØ@ñóäaìó÷@òì

óØò†@óäbiìbäói@ò†ìíàŠóÐ@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@óØ@óÜói@óä)(@ói@a‡ïŽïm@
@ìíàŠóÐ@ðäłòìbèZB@@@óîôš@pójîóÌ@æäaŒò†@bîb÷@@@çbïmìì@_@Z@@@ñóØòŠójàóÍŽïq@ì@aí‚

@@@@@ñìíàŠóÐ@L@ç‹m@bäaŒI@ZpójîóÌ@H@@@@@@@@@@@@óØ@ñòìói@oîóÙi@póØa‹i@ðbi@óØ@óîòìó÷

@@@ðmìì@L@oŽïi@•ü‚bä@ñfq@Z@@@@_@oŽïióè@a‡àóØa‹i@óÜ@âŽïÝîò†@óØ@ñòìó÷@Šó ó÷@ñó÷

ŠóÐ@ñìíà@Z@oïmójîóÌ@aìó÷@oŽïióè@a‡móØa‹i@óÜ@oïŽïÝîò†@óØ@ñòìó÷@Šó ó÷

@@@@@@@@@@@@@òìì†‹Ø@üi@oäbïn‚íi@aìó÷@ìíióä@a‡ïŽïm@Šó ó÷@òì@L@òìì†‹ØNNN@B@@@@@ãóÜ@óÙäíš@
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@@@@@@@@@@@@óîüi@òìóØóóØ@ñŠbî†bä@ói@òìì†‹Øóä@‡äói@ñóØóä†‹Ø@‘bi@a†óîò†ìíàŠóÐ
@@@@@@@@@@@ó÷@çaíŽïä@óÜ@óîôä@ñŒaìbïu@óØ@ñòìó÷@Šó@óÜ@óîóÜói@•óàó÷@@@@@ìó÷@óØ@a†òì

óóØ@ñŠbî†bä@ói@óä†‹Ø@‘biðäìíi@ò†bàb÷@ói@çbî@oŽïi@òìóØN@@@
@@@@@@@@@@@@ì@ñŠbî†bä@ðmóÜby@ói@ómójîbm@pójîóÌ@óØ@óîòìó÷@oaŠ@ñómìì@ãłói
@@@ñó’ìì@ñaìóåi@n’Ša†@ðä†‹ØìbšŠ@ŠóióÜ@òìóØóóØ@ðäìíióäò†bàb÷

ì†‹ØþØóî@çbîóäìíšüi@ãó÷@”ïäaìóäbàŒ@ðäbîbäaŒ@òì@L@òììò@@@ì@òìóm@@@@@@@@@@@)الغيبة(
@@@L@òìì†Ša‰jäbïÜóè) ابن التني(@@@ðmóîìíàŠóÐ@@Z@@@@@@@ðä†‹Ø@‘bi@óÜ@óîônî‹i@pójîóÌ

@@@@@@@@@@@@L@óîôä@ò†bàb÷@ì@òŠbî†bä@óØ@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@ó’ü‚bä@ñfq@óØ@ñòìói@ÚŽïóØ
@@bèòìŠóè)نذري وأبو نصر القشريي وابن مخيس وامل      خشريالزم(@@@@@@”ïäbàóÜ@óu@ì

@@@@@@@@@@†bä@ðmóÜby@ói@òìì†‹Ø@çbî‡äói@çbîbäaŒ@óÜ@@@@@@@çbïåî‹maì†@ì@òìóØóóØ@ñŠbî
ðmóîìíàŠóÐ@óØ@óî@Z@@@@@@òìóÝàón“q@óÜ@óØ@ñòìóÜ@óîônî‹i@pójîóÌ@@@@)الكرمانـي(

@@@@@@@@@@@@@@@oŽïïjïi@Šó ó÷@ó’ü‚bä@ñfq@óØ@ñòìói@oîóÙi@ÚŽïÄû‹à@ñòŠbiŠò†@óÔ
@@ðmóîìíàŠóÐ@bèòìŠóè@L@oŽïi@”ïnaŠ@ðš@Šó ó÷@Z@ì@óØŠ†@ðáØíy@òì

L@óîòíŽï’@çbàóè@ói@òìónóióà@ói@•òˆbàb÷@ói@óØ@ñóäbîbäaŒ@ìó÷@ñómìì@òì@
@@@@@@@óäbîìíàŠóÐ@‡äói@fi@ì@bèòŠ@ðÙŽîŒaíŽï’@Z@@@@@@@@@pójîóÌ@ói@Šóè@•òˆbàb÷@ì@óØŠ†

@@@@@@@@Žïi@òìónóióà@ói@óØ@oŽî‹Øò†@‡äói@ì@òìónŽîŠ†ò‡ÙŽïÜ@òìói@oŽîŠ†‹Žïàˆò†@o@NNN
i@@@@@@@@@@óÙäìíš@óàaŠóy@ó’ü‚bäõfq@óØ@ñòìói@ììŠóiììŠ@ÚŽïóØ@ðä†‹Ø@‘bi@fÜó

óibi@‹Žîˆ@ónŽïšò†@òìóåmììfq@óÔ@ì@æŽîíu@ðmN@
الغيبة والنميمـة مــحرمتان     " : األذكار"فقال النووي يف    : béáÙy@bàc@@@@و

: تبعاً للرافعي   " الروضة" ، وذكر يف     بإمجاع املسلمني وقد تظاهرت األدلة على ذلك      
اإلمجاع على  " تفسريه"أنها من الصغائر ، وتعقبه مجاعة ، ونقل أبو عبد اهللا القرطيب يف              

نها من الكبائر ألنَّ حد الكبرية صادق عليها ألنها ِمما ثبت الوعيد الشديد فيه ، وقال                أ
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٨٣ 

لـم أر من صرح بأنها من الصغائر إالَّ صاحب العدة والغزالـي ، وصرح             : األذرعي  
فمن اغتاب  : بعضهم بأنها من الكبائر ، وإذا لـم يثبت اإلمجاع فال أقل من التفصيل              

 .اً هللا أو عالـماً ليس كمن اغتاب مـجهول الـحالة مثالً ولي
 ذكر الشخص بـما يكره وهذا خيتلف باختالف ما يقال: وقد قالوا ضابطها 

 .د تأذيه بذلك وأذى الـمسلم حمرم وقد يشت فيه
لـما : "وذكر النووي من األحاديث الدالة على حترمي الغيبة حديث أنس رفعه            

م أظفار ِمن نحـاس يــخشمون بــها وجـوههم           عرج بـي مررت بقوم لـه    
هؤالء الذين يأكلون لـحوم الناس     : من هؤالء يا جربيل ؟ قال       : وصدورهم ، قلت    

أخرجه أبو داود وله شاهد عن ابن عباس عند أمحد ، وحديث            " ويقعون يف أعراضهم  
" إنَّ من أربـى الربا االستطالة يف عرض الـمسلم بغري حـق          : "سعيد بن زيد رفعه     

أخرجه أبو داود وله شاهد عند البزار وابن أيب الدنيا من حديث أيب هريرة وعنـد أيب                 
وهذا الوعيد يف هذه األحاديث يدل على أنَّ الغيبة من          ... يعلى من حديث عائشة       

قد يـخرج الغيبة بـحق لـما تقرر أنها       " بغري حق " ، لكن تقييده يف بعضها       الكبائر
 .)٦٦()ذكر الـمرء بـما فيه

ì@@ómaZ@@@@@@@@ñóØóáØíy@ói@pòŠbió@) النـووي(@@@@@@ŽïnØ@óÜ@) األذكـار(@a†
@@ðmóîìíàŠóÐ@Z@@@@@@@@@@@@@ì@ðäò‡Øóî@ói@æàaŠóy@çbïØìì†Šóè@ðäbiìŒìì†@ì@pójîóÌ

@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@òì@L@òìímbè@òìóîòŠbi@ãóÜ@ŠûŒ@ðØóîóÜói@óØ@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@çbîbäaŒ@ñaŠüØ
@@ŽïnØ)الروضة(@@@@ñaì†@ói@a‡’)الرافعي(@@@ðmóîìíàŠóÐ@òìò@ZójîóÌ@@@@@óäaìbm@óÜ@p

@óäbØóØìí›i)ــغائر @çbîóå‚òŠ@a†óàóÜ@çbîbäaŒ@óÜ@ÚŽïÜóàüØ@ãłói@L@@)الص
@@@@òì@L@òìím‹ŽïÜ)القرطيب(@@@óÜ@I@ÐómH@@@@@ðäbîbäaŒ@ñaŠüØ@ì@ðäò‡Øóî@a‡îóØò

                                                           
:  فـي صحيح سنن أبـي داود رقم ))...مررت بقوم ((: ، وحديث ) ٥٧٧ ـ  ٥٧٦ / ١٠: ( الفتح )٦٦(
 ) .٤٨٧٦: ( ففي صحيح سنن أبـي داود رقم ))...إنَّ من أربا الربا ((: ، وأما حديث ) ٤٨٧٨(
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٨٤ 

@óäbØòŠìó @óäaìbm@óÜ@pójîóÌ@óØ@ñòìói@pòŠbió@òìì†‹Ø@‘bi@@@@@@@@@@@@@@)اإلمجاع(
@ói@ñòŠìó @ðäaìbm@ñóbåŽïq@óÙäìíš@@@@@@@@oŽïqóò†@a†Šóói@aŠ@@@@@@)الكبائر(

@@@@@@@@@L@òìímbè@Šó@óÜ@ñ‡äìím@ñó’òŠóè@ç†‹Ø@pójîóÌ@óÙäìíš@@@òì) األذرعـي(@
@@ðmóîìíàŠóÐ@Z@@@@@@@@@@@@@óäaìbm@óÜ@pójîóÌ@oŽïÝi@ñìbÙ’aŠ@ói@çbîbäaŒ@óÜ@‘óØ@òìíïåïi@ãóä
@@óäbØóØìí›i)الصغائر(@@@@@@@@ŽïnØ@ðäòìb‚@óÜ@óu@)العدة(@@@ì@)الغزالـي(@@@@oŽïióä@@@òì@L

@@îbäaŒ@óÜ@ÚŽî‡äóè@@@@@óäbîìíàŠóÐ@ñìbÙ’aŠ@ói@çb@Z@@@@@@@@óäbØòŠìó @óäaìbm@óÜ@pójîóÌ
@oŽïióä@ìa‹åŽï¾ó@@@@@)اعاإلمج(@çbîbäaŒ@ñaŠüØ@ì@ðäò‡Øóî@Šó ó÷@bu@L@@@@@@@@@)الكبائر(

@@@@@@@@@@@@@póîbä@oò†@óÜ@çbààóØ@òìóä†‹Ùï’@ì@òìóä†‹Ø@çììŠ@óÜ@aìó÷@Z@@@@Šóè@bu
@@@@@@@@@@@@ÛóîbäaŒ@ðmójîóÌ@çbî@aí‚@ðäbØónû†@óÜ@ÚŽïnû†@ðmójîóÌ@ÚŽïóØ@@pbÙi

îóÌ@íØòì@òìó÷óäìí¹@üi@óîôä@ìa‹bäóä@ðÙŽïóØ@ðä†‹Ø@pój@N@
@@@@óäbîìíàŠóÐ@çbîbäaŒ@òì@Z@@@@@@@@@@@@ðbi@óØ@ñòìóÜ@óîônî‹i@pójîóÌ@ñŠóƒÙŽîŠ

@ó’ü‚bäõfq@óØ@ñòìói@oŽî‹Ùi@ÚŽïóØ@L@õfq@ói@oŽîŠü ò†@•óàó÷@òì
@@@@@@@@@@@@ñ‡äìím@ói@Šbu@ÚŽî‡äóè@òì@L@óóØ@ìói@pòŠbió@oŽî‹mììò†@óØ@ñòìó÷@îŠü @

@ç†‹Ø@ŒüÜb÷@ì@pbØò†@ñŒüÜb÷óàaŠóy@”ïäbáÝíà@ðäa†@ŠaŒb÷@ìN@@
@òì@@óØ@ñóäa†ìíàŠóÐ@ìóÜ)ــووي @ói@pòŠbió@òìì†‹Ø@ðbi@@)الن

@@@@óÜ@óîônî‹i@ç†‹Ø@pójîóÌ@ŽïàaŠóy@@@ñóØò†ìíàŠóÐ@)أنس(@@@@ñŠójàóÍŽïq@aìóØ@
@@aí‚)(@@@@ðmóîìíàŠóÐ@a‡ïŽïm@B@Z@@@@@@@@@@ñý@ói@ãa†@çbb÷@üi@òìóàa‹Ø@ŒŠói@ÚŽïmbØ
óØ@@@fq@çbïäbîü‚@ðå@ì@póàììŠ@ì@à@óÜ@ìíióè@çbïØüåïä@a‡ÙŽïäb

@@@@ìì@L@ðäŠò†a†@Z@@@@@@@ñìíàŠóÐ@_@æŽïØ@óäaìó÷@Þîu@ñó÷@Z@@@çóäbóØ@ìó÷@óäaìó÷
@aìóØ@ì@póÉàí@ðä‡äbÙ’@ðbi@ìbä@óäìóØò†@ì@çü‚ò†@ÚÜó‚@’ü 

òìóäbïäbiìbäB@@@@@@@ñóØò†ìíàŠóÐ@bèòìŠóè@L)  سعيد بن زيد(@@@@@ñŠójàóÍŽïq@aìóØ@
‚aí@)(@@@@ðmóîìíàŠóÐ@a‡ïŽïmZB@@@@@@@@@@@bjîŠ@ðäbØó’ói@æî‹mòŠìó @óÜ@aŠ@ói
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٨٥ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@ðäbiìbä@ì@póÉàí@ðä‡äbÙ’@üi@ç†‹Ø@ñ‰ŽîŠ†@çbiìŒ@óÜ@óîônî‹i

@@@×óy@fi@ói@çbáÝíàB@@NNN@@@@@@@@óîóÜói@a†óäa†ìíàŠóÐ@ãóÜ@óîó’òŠóè@ãó÷@bu
@@@@@@@@@@@óäbØòŠìó @óäaìbm@óÜ@pójîóÌ@aìóØ@ñòìó÷@Šó@óÜ) الكبـائر(@@@@@äói@ãłói@L@@‡

@@@@@@@@@@@@@@@@ói@Šó ó÷@aìóØ@ñòìói@a‡äbØò†ìíàŠóÐ@óÜ@ÚŽî‡äóè@óÜ@ç†‹Ø@pójîóÌ@ðä†‹Ø
@@@æŽî‹Øò†@×óy@ói@aìóØ@òìòŠò†@ómbØò†Šò†@óäbmójîóÌ@ìó÷@oŽïi@×óybä
@@@@@@@@@@@@@@ÚŽïóØ@ðä†‹Ø@‘bi@óÜ@óîônî‹i@pójîóÌ@aìóØ@òìóîa‹ØþØóî@òìó÷@óÙäìíš

óîóè@a‡ïŽïm@óØ@ñòìói@. 
 

  :))Øóî@ðä†‹Ø@ñŠbÙnÜóèŠói@ì@îìü‚@))aíÐbåm@ýì  ـ٤
 ويف االنفراد بـه ، ونافسـته        يءوالتنافس فمعناها الرغبة يف الش    : (قال النووي   

ى احلديث التباري يف الرغبـة يف الـدنيا         ـمنافسة اذا رغبت فيما رغب فيه ، قيل معن        
 .)٦٧()وأسبابـها وحظوظها

@@ómaì@Z@@@@@@@@@‡ïŽïm@ñŒaí‚@Ûbm@ì@ÚŽïn’@ðä†‹ØììŒòŠb÷@óÜ@óîônî‹i@îìü‚@a
@@@òìa‹mìì@L@Z@@@@@óÜ@Øóî@ðä†‹Ø@ñŠbÙnÜóèŠói@óÜ@óîônî‹i@óØò†ìíàŠóÐ@ñbmaì

@ðäbØó’ói@ì@bŽîŠ@ì@ŠbØüè@ì@bïäì†@ðä†‹ØììŒòŠb÷N@
 الدنيا ، ومعناه    فالـمراد به التنافس يف   "  تنافسوا وال: "قوله  : (وقال ابن عبد الرب     

 رياستهم والبغي عليهم    ها والتكرب عليهم ومنافستهم يف     على أصحابِ  طلب الظهور فيها  
ري وطرق الرب فليس من هم اهللا منها ،وأما التنافس واحلسد على اخل    وحسدهم على ما آتا   

 .)٦٨()متجسسِبما غاب عنه من علٍم وخٍري فليس وكذلك من سأل ع ، هذا يف شيء

                                                           
 ) .١١٩ / ١٦: ( شرح صحيح مسلم )٦٧(
 ) .٢٢ / ١٨: ( التمهيد )٦٨(
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٨٦ 

ìamó@Z@@@@ói@oóióàB@@@@@@çóØóà@Øóî@ðä†‹Ø@ñŠbÙnÜóèŠói@B@@@óîòìó÷@Z
@@@@@çóØóà@Øóî@ñfØ‹i@”Žïq@@@@@@@@@@óîòìó÷@”nóióà@òì@L@a‡äbØóîõbïäì†@ón’@óÜ

@@@@@@@@@@@@ßŒóiü‚@ì@óîa†ôäbØóÜòìbè@ñý@óÜ@óØ@ñòìóÜ@´‚Šò†ü‚@ðä†‹Ø@ñŒaí‚a†
@@@@@@@@@@@@@@ì@a‡äbîóîbqìóÝq@óÜ@çbïä†‹Ø@ñŠbÙnÜóèŠói@ì@a‡äbîŠó@ói@ç†‹ØïÐ@ì@µäaŒ
@@@@@@@@@@@@@@ñfq@aí‚@óØ@ñòìóÜ@çbïä†‹ifq@ñ†íóy@ì@çbîŠó@óä†‹Ø@ñ‰ŽîŠ†@oò†

@@@q@ãłói@L@çìíï“‚ói@@@@@@@@@@@Šó@óÜ@ç†‹i@ñ†íóy@ì@çìíiŒaí‚ómaìb÷@ì@fØ‹i@”Žï
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L@ÛóîòíŽï’@ïè@ói@óîôä@ómóibi@ãóÜ@óàó÷@aìó÷@óØbš@ðäbØbŽîŠ@ì@‹Žï‚
@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@oŽïäaîbä@óØ@ñòìói@pòŠbió@pbØò†@Šbï‹q@óØ@ñóóØ@ìó÷@bèòìŠóè

oŽîŠ†‹Žïàˆbä@Øóî@ñŠbØ@ñ‹Žî†ìbš@ói@•óàó÷@aìó÷@óØbš@ì@oäaŒ . 
 

  :))i@ñ†íóyØóî@ói@ç ))aì‡b¥@ýì›† ـ ٥
الـحسد تـمين الشخص زوال النعمة     " حاسدواوال ت : "قوله  (: قال الـحافظ   

عن مستحق لـها أعم من أن يسعى يف ذلك أو ال ، فإن سعى كان باغياً ، وإنْ لـم                   
 املسلم عنها يف    يِهب يف تأكيد أسباب الكراهة اليت ن      يسع يف ذلك وال أظهره وال تسب      

مكن لفعل فهذا مأزور    انع له من ذلك العجز حبيث لو ت       فإنْ كان امل   : رِظملسلم ن حق ا 
 ..        وإنْ كان الـمانع له من ذلك التقوى فقد يذَعلــخواطر   ألنه ال يستطيع دفع ا     ر

٦٩()...ها ها وال يعزم على العمل ِبها أنْ ال يعمل ِبجاهدِتالنفسانية ، فيكفيه يف م(. 
ìamó  :@@ñ†íóy@Zi@@@@@@@@@Œbä@ðäbàóä@ói@ÚŽïóØ@naí‚@ó Œü‚@óÜ@óîônî‹

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@aìóØ@ÛóîòíŽï’@ói@ðmóîónîb’@óØ@òìóÙŽïóØ@Šó@ói@aí‚@ðmóáÉïä@ì
@@@@@@@@@@@@@@@Šó ó÷@bu@L@pa†óä@ÿìóè@çbî@òìó÷@üi@pa‡i@ÿìóè@óØ@ñòìóÜ@oŽïi@‹m@n“ 
@@@@@üi@ðÜìóè@Šó ó÷@òì@L@ŠbÙî‰ŽîŠ†@oò†@ì@ŠbÙàón@ói@oŽïiò†@aìó÷@a†@ðÜìóè

                                                           
 ) .٥٩٢ / ١٠: ( الفتح )٦٩(
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٨٧ 

†@ì@a†óä@@@@@@@óÜ@òìóä†‹Ø@o‚óu@üi@ÚŽîŠbØüè@òìíj’óä@ì@o‚óä@ñŠò
@@@@@@@@@@@@@@@@b÷@óÜ@òìa‹Ø@óÌò†óÔfÜ@ðäbáÝíà@aìóØ@ðÜby@•ü‚bä@ðäbØòŠbØüè

@@@@@oŽî‹Øò†@‹îó@aìó÷@a‡äbáÝíà@Z@@@@@@@@@@@óäìíióä@ì@´‚óäŠò†@óÜ@‹ŽîŠ@Šó ó÷@bu
@@@@@@@@@@@@@@Šó ó÷@aìóØ@ÚŽîŒaíŽï’@ói@ìíi@ðîbäaímfi@ì@ðmłóò†fi@ðäa†ìbä@óÜ@üi@ŠbØüè

äaím@@òŠbjäaìbm@òìó÷@b÷@pbØò†@òìó÷@oŽïji@ñb@NN@òìóÜ@‹ŽîŠ@Šó ó÷@òì
@@@@@@@@üi@ñìíäbïi@òìó÷@b÷@òŠìó @ñaí‚@ña@óÜ@ìíi@ç†‹Ø@ñŽîŠbqü‚
@@@@@@@@@@@@óäbîôäììŠò†@òŠímí‚@ìó÷@oŽïäaímbä@óÙäíš@oŽî‹Øbä@Šbjäaìbm@ì@òìónŽî‹åŽïèò†

@@@@@@@@L@òìómb‚@Šìì†@ñü‚@óÜ@@@@@@@@@@@@@@@pòŠ@üi@pa‡i@ÿìóè@óØ@óói@ñò‡äòìó÷@óîüi
†‹Ø@@@@@@@@@@@@@@”îŠbî‹i@ì@çbïä†‹Øóäfq@ŠbØ@ì@óäaŠìín‚@ìó÷@ñòìóån‚@Šìì†@ì@òìóä

@pa‡i@Šó@óÜ@çbîŠbî‹i@ì@pbÙifq@çbîŠbØ@aìóØ@pa†óäNNN  
أي ال يـحسد بعضكم بعضاً ،      " ال تـحاسدوا : ("وقال الشيخ ابن العثيمني     

: ثاله   ، هذا هو الـحسد ، وم      والـحسد أنْ يكره اإلنسان ما أنعم اهللا به على غريهِ         
أنْ تكره أنَّ اهللا أنعم على هذا الرجل بالـمال أو بالبنني أو بالزوجـة أو بـالعلم أو                  

 .بالعبادة أو بغري ذلك من النعم ، سواء تـمنيت أنْ تزول أو لـم تتمن 
إنَّ الـحسد أنْ يتمنـى زوال نعمة اهللا على        : وإنْ كان بعض العلماء يقول      

        ، وإالَّ فمجرد كراهة اإلنسان أنْ ينعم اهللا على شخص         غريه ، لكن هذا أخبثه وأشده
 .)٧٠()فهو حسد
ìamó  :@@ñ†íóy@Z@@@@@@@@aí‚@oŽïi@•ü‚bä@ñfq@Äû‹à@aìóØ@ñòìóÜ@óîônî‹i

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óäìí¹@üi@L@ñü‚@óÜ@óu@òìò‹m@ðÙŽïóØ@Šó@ói@òìa†@ðmóáÉïä@ì@Œbä@Z
@bà@ói@a†òìbïq@ìó÷@Šó@ói@òìa†@ðîü‚@ðmóáÉïä@aí‚@aìóØ@oŽïi@•ü‚bä@oŽïq@ÿ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ói@çbî@oäaŒ@ói@çbî@çaŽï‚@ì@çˆ@ói@çbî@ÿa‡åà@ì@ŠíØ@ói@çbî@òŠbq@ì
                                                           

 ) .٥٩٨ / ١: ( شرح رياض الصالـحني )٧٠(
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٨٨ 

@@@@@@ì@çbàóä@ñó Œü‚@bu@L@‹m@ðäbØómóáÉïä@óÜ@óäbàóÜ@óu@ói@çbî@Šóqaí‚
@@@@@@@ói@Šóè@ì@óäbÙî@oîŒaí²óä@çbî@oŽîŒaí£@ðäìíšìbä@óÜy@ñ†íó

oŽîŠ†‹Žïàˆò†@N@
@@@@@@@@@çìíàŠóÐò†@”ïäbîbäaŒ@óÜ@ÚŽî‡äóè@ò‡äóšŠóè@Z@†íóy@@ñ@Z@@@@óÜ@óîônî‹i

@@@@@@@@@@@@@@@@ðÙŽïóØ@Šó@ói@aí‚@ðmóáÉïä@ì@Œbä@ðäbàóä@ói@ÚŽïóØ@naí‚@ó Œü‚
@@@•ü‚bäfq@béäóm@båï ó÷@L@ò‹m@‘ó‚@ì@‡äím@ì@ò‹m@ïq@óàó÷@ãłói@L@òìò‹m
@@@@@@@@@a†‹m@ðÙŽïóØ@Šó@ói@pa‡i@ñü‚@ðmóáÉïä@aí‚@óØ@ñòìói@Äû‹à@ðäìíi

ñ†íóy@óÜ@óîônî‹i@òìó÷ .@
@@@@

ـ ٦   ‚‹ä@ðä†‹Ø@†bîŒ@@@@óióà@fi@ói@Øóî@Šó@óÜ@Ûóà@ì@o’@ð

î‹Ø ))aí“ubåm@ýì((:  
وهو أن يزيـد يف     : من النجش   " وال تناجشوا : "قوله  : (قال الـحافظ   

 .)٧١()السلعة وهو ال يريد شراءها ليقع غريه فيها
@@ómaì@Z)النجش(@@@@@@@@@@@@@@@@@Šó@óÜ@Ûóà@ì@o’@ð‚‹ä@ðä†‹Ø@†bîŒ@óÜ@óîônî‹i@

@@@@î‹Ø@óióà@fi@ói@Øóî@@@@@@@@@@ónŽîìóÙi@ñü‚@óÜ@óu@‹m@ðÙŽïóØ@ñòìó÷@üi@
óäa†@ò†bîŒ@ìó÷@ìbäóî@òìN@

فسـره  " وال تناجشوا : " )(قوله  : (وقال الـحافظ ابن رجب الـحنبلي      
إما  ، ال يريد شراءها     من السلعة    يزيد يف  أنْ: يف البيع ، وهو     النجش  كثري من العلماء ب   

 ...ار الـمشتري بتكثري الثَّمن عليِه لنفع البائع بزيادة الثَّمن له ، أو بإضر

                                                           
 ) .٥٩٥ / ١٠: ( الفتح )٧١(
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٨٩ 

أنْ يفسر التناجش الـمنهي عنه يف هذا الـحديث بـما هو أعم من            ويحتمل  
... إثارةُ الشيء بالـمكر والـحيلة والـمخادعة      : ذلك ، فإنَّ أصل النجش يف اللغة        

 ...ل فيكون الـمعىن ال تتخادعوا ، وال يعامل بعضكم بعضاً بالـمكر واالحتيا
جميع الـمعامالت بالغش   : فيدخل على هذا التقدير يف التناجش الـمنهي عنه         

ونـحوِه ، كتدليس العيوب وكتماِنها ، وغَش الـمبيع الـجيد بالرديء ، وغَـبن             
 .)٧٢()...الـمسترسل الذي ال يعرف الـمماكسة 

@ómaìZ@@ñò†ìíàŠóÐB ــوا Z@B@@@òìói@çbîbäaŒ@ñóåîŠûŒ@@وال تناجش
ŽïÜ@@@@@ñfq@oóióà@óØ@òìómòìa‡äbïÙ@@†bîŒóä@@@@Øóà@ì@o’@ð‚‹ä@ðä†‹Øó@@@@Šó@óÜ@

Øóî@@@@@@@@@@óÜ@óîônî‹i@óØ@L@a‡ån’û‹Ð@ì@æî‹Ø@óÜ@@Z@@@@@@@Ûóà@ì@o’@ð‚‹ä@ðä†‹Ø@†bîŒ
@@@@Øóî@Šó@óÜ@@@@@oŽîìóîbä@óØ@òìóÙŽïóØ@çóîý@óÜ@i@ï@‹Ùe@@@@@@@@óióà@ói@çbî@L

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@î@òì@L@ñüi@óÙn’@ð‚‹ä@ðä†‹Ø@†bîŒ@ói@•û‹Ñi@ói@ç‡äbîó @†ìí@@ói@çb@
óióà@Šbî‹Ø@ói@ç‡äbîó @ŠòŠòŒ@@ñŠó@óÜ@óØó‚‹ä@ðä†‹Ø@ŠûŒ@óiNNN@

@@@ó’óäaìóÜ@òì@@@@@@ói@a†óîò†ìíàŠóÐ@ãóÜ@òìa‹Ø@óÌò†óÔ@óØ@óä‡äaˆìŠìì@ãó÷
@@@@@@@@@ñaìóåi@óÙäíš@L@òìónŽîŠ‡jÙŽïÜ@‹m@n“ @óîbmaì@ìóÜIجشالن@H@@@a‡ïäaìóäbàŒ@óÜ
@@@@@@@@@@@@@‡äbmóÜó‚@ì@ŁŽïÐ@ói@ÚŽïn’@ðä‡äaˆìŠìì@óÜ@óîônî‹i@@ç@NNN@@@@ñóØbäbà@ómaìóØ

@@@@óØ@ñòìóÜ@óîônî‹i@Z@@@@@@@pbØóä@pìóØíÜóè@çbnÙŽî‡äóè@bi@ì@æåŽïmóÜó‚óà@Øóî
@ñŒbióØóÜóm@ì@ŁŽïÐ@ói@a‡äbm‹m@ðÙŽî‡äóè@ÿó @óÜNNN@

@@@@@@òìa‹Ø@óÌò†óÔ@óä‡äaˆìŠìì@ãó÷@òŠòíŽïq@ãói@ómaìóØ@@@@@òŠüu@ìó÷@ìíàóè
@@@@@@@@@@@@@@bØòíŽï’ìbè@ì@ŁŽïÐ@ì@•óÌ@ói@óØ@òìónŽî‹ ò†@óäłóàbà@@Žî‹Øò†@ðä@@@Ûòì@L@æ

@@@@@ì@ãóØ@ì@kîóÈ@ñòìóä†Šb’@@@@@@@@@@@@•óÌ@bèòìŠóè@L@ï’üqa†@ì@Ûóàín’@ñŠíØ

                                                           
 ) .٢٦٤ ـ ٢٦٣ / ٢: (جاِمع العلوم والـِحكم  )٧٢(
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٩٠ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òì@L@a‡qa‹‚@ñìa‹’û‹Ð@ÿó @óÜ@Ûbš@ñìa‹’û‹Ð@ðä†‹Ø@ÿóÙŽïm@óÜ@ç†‹Ø
@@@ðä‡äbmóÜó‚@bèòìŠóè@@@@@óÜ@ñb b÷@ì@oŽïäaŒbä@óÜóàbà@óØ@ÚŽï’û‹Ñi@çbî@ÚŽîŠbî‹Ø

@óîôä@ŠaŒbi@ð‚‹äNNN@
@

  :))óî@óÜ@µÔ@ì@×Šçìíi@Ø : ))aí›Ìbjm@ýì  ـ٧
ويف هذا احلديث من الفقه أنه ال حيل التبـاغض ألن           : (قال ابن عبد الرب     

 فِسالتباغض مةٌد يِن للد ولـهذا أمر   ،   له   ةٌقَاِل ح) (    بالتواد والتحاب حتـى قال
 .)٧٤())٧٣("تـهادوا تـحابوا: "

@@ómaì@Z@@@@@@@@óÔŠ@aìóØ@æîó ò‡Žïm@òìó÷@a†óîò†ìíàŠóÐ@ãóÜ@@@@ÿłóy@ðmóîaŠói
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ì@óåî†@ñŠò‡ÙŽïm@çìíi@Øóî@óÜ@µÔ@ì@×Š@óÙäìíš@Øóî@ŠójàaŠói@óîôä

@@oŽï’bmò†a†@µîb÷@L@@@ŠójàóÍŽïq@óàó÷@ŠóióÜ) (@@@ói@òìì†‹Ø@ðäbàŠóÐ
@@@@@@@@@@@ðmóîìíàŠóÐ@óØ@ñóîò†aŠ@ìó÷@bm@Øóî@îìó’ü‚@ì@ðmóîbnû†@Z@@ñŠbî†

Øóî@îìó’ü‚@ói@³i@ñòìó÷@üi@Øóî@ói@çò‡iN@@
أي ال تتعاطوا أسباب البغض ، ألنَّ       " وال تباغضوا : "قوله  ( : قال الـحافظ و

الـمراد النهي عن األهواء الـمضلة الــمقتضية       : البغض ال يكتسب ابتداء ، وقيل       
بل هو ألعم من األهواء ألنَّ تعاطي األهواء ضرب مـن ذلـك ،              : للتباعض ، قلت    

د يطلق إذا كان من أحدمها ، والـمذموم منه         وحقيقة التباغض أنْ يقع بني اثنني ، وق       
ما كان يف غري اهللا تعاىل ، فإنه واجب فيه ويثاب فاعله لتعظيم حق اهللا ولو كانـا أو                   

                                                           
 ) .٣٠٠٤(:  صحيح الـجامع الصغري رقم )٧٣(
 ) .١١٦ / ٦: (التمهيد  )٧٤(
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٩١ 

أحدمها عند اهللا من أهل السالمة ، كمن يؤديه اجتهاده إىل اعتقاد ينايف اآلخر فيبغضه               
 .)٧٥()على ذلك وهو معذور عند اهللا

ìamó  :B@@çbnåïÔ@ì@×Š@@@@@@@oŽïióä@@Øóî@óÜ@@B@@@@@@@@ì@bŽîŠ@óîòìó÷@oóióà@L
@@@@@@@@@@@@@@ói@òìbmòŠó@óÜ@ñü‚@µÔ@ì@×Š@óÙäíš@Šóióä‹ óà@çìíjŽïÜ@×Š@ðäbØòŠbØüè

@@@@@@@@òìa‹mìì@òì@L@póîbä@oò†@Z@@@@@@@@@@@òììŒòŠb÷@ì@aìóè@ðä†‹Ø@óÌò†óÔ@oóióà
@@@@âŽïÜò†@”ïåà@L@µÔ@ì@×Š@ðäìíia‡îóq@ñüè@ónŽïiò†@óØ@óäbØòŠbØa‹àí 

@óÌò†óÔ@oóióà@óØ@ñòìóÜ@ò‹m@n“ @íÙÜói@@@@@@@@@@@@@@@) :الـحافظ ابن حجر  (
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ì@aìóè@ñŠói@óåm‹ @óÙäíš@oŽïi@çbØòŠbØa‹àí @òììŒòŠb÷@ì@aìóè@ðä†‹Ø
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ìì†@çaíŽïä@óÜ@µÔ@ì@×Š@a‡ïnaŠ@óÜ@òì@L@µÔ@ì@×Š@óÜ@óÙŽîŠüu@çbØòììŒòŠb÷
@@óÜ@Šó ó÷@oŽî†@ŠbØ@ói@•òìó÷@üi@Šbu@ÚŽî‡äóè@ãłói@L@oŽïiò†@a‡óØ

@@”ïÙŽïØóî@@@@@@@@@@@@@@@@@ìbåŽïq@óÜ@óØ@òìa‹Ø@ãòŒ@•óåïÔ@ì@×Š@ìó÷@òì@L@oŽïi@òìóäaìì†@óÜ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@a†òŠìó @ñaí‚@ñìbåŽïq@óÜ@µÔ@ì@×Š@óÙäíš@L@oŽïi@a†òŠìó @ñaí‚@óÜ@óu
@@@@@@@@@@@@ì@×óy@ñòìó÷@Šói@óÜ@òìónŽîŠ†ò†@o’a†bq@ð’óØóäòìb‚@ì@ónîíŽïq@ì@kuaì

@@@òŠìó @ói@ñaí‚@ðÐbà@@@@@@bïÙŽïØóî@çbî@çbïØìì†Šóè@ðš@Šó ó÷@òìím‹ aŠ@óÜ@”ïä
@@@@@@@@@ðäa‡Üìóè@ì@çb’üÙŽïm@ñòìó÷@Ûòì@L@æi@Œaí‚@’b÷@ðäbóØ@óÜ@aí‚@ñý
@@@@@@@@@@@@@@@@@@òìò‹m@ñóØòìó÷@ñóäaìó›Žïq@ói@ÚŽïn’@ói@çìíi@Šòìbi@Šói@ómbiò†fqôŽîŠ
@@@@@@@@@@@@@ìa‹Ø@ìb’ürŽïÜìbš@óóØ@ìó÷@b÷@L@òìó÷@Šó@óÜ@oŽïiò‡ŽïÜ@ïÔ@ì@×Š@”îìó÷

aí‚@ñý@óÜ@oŽïiò† . 
 

 

  :))ç†‹Ø@Øóî@óÜ@o“q ))ìaì‹ia‡m@ý  ـ٨
                                                           

 ) .٥٩٣ / ١٠: (الفتح  )٧٥(
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ال تتـهاجروا   : ، قال الـخطابـي    " وال تدابروا : "قوله  (: قال الـحافظ   
فيهجر أحدكم أخاه ، مأخوذ من تولية الرجل اآلخر دبره إذا أعرض عنه حني يـراه ،                 

 ولَّـى  عرضأ ومن   ..   أعرض  أبغض نقيل لإلعراض مدابرة ألنَّ م    : وقال ابن عبد الرب     
 بالعكس ، وقيل معناه ال يستأثر أحدكم على اآلخر وقيل للمستأثر            دبره ، والـمحب  

وقـد فسـره مالـك يف     ... مستدبر ألنه يويل دبره حني يستأثر بشيء دون اآلخـر        
وال : بأخص منه فقال إذ ساق حديث الباب عن الزهري بـهذا السـند             " الـموطأ"

وكأنه أخذه مـن بقيـة      أحسب التدابر إالَّ اإلعراض عن السالم ، يدبر عنه بوجهه ،            
، فإنـه   " يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخريمها الذي يبدأ بالسالم        : "الـحديث  

ويؤيده ما أخرجه  ... يفهم أنَّ صدور السالم منهما أو من أحدمها يرفع ذلك اإلعراض 
البن املبارك بسند صحيح    " الرب والصلة "احلسني بن احلسن املروزي يف زيادات كتاب        

 .)٧٦(" )التصارم: التدابر  : "عن أنس قال
@@ómaìZ B@@@çóØóà@Øóî@óÜ@o“q@B@@L)يالـخطاِب (@@ðmóîìíàŠóÐ@Z@oóióà

@@@@@@@óÜ@L@pbÙi@ñóØa‹i@óÜ@o“q@çbnÙŽïØóî@ñòìói@çóØóà@Øóî@óÜ@o“q@óîòìó÷
@@@@@ñììŠ@Šó ó÷@òìa Šòì@òìò‹m@ðÙŽïóØ@óÜ@ÚŽïóØ@“q@ðä†‹ØììŠ

@@@@@@@‡ÙŽïmbØ@óÜ@oŽïi@ý@óÜ@ììŠ@ì@pbØóåŽïm@@@@@@òì@L@oŽïåïjîò†@óØ@a)     ابـن عبـد الـرب(@
@@ðmóîìíàŠóÐ@Z@@@@@@@@@ñóóØ@ìó÷@óÙäíš@ç†‹ØóåŽïÜ@o“q@òìa‹mìì@ç†‹ØóåŽïÜ@ììŠ@ói

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@“q@ìíi@ý@óÜ@ììŠ@ÚŽïóØ@Šóè@òì@L@oŽïiò†@ý@óÜ@ììŠ@óîa‡Ü†@óÜ@ïÔ@ì@×Š
@@@@@@@Ü@ñììŠ@òìóäaìó›Žïq@ói@”ïnîìó’ü‚@òì@L@pbØò‡ŽïÜf@@@@òìa‹mìì@òì@L@pbØò†

@Z@@oóióà@@@@@@@@@@@@@@@@@@ðÙŽïóØ@Šó@ói@oŽïióä@Šó‚@”Žïq@ü‚@çbnÙŽïØóî@bi@óîòìó÷
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@“q@ñòìó÷@Šói@óÜ@ŠbÙŽïÜ@o“q@òìa‹mìì@Šó‚@”Žïq@ü‚@ói@òì@L@òìò‹m
@@@@@@@@@@@@@@òì@L@‹m@ñìó÷@ói@ŠójàaŠói@a‡ÙŽïn’@óÜ@pb‚ò†@”Žïq@ñü‚@ÚŽïmbØ@pbØò‡ŽïÜ

                                                           
 ) .٥٩٣ ـ ٥٩٢ / ١٠: ( الفتح )٧٦(
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@@ðàbáï÷)مالك(@@@@ŽïnØ@óÜ@)الـموطأ(@@@@@@@@@@ì@òìómòìa‡ïÙŽïÜ@‹m@pójîbm@óàóÜ@ói@a†
óÐ@@ðmóîìíàŠ@Z@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@pbÙi@ý@óÜ@ììŠ@óØ@ã‹Žïàˆò†@òìói@béäóm@ç†‹ÙŽïÜ@o“q@æà

@@@@@@@@@@@@@@L@pbÙjŽïÜ@ðmóàììŠ@“q@ì@pbØóåŽïm@ñììŠ@óØ@ñòìói@L@a‡ä†‹Ø@ãýó@ðmbØ
@@@@@@@@@@@@@@@óØ@òìím‹ Šòì@òìóØò†ìíàŠóÐ@ðîbmüØ@óÜ@ñòìóäa‡ÙŽïÜ@ãó÷@ñóïŽïÝŽi@íØòì

@@ŠójàóÍŽïq)(@@@ðmóîìíàŠóÐ@B@Z@@@@@ó÷@ãłói@L@çó ò†@Ûóî@ói@@@@@@@L@ìó÷@ómbØbä@ììŠ@ã
@@@@@@@@@@@@@ãýó@ói@oò†@óØ@óäbîòìó÷@çbïåîØbš@òì@L@pbØbä@ãó÷@óÜ@ììŠ@”îìó÷@òì

@pbØò†@ç†‹Ø@B@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@ç†‹Ø@ãýó@î‹iŠò†@óØ@oîó ò‡Žïm@aì@óàóÜ@óÙäíš@L
@@ý@óÜ@ììŠ@ìó÷@òìóäbïÙŽïØóî@óÜ@çbî@òìóäbïØìì†Šóè@ì@oŽî‹ ò‡Üóè@óä†‹Ø

oŽïÝŽïéîbäNNN@@ñn“q@•òìó÷@òì@@ñóØómìì@pbÙi@óîòìóäa‡ÙŽïÜ@ãó÷)أنس(@ó
@ðmóîìíàŠóÐ@óØ@Zçìíi@ubÈ@ì@çìíi@ðØüØbä@óÜ@óîônî‹i@ç†‹ÙŽïÜ@o“q . 

 

ـ ٩   Øóî@ñóÜóàbà@Šó@óÜ@ç†‹Ø@óÜóàbà : ))@@@Êïi@ôÝÈ@âÙ›Éi@Êjî@ýì

Éi((:  
وهو أن يستحسـن    " : وال يبع بعضكم على بيع بعض     : ("قال ابن عبد الـرب     

ة ويهواها ويركن إىل البائع ويـميل إليه ويتذاكران الثمن ولـم يبق           الـمشتري السلع 
فإذا كان البائع والـمشتري على مثـل هـذه         .. إالَّ العقد والرضى الذي يتم به البيع        

الـحال لـم يـجز ألحٍد أنْ يعترضه فيعرض على أحدمها ما يفسد به ما مها عليـه                
 وبئسما فعل ، فإنْ كان عالـماً بالنهي عن         من التبايع ، فإنْ فعل أحد ذلك فقد أساءَ        

ال يبع بعضكم علـى     ) "(وقال الثوري يف قول رسول اهللا       . . . ذلك فهو عاص هللا     
 .)٧٧() ...أن يقول عندي ما هو خري منه" : ضبيع بع

                                                           
 ) .٣١٧ / ١٣: ( التمهيد )٧٧(
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ìamó@Z@@ñò†ìíàŠóÐ@ói@oóióàB@Øóî@ñóÜóàbà@Šó@óÜ@óÜóàbà
çóØóà@B@@@@@ÚŽïØóàín’@Šbî‹Ø@aìóØ@óîòìó÷@@@@@@@@@@ì@oŽïäai@ð’bi@ói@ì@pbÙi@‡äóóq

@@@@@@@@@@@@@@@@@üi@ñý@ì@òìó’û‹Ñi@ãò†@ónŽï›i@òìóàŠó @ðÙŽîŒaíŽï’@ói@ì@pbÙi@ñììŒòŠb÷
@@@@@@@@@@@@@@oŽïibà@òìó÷@béäóm@ì@òìóîóØó‚‹ä@ðbi@ìbä@óäìóÙi@çbïØìì†Šóè@ì@òìómbÙi

@@õfq@³i@ñŒaŠ@ì@oŽîŠŒó·a†@óÙÜóàbà@óØ@NN@Šbî‹Ø@ì@•û‹Ñi@Šó ó÷@bu
@@@ìó÷@ómóÜby@ãó÷@óån“îó @@@@@@@@@@@@ì@òìóäbïåîói@ónŽïi@ÚŽïóØ@ïè@üi@óîôä@oìŠ†@a

@@@@@@@@@@Šó ó÷@òì@L@òìónŽïåŽï’òíjÜóè@çbîóØóÜóàbà@aìóØ@çbïÙŽïØóî@óÜ@pbÙi@ñŒaí‚a†
@@@@@@@@@@@@@@ói@oŽïi@bäaŒ@Šó ó÷@òì@L@òìì†‹Ø@ðqa‹‚@ðÙŽîŠbØ@aìó÷@†‹Ø@ñóàó÷@ÚŽïóØ@Šóè

@@@@@@@@@@áï÷@òì@L@òŠbjäaìbm@ì@òìì†‹Ø@ñaí‚@ð›ŽïqŠó@aìó÷@óàó÷@Žîìa‹ØóÌò†óÔ@ðàb
 @óîìíàŠóÐ@ðm@Z@oŽïÝi@óîòìó÷@oóióà@Zóîóè@’bi@óàóÜ@æà@ñýNNN)الثوري(

 البيع حرام ، وكذلك الشراء علـى        البيع على : قال العلماء   : ( وقال الـحافظ 
افسـخ ألبيعـك    : الشراء ، وهو أنْ يقول لـمن اشترى سلعة فـي زمن الـخيار            

 .)٧٨()د ، وهو مـجمع عليهبأنقص ، أو يقول للبائع افسخ ألشتري منك بأزي
@@ómaì :@@@óäbîìíàŠóÐ@çbîbäaŒ@Z@@@@@@@@L@óàaŠóy@Øóî@n’û‹Ð@Šó@óÜ@´’û‹Ð

@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@aìóØ@ñòìóÜ@óîônî‹i@•óàó÷@L@Øóî@î‹Ø@Šó@óÜ@”ïåî‹Ø@bèòìŠóè
@òíî‹Ø@ðÙŽïn’@óØ@ñóóØ@ìói@oŽïÝi@a‡ïäbáï’óq@ðmbØ@óîóÜóàbà@ãó÷@

@üi@òìóåŽï’òíÜóè@@@@ðÙŽï‚‹ä@ói@æà@ñòìó÷@@@@@@@@@@L@â’û‹Ñi@oŽïq@‹m@çaŒŠóè@ì@‹m@ãóØ@
@@@@•û‹Ñi@ña‹ibØ@ói@oŽïÜò†@çbî@@@@üi@òìóåŽï’òíÜóè@óîóÜóàbà@ãó÷@@@@@@@ói@æà@ñòìó÷@

çbîbäaŒ@ñaŠüØ@ói@óàaŠóy@•óàó÷@L@ã‹Ùi@ŽïÜ@‹mbîŒ@ðÙŽï‚‹ä . 

                                                           
 ) .٤٤٧ / ٤: ( الفتح )٧٨(
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٩٥ 

@@@@@ña‹i@ói@oŽï’û‹Ñi@Ša†@kîóÈ@’@çbáÝíà@oŽïj’bä@bèòìŠóè
@òìómbÙi@çììŠ@ñüi@Šó óà@ðäbáÝíàZ@

 المرٍئ أنْ يبيع سلعة يعلم      لُِّحال ي : "وقال عقبة بن عامر     : (وقال الـحافظ   
، وهذا الـحديث وصله أمحد     " أخرب به "يف رواية الكشميهين    " ها داء إالَّ أخربه   ـأنَّ ب 

ـ    ـوابن ماجه وال معجمة ـحاكم من طريق عبد الرمحن بن ِشماسـة ـ بكسـر ال
الــمسلم أخـو   : "عن عقبة مرفوعاً بلفظ وختفيف الـميم وبعد األلف مهملة ـ  

، ويف روايـة    " الـمسلم ، وال يـحل لـمسلم باع من أخيه بيعاً فيه غش إالَّ بينه له             
 .)٧٩()وإسناده حسن" يعلم فيه عيباً : "أمحد 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@‹m@ðÙŽïóØ@ói@oŽï’û‹Ñi@ÚŽïØóàín’@ÚŽïóØ@ïè@üi@óîôä@ÿłóy
@@@@@’@ìó÷@oŽïäaŒò†@óØ@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@@@@@@@@fma‡i@ðÜaìóè@Šó óà@þÝï÷@òŠa†@kîóÈ@óØóàín

@@@@ŠójàóÍŽïq@òì@L)(@@@ðmóîìíàŠóÐ@B@Z@@@@@@@@@@ÿłóy@òì@L@óäbáÝíà@ña‹i@çbáÝíà
@@@@@@@@@@@@@@@a‡Žïm@ñŠíØ@ì@ãóØ@ì@póäbï‚@ì@•óÌ@aìóØ@ÚŽïn’@ÚŽïäbáÝíà@ïè@üi@óîôä

@òìómbÙi@çììŠ@ñüi@Šó óà@þÝï÷@ñóØa‹i@ói@oŽï’û‹Ñi@oŽïiN@
@

QP@@@ðä†‹Ø@ñŒaí‚a†@Øóî@ñŒaí‚a†@Šó@óÜ@çˆ))@ôÝÈ@Þu‹Üa@k²@ýì
êï‚c@ój‚((Z@@

ال يـخطب على  ِخطبة أخيه حىت ينكح أو         "باب  : قوله  : (قال الـحافظ   
" أو يتـرك  : "وذكره يف الباب عن أيب هريرة بلفظ        " أو يدع "كذا أورده بلفظ    " يدع

ه أبو الشيخ   ، وقد أخرج  " حتـى يذر "وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر بلفظ         
يف كتاب النكاح من طريق عبد الوارث عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن                

 ...وإسناده صحيح " حىت ينكح أو يدع" ي هريرة بلفظ ـأب

                                                           
 ) .٣٩٣ / ٤: ( الفتح )٧٩(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

٩٦ 

@@ómaì@Z@@@@@@ña‹i@ŽïiŒaí‚@Šó@óÜ@pò‹Ðb÷@ŽïiŒaí‚@ónŽï›i@çbáÝíà@oŽïibä
@oŽïåŽî‡ŽïÜ@ñŒaì@çbî@oŽîŒaí²ò†@ìó÷@íØòìbm@ðäbáÝíàN@

   ... للثانـيأي حىت يأذن األولُ" أو يأذن له الـخاطب: "قوله 
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@ñòìói@ómaì@pa‡ifq@õeŠ@ãóØóî@ñŠbØ@ŽïiŒaí‚@íØòìbm@çbî

@ãòìì†NNN@
هـذا النـهي    : هذا النهي للتحرمي ، وقال الـخطابـي       : جمهور  ـقال ال 

 وال مالزمـة بـني   للتأديب وليس بنهي حترمي يبطل العقد عند أكثر الفقهاء ، كذا قال 
كونه للتحرمي وبني البطالن عند اجلمهور بل هو عندهم للتحرمي وال يبطل العقد ، بل               

  ...ي أن النهي فيه للتحرمي باإلمجاعحكى النوو
ìamó@Z@@@@@óäbîìíàŠóÐ@çbîbäaŒ@ñóåîŠûŒ@Z@@@@@@@óÜ@ŽïiŒaí‚@ñóä†‹ØóÌóÔ@ãó÷

@@@@@@@@@@òì@L@óîônŽïàaŠóy@üi@ŽïiŒaí‚@ŠóIـ الـخطا ÷H@îìíàŠóÐ@@ðmó@Z@@ãó@يـب
@@@@@@@@@@@@@@üi@ì@óîõŒŠói@ŠbØb÷@ì@o’ìòŠ@óÜ@ŽïiŒaí‚@Šó@óÜ@ŽïiŒaí‚@ñóä†‹ØóÌóÔ
@@@@@@@@@@@@@@@ì@çˆ@n‚@Ûóî@ñ‡ÔóÈ@ì@‡äóie‹ @aìóØ@óîôä@ônŽïàaŠóy@ðÙŽïä†‹ØóÌóÔ

@@@@@@@@@L@çbîbäaŒ@ñóåîŠûŒ@ñý@òìónŽïåŽï’òíÜóè@†‹ŽïàIيخطاِبـال@H@@@@òìíàŠóÐ@ñaìb÷
@@@@@@@@@@@@@÷@çaíŽïä@óÜ@óîôä@ÚŽïäìíi@oòíîóq@ïè@ãłói@@@@@@@@ì@ônŽïàaŠóy@üi@óØ@ñòìó

@@@@@çbîbäaŒ@ñóåîŠûŒ@ñý@óàó÷@íÙÜói@çbîbäaŒ@ñóåîŠûŒ@ñý@oŽïi@òìóä‡äb’òíÜóè
@@@@@íÙÜói@L@òìónŽïåŽï’òìbåÜóè@•óØò‡ÔóÈ@ì@‡äóie‹ @ì@óäìíi@ãaŠóy@üi

Iالنووي@H@@@@@@@@@@@@üi@óä†‹ØóÌóÔ@ãó÷@óØ@ñòìó÷@Šó@óÜ@òìómòìa‹Žï @ðäbîbäaŒ@ñaŠüØ
@óîônŽïàaŠóyNNN@

 . األول فيحصل اليأس الـمحض  يتزوج الـخاطبأي حىت"  ينكححىت: "قوله 
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@béäóm@ómbØ@ìó÷@ì@pbØò†@ñòŠbà@ãóØóî@ñŠbØ@ŽïiŒaí‚@íØòìbm

@ãòìì†@ñŠbØ@ŽïiŒaí‚@üi@ñ†@ónŽî†@ñ‡Žïàí÷fiN@



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

٩٧ 

طبة ،  ي الـخِ ألول التزويج فيجوز حينئذ للثانِ    أي الـخاطب ا  " أو يترك : "وقوله  
 .)٨٠() ...األولـى ترجع إىل اليأس ، والثانية ترجع إىل الرجاء: لفتان فالغايتان مخت
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@naí‚@óÜ@oŽïåŽî†@Œaì@ãóØóî@ñŠbØ@ŽïiŒaí‚@íØòìbm@çbî@@L@@ìó÷

@@@@@@@@@@@@@@@@@@L@òìa‹Øaìa†@ómò‹Ðb÷@ìó÷@Žïiaí‚@ónŽï›i@ãòìì†@ñòìó÷@üi@ónìŠ†@ómbØ
@çŒaìbïu@óØóàb−ó÷Šò†@ìì†Šóè@a†ò‹ŽïÜ@ZŠó ò†@çbïàóØóî@üi@òìónŽî

@çìíi@aíïè@ì@‡Žïàí÷@üi@òìónŽîŠó ò†@çbïàòìì†@òì@L@ñ‡Žïàí÷fiNNN@
@

ñü‚@ñóØbŽïu@óÜ@ÚŽïóØ@ðä‡äbÜóè)) @@@ëb‚c@âØ‡yc@âÕî@ýì ـ  ١١

êÝvà@æà((:  
ال يقم أحدكم أخـاه مـن       ((:  قال   )(أنَّ رسول اهللا    ) (عن ابن عمر    

 .)٨١())مـجلسه ثُم يـجلس فيه
@@ómaì@Z@ŽïØóî@bi@@@@@@@@@@@@ì@oŽïåŽïóåÜóè@n“ïäa†@ñbŽïu@óÜ@ñóØa‹i@òíŽï÷@óÜ@Ú

@oŽï“ïäa†@a‡ïŽïm@ñü‚@b−ó÷@N@
 .)٨٢())ال يقيم الرجلُ الرجلَ من مـجلسه ثُم يـجلس فيه((: ولفظ البخاري 

@ómaì@Z@b−ó÷@ì@oŽïåŽïóåÜóè@n“ïäa†@ñbŽïu@óÜ@‹m@ðÙŽîìbïq@ÚŽîìbïq@bi
@oŽï“ïäa†@a‡ïŽïm@ñü‚N@

خصوص الس ولكنه م  جمهذا اللفظ عام يف الْ    :  أيب مجرة    قال ابن : (فظ  اقال احل 
كام والعلم ، وإما    حجالس الْ ة إما على العموم كالـمساجد وم     بالـمجالس الـمباح 

جالس ما الْ هم إىل منـزله لوليمٍة وحنوها ، وأم      صوص كمن يدعو قوماً بأعيانِ    خعلى الْ 
جالس مم هو يف الْ   ه فيها فإنه يقام ويخرج منها ثُ      ذن ل اليت ليس لشخص فيها ملك وال إ      

                                                           
 ) .٢٥٢ ـ ٢٤٩ / ٩: ( الفتح )٨٠(
 ) .٢٧٥٠(و ) ٢٧٤٩: ( صحيح سنن الترمذي رقم )٨١(
 ) .٦٢٦٩: (صحيح البخاري رقم  )٨٢(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

٩٨ 

ن حيصل منه األذى كأكل العامة وليس عاماً يف الناس بل هو خاص بغري الـمجانني وم          
 يء إ الثوم الن      جلس العلـم أو الْ    ذا دخل املسجد والسفيه إذا دخل مكـم ، قـال      ح :

م الـمقتضي للضغائن والـحث    سلمفـي هذا النهي منع استنقاص حق الْ       ةُمكِْحوالْ
باح كلهم سواء فمن سبق     موأيضاً فالناس فـي الْ   على التواضع الـمقتضي للمواددة ،      

إىل شيٍء استحقه ومن استحق شيئاً فأُِخذَ منه بغري حق فهو غصب والغصب حـرام ،                
 .)٨٣()يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحرمي فعلى هذا قد

@@@ómaìI@Z  ابن أبـي مجرة@H@@@ðmóîìíàŠóÐ@Z@@@@@@@@ìíàóè@üi@óîôn“ @óàó÷
@@@@@@@@@@@@@@@@@óïÝuóà@ì@ón“ïäa†@ói@òìa‹Ø@pójîbm@ãłói@çbØóïÝuóà@ì@ón“ïäa†
@@ì@çbØómìó à@íØòì@“ @ðÙŽîŒaíŽï’@ói@çbî@çbØòìa‹äóäa†@üi@Šìíå
@@@íØòì@pójîbm@ðÙŽîŒaíŽï’@ói@çbî@òì@L@oäaŒ@ì@ñŠbØb †a†@ñón“ïäa†

@@ÙÜó‚@ÚŽïóØ@ñòìó÷@@@@@@@@@@@ò†bàb÷@üi@ñü‚@ðÜbà@üi@pbÙi@pòíÈò†@pójîbm@ðÙŽïäb
@@@@@@@@@@@ñóäbn“ïäa†@ìó÷@ãłói@L@ðäbØòŒaíŽï’ìbè@ì@ìa‹Ø@oìŠ†@ðÙŽïä†Šaí‚@ðäìíi
@@@@@@@@@@@@ónìŠ†@aìó÷@òìóîôäa‡ŽïrŽîŠ@ói@µä@”î‡äói@ì@µä@ÚŽïóØ@ðmójîbm@ðÙÜíà@óØ

@@@@@@L@a‡ïŽïm@oŽî‹ÙiŠò†@ì@oŽî‹åŽïjÜóè@@@@@@üi@•óàó÷@b−ó÷@@@Ýuóà@ì@ón“ïäa†@óï@
óîôn“ äbØ@@@@@@@@@@@@@@@@ói@ómójîbm@íÙÜói@ÚŽïÙÜó‚@ìíàóè@üi@óîôä@”în“ @òì@L@ó

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óØ@ÚŽïóØ@íØòì@òìónŽîìóØò†fÜ@çbîŠaŒb÷@óØ@ñóäaìó÷@ì@oŽï’@óÜ@óu
@@@@@@@@@@@@@@L@òìómìó à@ìbä@ón“îûŠ@Šó ó÷@oŽïi†Šaí‚@ðÜbØ@ói@ñ@@òì@@@çbî@@Šó ó÷

@@@@@@@@@@@ìbä@ón“îûŠ@ŁÔóÈfi@ì@ò‰àó @ðÙŽïóØ@ón“ïäa†@@@ðïÝuóà@ì@@@@@oäaŒ@ì
ŠbØb †a†@@@@@@@@@@@@@óØ@óîòìó÷@a†óîõŠbØóÌò†óÔ@ì@æm‹ eŠ@ãóÜ@póáÙïy@òì@L@òìóîõ

@@@@@@@@@@@@@oìŠ†@ñüè@ónŽïiò†@óØ@çbáÝíà@ðÐbà@ói@ç†‹Ø@ðmóîbØí@óÜ@oŽîieŠ
@@@@@@@@óØ@µäaŒóä@ßŒ@ói@ü‚@üi@óîa‡Žïm@ðäa‡äbè@òì@L@a‡äbØóÜ†@óÜ@óåïØ@ì@×Š@ðäìíi

                                                           
 ) .٧٦ ـ ٧٥ / ١١: ( الفتح )٨٣(
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٩٩ 

@@@@@@îìó’ü‚@ì@ðmóîbnû†@ðäìíi@oìŠ†@ñüè@ónŽïiò†@@@L@@@@ÚÜó‚@bèòìŠóè@òì
@@@@çbîìíàóè@a‡äbØóÜłóy@ì@“ @ón’@óÜ@@ÚŽïóØ@Šóè@ómaìóØ@L@æäbØóî

îb’@@@@@@@@@@@@@@@@@@oò†@ónŽïiò†@aìó÷@×óyfi@ói@a‹å@ñfÜ@ãłói@ìíi@ÚŽïn’@ñón
@@ìóÜ@ÚŽî‡äóè@ómaìóØ@L@óàaŠóy@”îìa aŠó@ói@oò†@ì@ìa @aŠóói

@@@@@@@@åŽîŽïi@ì@póèaŠóØ@ñŒaíŽï’@Šó@óÜ@óäbä‡äbÜóè@@@@@@@óÜ@çbï“ïÙŽî‡äóè@ì@óîõìa‹
@óîônŽïàaŠóy@ñŒaíŽï’@ŠóN@

@

  :))ç†‹ÙŽïÜ@ãón ))žêáÝÅî@ý  ـ١٢
  بـمعىن األمر ، فإنَّ ظلـم      ربهو خ " ال يظلمه : "قوله  : (قال الـحافظ   
 .)٨٤()الـمسلم للمسلم حرام

@@ómaìB@Z@@@@@@Ü@ðáÜìŒ@ì@ãónfpbØbä@B@@@@@@@@@@çbàŠóÐ@ñbmaì@ói@óÜaìóè@óàó÷
@@Ø@ñòìói@ç†‹Øfq@@@@@@@@@@@@@@@ðáÜìŒ@ì@ãón@óÙäíš@L@çóØóä@Øóî@óÜ@âÜìŒ@ì@ãón@ó

@óàa‹y@çbáÝíà@óÜ@çbáÝíàN@
ِه ـِه ، وال فـي بدن    ـال يظلمه ال فـي مال    : (وقال الشيخ ابن العثيمني     

 وٍع من الظلم  ـي ال يظلمه بأي ن    ـِه ، يعن  ـ، وال فـي ِعرضِه ، وال فـي أهل       
...()٨٥( . 

ìamó@Z@Ü@ðáÜìŒ@ì@ãónfä@a‡îó’ý@óÜ@óä@òì@L@a‡ïäbàb@ì@ÿbà@óÜ@óä@pbØb
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ómaì@L@a‡îŠbØ@ì@‘óØ@ì@çaŽï‚@óÜ@óä@òì@L@a‡ïíàbä@ì@póÉàí@óÜ@óä@òì@L

âÜìŒ@ì@ãón@ðäbØòŠüu@óÜ@ÚŽîŠüu@ïè@ói@pbØbåŽïÜ@ðáÜìŒ@ì@ãónNNN@@
@

                                                           
 ) .١٢١ / ٥: ( الفتح )٨٤(
 ) .٥٩٢ / ١: ( شرح رياض الصالـحني )٨٥(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

١٠٠

  :))oò†@ói@äa†@Øóî@ñòìó ))êáÝžî@ýì ـ١٣
أي ال يتركه مع من يؤذيه وال فيما يؤذيه         " مهوال يسل : "قوله  : (قال الـحافظ   

بل ينصره ويدفع عنه وهذا أخص من ترك الظلم وقد يكون ذلك واجباً وقد يكـون                
: مندوباً بـحسب اختالف األحوال ، وزاد الطرباين من طريق أخرى عن سالــم              

"٨٦()" ...  نزلت بهصيبٍةوال يسلمه يف م(. 
ìamó@@Z@ói@oóióàB@nò†@ói@pa‡îbäòìó@B@aìóØ@óîòìó÷

@@@@@@@@@@@@ñŠó@íÙÜói@oŽïäóîóifq@ðäbîŒ@óØ@ÚŽïn’@üi@çbî@ÚŽïóØ@üi@oŽïåŽïèbåŽïÝîŒaì
@L@ç†‹ØóäfÜ@ãón@óÜ@ò‹m@pójîbm@•óàó÷@òì@L@pbØò‡ŽïÜ@ñ Šói@ì@pb‚ò†
@@@@@@@@@@@@ñŒaìbïu@ñfq@ói@ómóåäí@”îŠbu@ÚŽî‡äóè@ì@ójuaì@Šbu@ÚŽî‡äóè@•óàó÷@òì

@@@@@@@@ñ‹m@ðØóîbŽîŠ@óÜ@òì@L@çbØómóÜby@@@@@@òìímbè@a†óØò†ìíàŠóÐ@B@Z@@@@@ói@pa‡îbä
@pbØò‡Žïm@ñììŠ@Ûóîłói@óØ@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@òìónò†BNNN@@

ي ال يسلمه لـمن ظلمـه ،       ـيعن" وال يسلمه ... ": (وقال الشيخ ابن العثيمني     
 :فهو يدافع عنه ، ويـحميِه من شـرِه ، فهو جامع بني أمرين 

 .أنـه ال يظلمه : األمر األول 
 .أنـه ال يسلمه لـمن يظلمه ، بل يدافع عنه : واألمر الثانـي 

يـجب على اإلنسان أنْ يدافع عن أخيه فـي        : ولـهذا قال العلماء رمحهم اهللا      
يعين إذا سِمع أحداً يسبه ويغتابه يـجب أنْ يدافع         : ِعرضِه وبدنِه ومالِه ، فـي ِعرضِه       

 إذا أراد أحد أنْ يعتدي على أخيك الـمسلم وأنت          :عنه ، وكذلك أيضاً فـي بدنِه       
لـو أراد أحـد أنْ      : قادر على دفعِه وجب عليك أنْ تدافع عنه ، وكذلك فـي مالِه             

 .)٨٧()يأخذَ ماله ، فإنـه يـجب عليك أنْ تدافع عنه

                                                           
 ) .١٢١ / ٥: ( الفتح )٨٦(
 ) .٥٩٢ / ١: ( شرح رياض الصالـحني )٨٧(
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ìamó@Z@Bòìónò†@ói@pa‡îbä@òìB@@oò†@ói@pa‡îbä@óîòìó÷@oóióà
@@ãón@óØ@òìóÙŽïóØ@@@@@@@@@@@oŽîŽîŠbrîò†@ì@L@pbØò‡ŽïÜ@ñ Šói@íÙÜói@L@pbØbjŽïÜ@ðáÜìŒ@ì@

@òìómòìì†‹ØüØ@’@ìì†@óàó÷@ómaìóØ@L@ŠòŠòŒ@ì@çbîŒ@ì@óqa‹‚@óÜZ@
ãóØóî@Z@@pbØbåŽïÜ@ðáÜìŒ@ì@ãón@ñü‚@aìóØN@

@ãòìì†@òì@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@ì@ãón@óØ@òìò‹m@ðÙŽïóØ@oò†@ói@pa‡îbä@aìóØ
ŽïÜ@ñ Šói@íÙÜói@L@pbØbjŽïÜ@ðáÜìŒ@pbØò‡N@

@@@@@çbîbäaŒ@óàó÷@Šói@óÜI@@oŽïjŽïÜ@çbîaí‚@ðmó¼òŠ@H@@@óäbîìíàŠóÐ@Z@@kuaì
@@@@@@@@@@@@ðäbáÝíà@ña‹i@óÜ@pbÙi@ñ Šói@aìóØ@çbáÝíà@ðÄû‹à@Šó@óÜ@ónîíŽïq@ì
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@ç†‹Ø@ñ Šói@ñbmaì@L@a‡ïäbàb@ì@ÿbà@ì@ó’ý@ì@‘íàbä@ì@póÉàí@óÜ

@@@@@óîòìó÷@ðíàbä@ì@póÉàí@Z@@@@@@@ÚŽïØóî@ïi@Šó ó÷@óØ@@@@@ì@pa†ò‡Žïq@Žîíu
@@@@@@@@@@@@@@@@ñbmaì@bèòìŠóè@L@pbÙjŽïÜ@ñ Šói@ónîíŽïq@aìó÷@pbØò†@ðàòŒ@ì@pójîóÌ

@@@@@@óîòìó÷@ñó’ý@óÜ@ç†‹Ø@ñ Šói@Z@@@@@@@@@ñ‰ŽîŠ†@oò†@îì@ÚŽïØóî@Šó ó÷@óØ
@@@@@@@@@@@@@@@ñ‰ŽîŠ†@oò†@ìó÷@óîóè@a‡mbäaím@óÜ@•üm@ì@oäbáÝíà@ðØóîa‹i@Šó@ómbÙi

@@@@@@@@@@@pŠó@óÜ@ónîíŽïq@aìó÷@òìónîóØ@pòŠ@óä†‹Ø@@@@@@@@L@oîóÙjŽïÜ@ñ Šói@aìóØ@
@@@@@@@@@@óîòìó÷@ðäbàb@ì@ÿbà@óÜ@ç†‹Ø@ñ Šói@ñbmaì@bèòìŠóè@Z@@@@@ÚŽïØóî@Šó ó÷@óØ

oîóÙjŽïÜ@ñ Šói@aìóØ@pŠó@óÜ@ónîíŽïq@aìó÷@L@pbji@ñóÙÜbà@îì@N@
@@

@póäbï‚@@Øóî@óÜ@ç†‹Ø))êäíƒî@ýì ((Z@ ـ١٤

در بِه فـي محل االئتمان     يعين ال يغ  " : ال يـخونه : ("قال الشيخ ابن العثيمني     
 . على غري ذلك فإنـه ال خيونه إذا ائتمنه على شيء أو على ماٍل أو على ِسـر أو

ìóäbïƒÜa :            هي الغدر بالشخص فـي موضع االئتمان ، وال يـجوز ألحـٍد
أنْ يـخون أخاه الـسلم حتـى وإنْ خانه ، يعين وإنْ خانك أخوك الـمسلم فـال               



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

١٠٢

 )٨٨(" من خانك  نخأد األمانةَ إلـى من ائتمنك ، وال ت       ) : "(ل النبـي   تـخنه لقو 
فلو فرضنا أنَّ شخصاً خانك فـي ماٍل ، بأنْ أقرضته ماالً أي سلفته ، ثُم أنكر بعد                 ،  

لـم تقرضنـي شيئاً ، فإنه ال يـحل لك أنْ تـخونه فتقترض منه ثُم             : ذلك ، وقال    
: سأل اهللا الـحق الذي لك ، لقوله عليه الصالة والسالم      أو ،انته  تنكره ، بل أد إليِه أم     

 .)٨٩(")ال تـخن من خانك"
@@ómaì@Z@@@ói@oóióàB@pbØbåŽïÜ@ðmóäbï‚@B@@óîòìó÷@Z@@@@pbØbåŽïÜ@ñŠ†óÌ@óØ

@@äbánà@ñbŽïu@óÜ@@f@@@@@@@@@@@@@ói@çbî@a‡ÙŽïn’@Šó@ói@a‡Žïq@ðmóäbàó÷@Šó ó÷@a‡ä†‹Øfq
@@@î@a‡ØóîôåŽïéä@Šó@ói@çbî@a‡ÙŽïÜbà@Šó@@aìó÷@a†óäbàóÜ@óu@Šó@ói@çb

@pbØbåŽïÜ@ðmóäbï‚N@
@@òìpóäbï‚@Z@@@@@@@@äbánà@ñbŽïu@óÜ@ÚŽïóØ@óÜ@ç†‹Ø@Š†óÌ@óÜ@óîônî‹i@f

@@@ña‹i@óÜ@pbÙi@póäbï‚@aìóØ@ÚŽïóØ@üi@óîôä@oìŠ†@òì@L@a‡ä†‹Øfq
@@@@@@@@@@@@@@@@@ðØóîa‹i@Šó ó÷@ómaì@L@fi†‹Ø@ãóÜ@ðmóäbï‚@”îìó÷@ðš@Šó ó÷@ðäbáÝíà

@@‹Ø@oŽïÜ@ðmóäbï‚@oäbáÝíà@@Ü@ðmóäbï‚@üm@aìó÷@†@f@@@Šói@óÜ@óØóà
@@@ŠójàóÍŽïq@ñóØò†ìíàŠóÐIH@@@@ðmóîìíàŠóÐ@óØ@B@Z@@@@@@ói@òìòŠò‡i@óØómóäbàó÷

@@@@@@ò†@ói@Žîìa†@óØ@ñóóØ@ìó÷@oò†n@@@@@@@@@ñóóØ@ìóÜ@óØóà@póäbï‚@òì@L@o
òìì†‹Ø@oŽïÜ@ðmóäbï‚@óØNNN@B@

@

@@ûŠ†Øóî@ÿó @óÜ@ç†‹Øa†@IIêi‰Ùî@ýìHHZ@@ ـ١٥
 .)٩٠()ثه بكذب ، والكذب حرامحدأي ال ي" ال يكذبه: ("مني العثيقال الشيخ ابن

@ómaì@Z@óàa‹y@ûŠ†@óÙäíš@L@pbØbä@a‡Üó @óÜ@ñûŠ†@óîòìó÷@oóióàN@
                                                           

 ) .١٢٦٤: (وصحيح سنن الترمذي رقم ) ٣٥٣٥: ( صحيح سنن أبـي داود رقم )٨٨(
 ) .٥٩٥ / ١: ( شرح رياض الصالـحني )٨٩(
 .السابق  الـمصدر )٩٠(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
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@@o“q@Šóia†Øóî@ðä@))êÜ‰ƒî@ýì((Z@ ـ١٦

 إذا: ذالن ترك اإلعانة والنصر ، ومعناه       والـخ" : خذلهوال ي (": ي  قال الصنعانِ 
 .)٩١()ي ضر أو جلب أي نفع أعانهاستعان به يف دفع أ

@@ómaìZ@@@@ì@ça†óäômóàŠbî@óÜ@óîônî‹i@ça†Šói@o“q@òì@L@pa†bäŠóiôn“q
@@@@@@óîòìó÷@”ïnóióà@òì@L@´‚óäŠó@Z@@@@@@@@@Šìì†@üi@†‹ÙŽïÜ@ñ @o“q@ñaìa†@Šó ó÷

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñ @o“q@aìó÷@ÚŽî†ìí@Šóè@mìóØ@oò†@üi@çbî@ÚŽïäbîŒ@Šóè@ñòìóån‚
@pbØò†N@

يف حديث سلمة بن األكوع     و )٩٢("من محل علينا السالح    : "قوله: (افظ  وقال احل 
سلمني م السالح على الْ ديث محلُ حومعىن الْ ،  )٩٣("من سـلَّ علينا السيف   : "عند مسلم 

 … ما يف ذلك تـخويفهم وإدخال الرعب عليهم ِل، لقتالـهم به بغري حق 
وهو عنـد   " س منا من رمانا بالنبل فلي   : "وعند أمحد من حديث أيب هريرة بلفظ        

وعند البزار من حديث بريـدة      بدل النبل ،    " الليل: "الطربانـي فـي األوسط بلفظ     
âÝáÜa@Öy@æà@şçÿ@@@@@@@،  أي ليس على طريقتنا أو ليس متعباً لطريقتنا         " فليس منا  "،مثله  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ìc@êÜbnÔ@ò†aŠfi@êïÝÈ@þÜa@Þázi@êjÈ‹î@ Ćçc@ý@êäì†@ÞmbÕîì@ë‹—åî@Ćçc@âÝáÜa@ôÝÈ

@êÝnÔ   ،  نا فليس منا   : "ونظريهـ ليس منا من ضرب الْ    "، و  )٩٤("من غش خ   دود وشـق
 .)٩٦() )٩٥("الـجيوب
@@ómaì@Z@@ñò†ìíàŠóÐB@Z@@@oŽî‹Üóè@Ûóš@a‡äbàììŠ@óÜ@ÚŽïóØŠóè@B@@óÜ@òì@L

@@@ñóØò†ìíàŠóÐI      سلمة بن األكوع عنـد مسـلمB@Z@H@@@@@çbà‹Žï“@ÚŽïóØŠóè
                                                           

 ) .١٩٥ / ٤: ( سبل السالم شرح بلوغ الـمرام )٩١(
 ) .٩٨: (وصحيح مسلم رقم ) ٧٠٧٠(و ) ٦٨٧٤: ( صحيح البخاري رقم )٩٢(
 ) .٩٩: ( صحيح مسلم رقم )٩٣(
 ) .١٠١: ( صحيح مسلم رقم )٩٤(
 ) .١٠٣: ( صحيح مسلم رقم )٩٥(
 ) .٣١ / ١٣: ( الفتح )٩٦(
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oŽï“ŽïÙÜóèfÜ@BìíàŠóÐ@ãó÷@ñbmaì@òì@L@óÜ@óîônî‹i@•óîò†@Z@Ûóš@m‹Üóè
@@@@óàó÷@óÙäíš@L@×óyfi@ói@çbïä†‹Ø@Šbn’üØ@üi@çbäbáÝíà@ói@ŠójàaŠói

@òìóäbïÜ†@ìbä@óån‚@‘‹m@ì@çbïä‡äbÔüm@ñüè@ónŽïiò†NNN@
@@òì@@@ñóØò†ìíàŠóÐ@óÜI  أبو هريـرةH@@@@òìa‹mìì@a†B@Z@@@@@çbàm@ÚŽïóØŠóè

@@@@@@óîôä@óáŽï÷@óÜ@óóØ@ìó÷@aìó÷@oŽî‹ifmB@@@òìI  الطربانـي فــي األوسـط     عند
@’B@Z@H@@ÚŽïóØŠóè@ìó’@ói@@@@@@@@@@@@@@óáŽï÷@óÜ@óóØ@ìó÷@aìó÷@oŽî‹jŽïm@çbáÙŽïnبلفظ

@óîôä@B@òì@L@Bóîôä@óáŽï÷@óÜ@B@ómaì@Z@çbî@óîôä@óáŽï÷@ñŒbjŽîŠ@Šó@óÜ
@@@@@@@óÙäíš@L@óîôä@óáŽï÷@ñŒbjŽîŠ@ñómìóÙåŽîí’@@@@@@@@@@Šó@ói@çbáÝíà@ðäbØóÐbà@óÜ

òìóäbáÝíàZ@@@@pb£@ñŠó@oŽïiò†ì@båŽïq@óÜ@ñŠbn’üØ@@Ûóä@pbÙi@a†ì
@@@ïi@ì@oŽïåŽïÔünïi@@@@@@@@@@@@@@@óióà@ói@a‡îŠójàaŠói@óÜ@æm‹Üóè@Ûóš@ói@oŽïåŽï

@@@@@@@@@@@@L@n’íØ@óióà@ói@çbî@a‡ïÜó @óÜ@ç†‹Ø@Šbn’íØ@@@@@@@ðäbØóåŽîì@ìbè@óÜ@òì
@@ñò†ìíàŠóÐ@óàó÷B@Z@@óÜ@óóØ@ìó÷@aìó÷@pbÙifÜ@çbáÝŽïÐ@ì@•óÌ@ÚŽïóØŠóè

@óîôä@óáŽï÷@B@@@òì@LB@Žï÷@óÜ@@@@@@@@@@@ñó‚óî@ì@pa†ò†@ðmóàììŠ@óÜ@ñóóØ@ìó÷@óîôä@óá
oŽîŠ†ò†a†NB@

@

  :))ðmóîbØí@Øóî@ói@ç†‹Ø))ë‹Õ±@ýì@ ـ ١٧
حتقره وال يسصغره ، حتـى وإن      يعين ال ي  " حقرهال ي : ("قال الشيخ ابن العثيمني     

 .حقره  ي، وإنْ كان أغرز منه علماً فالكان أكرب منه ِسناً ، وإنْ كان أكثر منه ماالً 
الِكرب بطر الــحق    ) : "(واحتقار الناس من الِكرب والعياذ باهللا ، قال النبـي          

يعـين احتقـارهم    : يعين رده ، وغمـط النـاس        : ، بطر الـحق     )٩٧("وغمط الناس 
 .)٩٨()وازدراءهم

                                                           
  .)٩١: ( صحيح مسلم رقم )٩٧(
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@@ómaì@ZB@@@ó@òìóØí@ñìbš@óiî@pbØbä@ñ‹@B@@ómaì@Z@@@@@@@ì@oŽïäaŒbä@ðàóØ@ói
@@@äóm@L@pbØbäfq@ðmóîbØí@@@@@@@@@@@@@L@a‡åàóm@óÜ@oŽïi@‹mòŠìó @”îìóÜ@@Šó ó÷@póäb

@ ó÷@òì@@@@@@@L@oŽïi@‹m@ŠûŒ@ñòŠbq@”îìóÜ@ðš@Šó@@@@@@ŠûŒ@ñŠbïäaŒ@”îìóÜ@ðš@Šó ó÷@òì
@@@@@@@ó@òìóØí@ñìbš@ói@Šóè@aìó÷@oŽïi@‹mî@pbØbä@ñ‹@@@@@@@ÚÜó‚@ïäaŒ@ãóØ@ói@òì@L

@@@@@@@@@@@@@@µäaŒ@òŠìó ói@ü‚@ì@ðÜŒ@ïÐ@óÜ@óÙŽï’ói@çbïä†‹Ø@‹îó@òìóØí@ñìbš@ói@ì
@bäóq@aí‚@@@@L@pa‡i@@@ŠójàóÍŽïqI@H@ðmóîìíàŠóÐ@Z@"    بطر الـحق وغمط الناس الِكرب" 

L@@@ómaì@B@Z@@@@@@@@@@@@@@@ðä†‹Øóä@ÿíióÔ@ì@òìóä†‹Ø@pòŠ@óÜ@óîônî‹i@µäaŒ@òŠìó @ói@ü‚
çbïä†‹Ø@‹îó@òìóØí@ñìbš@ói@ì@ÚÜó‚@ïäaŒ@ãóØ@ói@ì@×óyB@N@

" أخاه الـمسلم حقر  حسب امرىء من الشر أنْ ي     ِب) : "(ثُم قال   : ( وقال أيضاً   
حقر أخاه ويستصغره ويستذله لكـان       يكن من الشر للـمسلم إالَّ أنْ ي       ميعنـي لو لَ  

سلم م من احتقار أخيك الْ     أعظم زاجر  ِم اإلمث والعياذ باهللا ، ويف هذا الـتحري       اً يف كافي
 ،ِبحتِروأنَّ الواجب عليك أنْ ت عظمهوت ه٩٩()ما فيِه من اإلسالم واإليـمانم(. 

@@ómaìZ@@@@ñò†ìíàŠóÐ@òìB@Z@@@@@@@@@@@@ðÙŽîìbš@ói@óØ@ÚŽïóØ@Žïqa‹‚@üi@óói
@@@@pbÙi@ðäbáÝíà@ña‹i@ñ‹îó@òìóØí@B@@@óîòìó÷@ñóØbmaì@Z@@@@Žïqa‹‚@Šó ó÷

@@@@@béäóm@çbáÝíà@üi@óîaíióä@@@@ì@çbáÝíà@ña‹i@ðä†‹Ø@‹îó@òìóØí@ñìbš@ói
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‘ói@óàó÷@aìó÷@oŽïióä@ïäaŒ@ìbàa†@ì@ÞïÜòŒ@ì@Ûí›i@ì@ãóØ@ói@@@@@üi@ìíi@

@@@æî‹mòŠìó @óä†‹Ø@ãa‹y@ãó÷@òì@L@aí‚@ói@bäóq@óóØ@ìó÷@ŽîŠbjäaìbm
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òì@L@çbáÝíà@ïäaŒ@ìbàa†@ì@Ûí›i@ì@ãóØ@ói@üi@óîa‡Žïm@ñŠbÙn“äòŒŠó
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óØ@ñòìói@oŽïäai@ñòŠìó @ói@ì@oî‹ifÜ@ñŽîŠ@aìóØ@pŠó@óÜ@óîíŽïq

@çbáï÷@ì@ãþï÷@óÜ@óîóè@a‡ïŽïmN@
                                                                                                                                      

 ) .٥٩٦ ـ ٥٩٥ / ١: ( شرح رياض الصالـحني )٩٨(
 ) .١٩٥ / ٤: (، وانظر سبل السالم ) ٥٩٧ / ١: ( شرح رياض الصالـحني )٩٩(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

١٠٦

@@ãóîòäbï@Zï’üqa†@@@@@@@@ì@ãóØ@ì@çaìbm@ì@ójîóÈ@@@@@@@Øóî@ðîŠíØ@))@@@@@æàì

óàbïÕÜa@ãíî@a@žë@báÝžà((:  
 أي  هرِهظْ على قبيح فلم ي    أي رآه " ومن ستر مسلما  : "قوله  : (قال الـحافظ   

              ـحمل األمر  للناس ، وليس فـي هذا ما يقتضي ترك اإلنكار عليه فيما بينه وبينه ، وي
ذلك على ما إذا أنكر عليه ونصحه فلم ينته عن قبيح فعلـه مث              يف جواز الشهادة عليه ب    

جاهر به ، كما أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء ، فلو توجه إلـى الــحاكم                  
وأقر لـم يـمتنع ذلك ، والذي يظهر أنَّ الستر مـحله يف معصية قـد انقضـت ،                 

إالَّ رفعـه إىل    واإلنكار يف معصية قد حصل التلبس بـها فيجـب اإلنكـار عليـه و             
الـحاكم ، وليس من الغيبة الـمحرمة بل من النصيحة الواجبة ، وفيه إشارة إىل ترك               

مساويء أخيه لـم يسترهالغيبة ألنَّ من أظهر ...   
ستره اهللا  : "يف حديث أيب هريرة عند الترمذي       " ستره اهللا يوم القيامة   : "قوله  

 .)١٠٠(" ...)يف الدنيا واآلخرة
@@@ómaì@ZBóè@@@oŽï’üqa†@ÚŽïäbáÝíà@ÚŽïóØ@ŠB@@@ómaì@@Z@@@@Šó@ói@oŽïåïjîò†

@@@@@@@@@@@@@•óàó÷@òì@L@oŽï’üqò‡îa†@ì@@ÚÜó‚@üi@pbØbä@ña‹Ù’b÷@ì@òìfuóibä@ðÙŽîŠbØ
@@@@@ì@ç†‹ØfÜ@óÌò†óÔ@ì@æm‹ fÜeŠ@óÜ@oŽïåŽïiŒaì@aìóØ@oŽïäóîó bä@òìó÷
@@@@@@@@@@@@ðmóîb’@ŽïnìŠ†@ðmóÜby@òì@L@a‡äbïØìì†Šóè@çaíŽïä@óÜ@ðä†‹Ø@ñŠb ˆüàb÷@
@@@@@@@@@@@@@@@ñŠb ˆüàb÷@ì@p‹ fÜõeŠ@Šó ó÷@aìóØ@òìónŽîŠ†ò‡ÙŽïÜ@òìói@ñŠó@óÜ@ça†
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b−ó÷@ì@ñóØfuóibä@ì@ta‹‚@òìò†‹Ø@óÜ@båŽïèóä@ñŒaì@Šóè@ìó÷@ãłói@†‹Ø
@@@@@@@@@@@@@@@@ñü‚@óØ@ñòìói@òìa‹Øfq@ðäbàŠóÐ@çbáÝíà@bèòìŠóè@L@pbØ@ð’a‹Ù’b÷

@@@@@@@@@@Š@Šó ó÷@òì@L@a†ôàb−ó÷@Šó ó÷@pbØóä@a‹Ù’b÷@ðäbØóqa‹‚@ì@oŽï’üqa†@@o“îû
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñóàó÷@ñ‹ eŠ@aìó÷@ñü‚@ñŠbi@çaìbm@ói@bäôäa†@ì@çbnò†óiŠbØ@ñý@üi

                                                           
 ) .١٢٢ ـ ١٢١ / ٥: ( الفتح )١٠٠(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

١٠٧

@@@@@@@@@@@@@@@@@Šó ó÷@oŽïiò†@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@óåï’üqa†@ãó÷@oŽïi@çììŠ@ñòìó÷@òì@L@oŽî‹ØbåŽïÜ
@óÙŽïäaìbm@üi@ç†‹ØfÜ@óÌò†óÔ@ì@æm‹ fÜeŠ@òì@L@oŽïjmbèfq@ôîbmüØ@óØóäaìbm

@@ŽïjmìóØ@aìóØ@@îõìbä@ón@@@ÔŠó@ì@òìó@@b−ó÷@ðÜb@@@@@@@@móÜby@ãóÜ@oŽïi@ðäa†@ã@a†ó
uaì@@ŽïÜ@õeŠ@ójŽî‹j@@@@Øò†@ñŒŠói@båï ó÷@o@@@@@@@@L@çaŠa†@płóò†@ñý@üi@òìómb

@@@@@@y@ðmójîóÌ@óÜ@óîôä@î‹i@•óàó÷@òì@@@@@Üói@ìa‹Ø@óÌò†óÔ@ì@ãaŠó@@@óÙŽï’ói@íÙ
@@@@@@@@@@@@@@@pójîóÌ@óÜ@çbåŽïèŒaì@üi@óîa‡Žïm@ð’òˆbàb÷@òì@L@çbØójuaì@óîõŠb ˆüàb÷@óÜ

@ÚŽïóØ@Šóè@óÙäíš@ç†‹Ø@aìó÷@pbÙi@a‹Ù’b÷@ñóØa‹i@ðäbØóqa‹‚
@òíï’üqóäõa†NNN@

@@

Šaíš@@ãóîò†@Z@@@@@@@@@@@@@@×óybä@ói@Øóî@ðíàbä@ì@ Žßbà@ì@æŽîí‚@óÜ@æm‹ aŠ@Šìì†ói@ü‚

IIØ₣Þêš‹Èì@êÜbàì@êà†@ãa‹y@âÝáÜa@ôÝÈ@âÝáÜa@@HHZ@

@aí‚@ñŠójàóÍŽïq ) (@@@@@@@@@@@@@@a‡ÝàbØ@ì@Ïb@ì@oaŠ@ðäbáÝíà@ñóbåŽïq@óÜ
@ðmóîìíàŠóÐZ 

 .)١٠١( ))مسلم من سِلم الـمسلمون ِمن لسانِه ويـدِهالـ((
@ómaì@Z@óÜ@æi@póàýó@ì@ìaŠŽîŠbq@çbäbáÝíà@aìóØ@óîóóØ@ìó÷@çbáÝíà

@ò†@ì@çbàŒN@
@òì@a†óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@ðyŠó’@óÜZ@

ómaìB@Z@@@@çbáÝíà@ói@ça†@æŽîíu@@ )١٠٢())سباب الـمسلم فسوق وِقتاله كفر    ((
@@@@óÜ@ì@ŽïÕbÐ@@@@@@@@@@ñŠòìbifi@óÜ@óÙŽï’ói@ð“ä†‹Ø@Šbn’íØ@òì@L@óäìíšŠò†eŠ@B

Iالـمناوي@H@@@ðmóîìíàŠóÐ@Z)    حكم على  ـ وال مسلمـففي الـحديث تعظيم حق ال
                                                           

 .)٤١: (وصحيح مسلم رقم ) ١٠: (صحيح البخاري رقم  )١٠١(
 .)٦٤: (وصحيح مسلم رقم ) ٤٨: (صحيح البخاري رقم  )١٠٢(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

١٠٨

 من سببـمعنـى كفران النعمة واإلحسـان يف      ... وقتاله كفر   ،   سق بغري حق بالفُ   ه
 .)١٠٣()أخوة االسالم
@@ómaì@Z@@@@@@@Ýíà@ðÐbà@ðîòŠìó @óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@@@@@@bèòìŠóè@L@óîa‡Žïm@ðäbá

@@@@@@@@@@@@@@@@@ói@×óybä@ói@pa†ò‡Žïq@Žîíu@aìóØ@ñóóØ@ìó÷@Šó@ói@ça†@Šbî‹i@ì@âØíy
@@@@ñŠòìbifi@óÜ@ÚŽï’ói@ói@ð“ä†‹Ø@Šbn’íØ@ì@L@çìíšŠò†eŠóÜ@ì@ŽïÕbÐ@NNN

@ðmóîa‹i@óÜ@ñŠbØóØbš@ì@póáÉïä@ï’üqa†@ì@ñŠòìbifi@ñbmaì@ói
@a†óäbäbáÝíàN@
bèòìŠóèI@الـمناويH@ŠóÐ@@@ðmóîìíàZ@)ُالـمسلم أخاه يف الـدين وإنْ       وقتال 

    فأطلق ،   أي يشبه الكفر من حيث إنه من شأن الكفار           لـم يكن من النسب كفر
ألنَّ حق الـمسلم على    عليه الكفر لشبهه به أو أراد الكفر اللغوي وهو التغطية           

@.)١٠٤()الـمسلم أنْ يعينه وينصره ويكف عنه أذاه
@@ómaìZ@@@à@ðä†‹Ø@Šbn’íØ@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@ðš@Šó ó÷@a‡ïïåïîb÷@ña‹i@ÿó @óÜ@çbáÝí

@@@@@@@@@@@@@óÜ@óàó÷@aìóØ@òìòììŠ@ìóÜ@oŽïšò†@‹ÐíØ@óÜ@ómaì@ò‹ÐíØ@oŽïióä@ña‹i@a‡’aìóåi
@óäbØòŠòìbifi@ì@‹ÐbØ@ñŠbØb÷@NNN@Šó@ói@çbáÝíà@ðÐbà@óÙäíš

@@@@@@@@@pbÙi@ðäaíïn“q@ì@pa‡i@ðmóàŠbî@aìóØ@óîòìó÷@òìóäbáÝíà@@ì@@ðïäbîŒ@ì@ŠòŠòŒ
ìónŽî‹jŽïÜ@òN@

@
@
@
@

                                                           
 ) .١٥٠ / ١: (وانظر الفتح ) ٨٤ / ٤: (فيض القدير  )١٠٣(
 ).١٥٠ / ١: (وانظر الفتح ، ) ٥٠٥ / ٤: (فيض القدير  )١٠٤(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

١٠٩

@JóÜ@óØ@ñóäb’ìì@ìóÜ@ÚŽî‡äóè@ñbmaìò†ìíàŠóÐ@a†óØò‰ŽîŠ†@@òìímbè@Z@

كما أمركم  : "، زاد مسلم    " وكونوا عباد اهللا إخوانا   : "قوله  : (قال الـحافظ   
وهذه الـجملة تشبه التعليل لـما تقدم ، كأنـه قـال إذا تـركتم هـذه                 ... "اهللا

ـ       م تتركوها تصريوا أعداء ، ومعىن كونـوا        الـمنهيات كُنتم إخواناً ، ومفهومه إذا ل
اكتسبوا ما تصريون به إخواناً ِمما سبق ذكره وغـري ذلـك مـن األمـور                : إخواناً  

 ) .الـمقتضية لذلك إثباتاً ونفياً
@@ómaìZ@@@ñò†ìíàŠóÐ@B@@@@@@@@@@@@Øóî@ña‹i@ì@aí‚@ñò‡äói@ói@³i@B@NNB@@íØòì

@@@çìì†‹ÙŽïq@ðäbàŠóÐ@aí‚@çüš@NNN@B@@@@@@@@ŠbØüè@íØòì@ò‹Žî†@ãó÷@@@@@òìa‹Ø@‘bi@@üi
@@@@L@ìí“Žïq@ñóäaìó÷@@@@@ŠójàóÍŽïq@ñfÝi@íØòì)(@@@@ðmóîìíàŠóÐ@@Z@@@@òíŽï÷@Šó ó÷

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ói@òì@L@Øóî@ña‹i@ói@æiò†@aìó÷@óäaìa‹Ø@óÌò†óÔ@òŠbnÐòŠ@ãóÜ@æåŽïiŒaì
@Øóî@àˆìì†@ói@æiò†@aìó÷@æåŽïèóäfÜ@ñŒaì@Šó ó÷@òìó’óäaìó›ŽïqN@

@@@ñbmaì@òìB@@@@@@@@@@Øóî@ña‹i@ói@³i@B@@@@@óØ@óîòìó÷@Z@@@@@ì@ç‹iŠòì@ÚŽïäbn’
@@@@@ñóäaŠbØb÷@ì@o’ìòŠ@ìóÜ@Øóî@ña‹i@ómbÙäbmò†@óØ@ñóäaìóÜ@çóÙi@fq@ñŠa†‹Ø

@@@@@ça‹Ø@‘bi@óØ@ìí“Žïq@NN@@@@@@@@@óØ@ñóäaŠbØb÷@ì@ŠbnÐòŠ@ìóÜ@•óäbàóÜ@óu@bèòìŠóè
@@@@@@@@@@@@@ói@çbî@oŽïi@çbØóîõŠbØóØbš@ðä†‹Ø@ói@@ónóióà@ãó÷@üi@òìa‹ØõŒaí‚a†

@oŽïi@çbØóîõŠbØóša‹‚@ðä†‹ØóäN@
أي يا عباد اهللا بـحذف حرف النداء ، وفيه إشارة إىل أنكم            " عباد اهللا : "قوله  و(

الـمعىن كونوا كإخوان النسب    : ي  عبيد اهللا فحقكم أنْ تتواخوا بذلك ، قال القرطبِ        
فـي الشفقة والرمحة والـمحبة والـمواساة والـمعاونة والنصيحة ، ولعل قوله يف           

 فإنها جامعةٌ ،  م ذكرها   قدأي بـهذه األوامر الـم   " اهللاكما أمركم   : "الرواية الزائدة   
 .)١٠٥()...ي اإلخوة ـلـمعان

                                                           
 ) .٥٩٣ / ١٠: (الفتح  )١٠٥(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

١١٠

@@ómaìZ@@@@ñò†ìíàŠóÐ@òì@B@Z@@@@@aí‚@ðäbØò‡äói@ñó÷@B@@@@@@üi@óîa‡Žïm@ñòˆbàb÷
@@@@@@@@@@@@L@Øóî@ña‹i@ói@³i@óàói@ónîíŽïq@ómaìóØ@çaí‚@ñò‡äói@òíŽï÷@óØ@ñòìó÷

Iيالقرطِب@H@@ðmóîìíàŠóÐ@Z@@@ŽïjŽïÜ@çbmaì@bi@ómaì@@@@@@@ñììŠ@óÜ@Ûìbi@“q@ña‹i@íØòì@o
@@@@@@ì@ñŠbØìbè@ì@æmbè@òìòØóî@ãò†ói@ì@îìó’ü‚@ì@ñòŒói@ì@Œü

@@@@@@@@@@@ói@oóióà@óîóäaìóÜ@òì@L@óäbîa‹i@ñŠb ˆüàb÷B@@@@@@@@ðäbàŠóÐ@aí‚@çüš@íØòì
çìì†‹ÙŽïq@B@@@@@@@@@@@óÙäíš@L@ça‹Ø@‘bi@òìó“Žïq@óÜ@óØ@oŽïi@óäbn’@ãó÷@@@@aŠ@ói

µmóîa‹i@ðäbØbäbà@ñòìòŠóØüØ@óäbàó÷@@NNN@
تضمن الــحديث تــحرمي بغـض الــمسلم ،          (: بن عبد الرب    اقال  و

واإلعراض عنه ، وقطيعته بعد صحبته بغري ذنب شرعي ، والـحسد له على ما أنعم به                
 .نسيب ، وأنْ ال ينقب عن معايبه عليه ، وأن يعامله معاملة األخ ال

وال فرق يف ذلك بني الـحاضر والغائب ، وقد يشترك الـميت مـع             
 .)١٠٦()الـحي يف كثري من ذلك

@ómaìZ@@óäaìóÜ@ñü‚@ómòìì†‹ @ðÙŽïn’@‡äóš@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷Z@
@@@ì@L@çbáÝíà@óÜ@æm‹Üóè@µÔ@ì@×Š@ŽïàaŠóy@ì@L@ðä†‹ØfÜ@o“q

äa‹›qa†ð@ðÙŽïäaìbm@fi@ói@a‡ïÜó @óÜ@ŽîÜòìbè@ñaì†@ñfÜ@ðäòíîóq@
@@@@Ü@ñóÜóàbà@ì@pìóØíÜóè@oŽïiò†@òì@L@ðÈŠó’@@@íØòì@pbÙi@a‡Üó @ó

@@@@@@@@@@@@@@@oŽîŠói@oŽïibä@òì@L@a‡Øìbi@“q@ña‹i@ÿó @óÜ@ç†‹Ø@óÜóàbà@ì@pìóØíÜóè
@oŽïÜbáÜóè@Šó@óÜ@ñò†Šóq@ì@a‡ïäbØóäaìbm@ì@õŠíØíàóØ@ñaì†@óiN@

@@@@@@@@@@@@a†Šbî†bä@ì@ìíi@ò†bàb÷@ðØóîa‹i@çaíŽïä@óÜ@óîôä@ÛóîõŒaìbïu@ïè@a†óàóÜ@òì
åîŒ@ÿó @óÜ@ó’óiìbè@”îìì†‹à@òì@Lóäbn’@ìó÷@ñóåîŠûŒ@óÜ@a†ìì‡a†N@@

@
                                                           

 ) .٥٩٣ / ١٠: ( الفتح )١٠٦(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

١١١
@

@J@çbäbáÝíà@üi@a‡ÙŽïmóÜóy@ìíàóè@óÜ@óäbÐbà@ãó÷@bîb÷
oŽî‹åŽïèò†fuói@_@

@@ìíàóè@çaíŽïä@óÜ@óäbÐbà@ãó÷@ðä‡äbîóŽïuói@óØ@óîaì@aìóåi@ì@óåï›åi
@@@ì@ÚŽïäbáÝíà@çaíŽïä@óÜ@oŽî‹Ùi@ñŒaìbïu@oŽïibä@ì@ó’óiìbè@a‡äbäbáÝíà

@@@ãłói@L@a†‹m@ðÙŽïØóî@@@@@@@@@@@@@ãóÜ@òìómòìì†‹Ø@a†ìíu@çbïmóÜby@ìì†@béäóm@çbîbäaŒ@
@æîóØò†@çbïbi@óØ@ðÈŠó’@ñóÜói@ÚŽî‡äóè@Šói@óÜ@óîóåï›åi@N@

أي  : ())حق املسلم على املسلم سـت     ((قال الـمناوي فـي شرح حديث      
 .)١٠٧()الـحقوق املشتركة بني املؤمنني عند مالبسة بعضهم بعضا

@@ómaì@Z@@@@@Žïä@óÜ@æ’óiìbè@çbØóÐbà@@@@@@ðäìíi@ÿóÙŽïm@ðmbØ@óÜ@a‡äaŠa†aì‹i@çaí
@a‡äbî‹m@ðÙŽî‡äóè@ÿó @óÜ@çbïÙŽî‡äóèN@

عليك يف رعاية هذه الـحقوق وغريها      : قال ابن العربـي    : تنبيه  : (وقال أيضاً   
هم ، وال تقل هذا ذو      كما ساوى اإلسالم بينهم يف أعيانِ     بالـمساواة بني الـمسلمني    
    صغرياً ، واجعل اإلسالم كله          سلطاٍن وجاٍه وماٍل وهذا حقري ـحقِّروالـحاصل ال ت ،

كالشخص الواحد والـمسلمني كاألعضاء لذلك الشخص ، فإنَّ اإلسالم ال وجود له            
 .)١٠٨()…إالَّ بالـمسلمني كما أنَّ اإلنسان ال وجود له إالَّ قواه الظاهرة والباطنة 

@ómaì@Z@Ûóîòìóån‚i@Z)ابن العربـي الـمالكي(àŠóÐ@@ðmóîìíZ@
@@@@@@@@@@@@@óu@ì@óäbÐbà@ãó÷@ðäbåŽïéŽïu@ói@óÜ@oîóÙi@ñ‹Žî†ìbš@pŠó@óÜ@ónîíŽïq
@@@@ãþï÷@çüš@íØòìŠóè@a‡äbäbáÝíà@çaíŽïä@óÜ@ðäbØóî@ói@a‡’óäbàóÜ
@@@@@@@@@@@płóò†@óàó÷@oïŽïÜóä@òì@L@a‡äbäbáÝíà@ñ†ìí‚@çaíŽïä@óÜ@òìì†‹Ø@ðäbØóî

@ì@Ûìí@•òìó÷@ì@òŠa†@òŠbq@çbî@òŠa†@ìbä@çbî@òŠa†@bèòìŠóè@L@òŽîŠfi
                                                           

 : () . فيض القدير )١٠٧(
 : () . فيض القدير )١٠٨(
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١١٢

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ì@‘óØ@Ûóî@ñó’ý@ói@óÙi@ãþï÷@ìíàóè@íÙÜói@óØóà@ŽîŠfi@”ïØìí›i
@@@@@@@@@@@@þÝï÷@óîôä@ðäìíi@ãþï÷@óÙäíš@L@óóØ@ìó÷@ðäbØóàa‡äó÷@ói@”ïäbäbáÝíà
@@@@@@@@@@@@@bäaím@ói@þÝï÷@óîôä@ðäìíi@Äû‹à@çüš@íØòìóè@oŽïióä@òìóäbäbáÝíà@ói

@oŽïióä@òìóïäbØóîôØòìbä@ì@ðØòŠò†…@
ói@@@ðmŠíØ@@Z@@@@@@@@@@ñŒaìbïu@ÛóîòíŽï’@ïè@ói@oŽïibä@óØ@óîaì@Ł–ó÷@ì@óåï›åi

@a†óäbÐbà@ãó÷@ìíàóè@ðä‡äbîóŽïuói@óÜ@a‡äbäbáÝíà@çaíŽïä@óÜ@oŽî‹ÙiN@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ña‹i@óÜ@o“q@ðÈŠó’@ðÙŽîŠbØüè@ïè@fi@ói@çbáÝíà@oŽïj’bä@òì

@@@@@@@ðÙŽîŠbØüè@Šó ó÷@ãłói@L@pbÙi@ðäbáÝíà@@@òìóäbîü‚@ðäaíŽïä@ói@pójîbm@è@@ìíió
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbÙi@ðäbáÝíà@ña‹i@óÜ@o“q@@ˆûŠ@f@íØòìbm@çbáÝíà@ónìŠ†@aìó÷
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñóØò†ìíàŠóÐ@óÜ@óÙäíš@óîôä@oìŠ†@ì@óàaŠóy@ˆûŠ@f@óÜ@‹mbîŒ@ãłói

@òìímbè@a†ìì†‹iaŠZ@)) … فوق ثالٍث ونـهى عن هجرة الـمسلم أخاه((.  
@ómaì@Z@aí‚@ñŠójàóÍŽïqI @HÜ@óÔ@çbáÝíà@òìì†‹Ø@ñóÌò†óÔ@ÿó @ó

@ˆûŠ@f@óÜ@‹mbîŒ@pbÙjÜóèfÜ@“q@ì@pbØóä@a‡äbáÝíàN@
ال يحلُّ لرجٍل أنْ     : "باب الـهجرة وقول رسول اهللا      : (قال اإلمام البخاري    

و  )١١٠() عصـى  نمجوز من الـهجران لِ    ما ي  باب(  و )١٠٩(")يهجر أخاه فوق ثالث   
 مـىت    يرد سالمه حىت تتبني توبته وإىل      م لَ ن وم  يسلِّم على من اقترف ذنباً     مباب من لَ  (

 .)١١١(")ال تسلموا على شربة الـخمر: "تتبني توبة العاصي ؟ وقال عبد اهللا بن عمرو 
@@@ì@póibi@Šó@ãóÜ@@@ñóäbäb“ïäìbä@I@@ðàbáï÷البخاريH@@@@ðäbØò†ìíàŠóÐ@üi@a†

@óØ@æîó ò‡Žïm@òìó÷@óäbmóibi@ìó÷Z@
                                                           

 .وما بعده ) ٦٠٣ / ١٠: ( انظر الفتح )١٠٩(
 .وما بعده ) ٦١٠ / ١٠: ( انظر الفتح )١١٠(
 .وما بعده ) ٤٩ / ١١: ( انظر الفتح )١١١(
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١١٣

@@@@a†aìóåi@óÜ@@@@@íi@ubÈ@ì@ç†‹Ø@o“q@@@@@@@@@f@óÜ@‹mbîŒ@çbáÝíà@ña‹i@óÜ@çì
@óàaŠóy@ì@óîôä@ÿłóy@ˆûŠN@

@@@@@@@@@@@@@@@@@f@óÜ@‹mbîŒ@Šbjäaìbm@ðäbáÝíà@ña‹i@óÜ@çìíi@ubÈ@ì@ç†‹Ø@o“q@
@ónìŠ†@ì@ÿłóy@ˆûŠN@

@@@@@@@@@@òìónŽîŠ†bä@ð“ïàýó@ðàłòì@ì@Šbjäaìbm@ðäbáÝíà@óÜ@oŽî‹Øbä@ãýó@@
@pbØóä@a‹Ù’b÷@ì@çììŠ@ðØóîóiìóm@íØòìbmN@

وقد ذهب اجلمهور إىل أنه ال يسـلم علـى الفاسـق وال             : ( الـحافظ   الوق
وبه قال  ،   السالم على أهل املعاصي سنة ماضية         ترك  :مهلبـوقال ال   ...مبتدعـال

  ... كثري من أهل العلم يف أهل البدع
ـ           و زاح ِمـأحلق بعض احلنفية بأهل املعاصي من يتعاطى خوارم املروءة ككثرة ال

 .مر من النساء وحنو ذلك لقول واجللوس يف األسواق لرؤية من يواللهو وفحش ا
بن دقيـق   ا قال    ، م على أهل األهواء   سلَّ ال ي   :قال مالك : بن رشد قال    اوحكى  

   ...هم والتربي منهمـ ويكون ذلك على سبيل التأديب ل :العيد
 فال يسلَّم    وأما الـمبتدع ومن اقترف ذنباً عظيماً ولـم يتب منه         :وقال النووي   

 كما قال مجاعة من أهل العلم واحتج البخـاري لـذلك            عليهم وال يرد عليهم السالم    
  ...بقصة كعب بن مالك انتهى

واقتصر البخاري على القدر الذي ذكره حلاجته إليه هنا وفيه ما ترجم به مـن               
السالم عند  خص به عموم األمر بإفشاء      ـا ي مترك السالم تأديبا وترك الرد أيضا وهو مِ       

 .)١١٢(  ...)اجلمهور
@@ómaìZ@ñóiŠûŒ@óîaì@çbïäìíšüi@çbîbäaŒ@@Z@@@@@óÜ@oŽî‹Ùi@ãýó@oŽïibä@aìóØ

@ÖbÐIpbØò†@çaìbm@a‹Ù’b÷@ói@óØ@óîóóØ@ìó÷@H@ðšóÈ‡ïi@ìNNN@@
                                                           

  ) .٥٠ ـ ٤٩ / ١١: (الفتح  )١١٢(
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١١٤

@@òìIمهلبـال@H@@ðmóîìíàŠóÐ@Z@@@@@@ðÙŽïmóäìí@çaŠbjäaìbm@óÜ@ç†‹Øóä@ãýó
@@@@@@@@@îbäaŒ@ñóiŠûŒ@òì@L@óàaìò†Šói@ì@óå“Žïq@@@@óäbîìíàŠóÐ@çb@Z@@@@@@óÜ@çóØóä@ãýó

@Ëò‡ïi@ðÝèó÷NNN@
@@óÜ@ÚŽî‡äóè@òìI@çbØóióèŒóà@ðÐóäóyH@@@ÿbq@ómòìa†@çbï’óäaìó÷@

@@@@@@@@@@oŽï’ììŠò†@fq@ðÄû‹à@ðmóîbóØ@ì@ðmòìbïq@çóØò†@ÚŽïäbn’@aìóØ@çaŠbjäaìbm
@@@@@@@@@ì@fuóibä@ñómìì@ì@ç†‹Ø@ónÜb @ì@pójÈí@ŠûŒ@íØòì@@@@@@@@ì@æmìì@ta‹‚@ñóÔ

@@†ŠaŒbi@óÜ@´“ïäa†@@a@@@@@@@@@@@@@@@ìbè@ì@æiò†@ŠórŽïm@óØ@ñóäbmò‹Ðb÷@ìó÷@ðä†‹Ø@‹îó@üi
@oŽïåŽï’ìì‹îò†@ì@pbØò†@Ša†óØóÜ@ðmòìbïq@óØ@óäbàó÷@ðäbØòíŽï’N@

@@òìIبن رشد ا@H@@@@ðàbáï÷@aìóØ@òìónŽî‹Žï ò†Iمالك@H@@ðmóîìíàŠóÐ@Z@@@ãýó@oŽïibä
@@@@@@@@L@çbØóîôšóÈ‡ïi@ì@ììŒŠb÷ìaìóè@ðÝèó÷@óÜ@oŽî‹ÙiIبن دقيق العيد  اH@ìíàŠóÐ@”î@@ðmóî

@Z@@@@@@@@@@ì@çbîüi@óä†‹Ø@ò†ŠòìŠóq@ì@çbåŽïèaŠ@óióà@ói@•óàó÷@@@†‹Ø@ñŠói@fi@ü‚@@óÜ@óä
@çbïäbØaìòŠbä@òŠbnÐòŠ@ì@Ša†‹ØNNN@

ì@òIــووي H@ðmóîìíàŠóÐ@Z@@ðäaìbm@óØ@ñòìó÷@ì@ðšóÈ‡ïi@ãłói@الن
@@@@@@@@@@@@oŽî‹ØbåŽïÜ@çbïŽïàýó@óäbàó÷@aìó÷@òìì†‹Øóä@ñóiìóm@ì@òìa†@ãb−ó÷@ñòŠìó 

@@àýó@ðàłòì@ì@@@@@@@@óäbîìíàŠóÐ@çbîbäaŒ@óÜ@ÚŽïÜóàüØ@çüš@íØòì@òìónŽîŠ†bä@çbï“ï
@@@@ðàbáï÷@òì@LIالبخاري@H@@ñóØómbèŠóóiI  كعب بن مالك@H@@@@üi@óÜói@ómòìì†‹Ø

@óàó÷NNN@
@@@ðàbáï÷@òìIالبخاري@H@@@a†ómóibi@ãóÜ@@@@ñóØò†ìíàŠóÐ@óÜ@ñò‡äòìó÷I كعـب 

H@@@@@ò‡äòìó÷@òì@L@a†ò‹ŽïÜ@òìíifq@îíŽïq@óØ@òìì†‹Ø@‘bi@@@óîa‡Žïm@ñمالك@بن
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñòìóäa†óä@ãłòì@ì@ç†‹Øóä@óÜ@ómóibi@ãó÷@ðbi@Šó@ói@ðmóîìì†‹Ø@óØ
@@@@@@@@@@@@@ñŠbØ@pójîbm@ói@oŽî‹Øò†@•óàó÷@òì@L@ç†‹Øò†ŠòìŠóq@óióà@ói@ãýó

@çbîbäaŒ@ñóåîŠûŒ@ñý@ãýó@ñòìóä†‹Øìłói@ói@ç†‹Ø@çbàŠóÐ@Žïn“ @NNN@
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١١٥

ـ   " : (رياض الصالـحني "وقال النووي فـي     هجر بـني   باب تـحرمي الـ
١١٣()ظاهٍر بالفسقالـمسلمني إالَّ لبدعٍة فـي الـمهجور أو ت(. 

@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@@@a‡móÜby@ìì†@óÜ@béäóm@óàaŠóy@a‡äbäbáÝíà@çaíŽïä@óÜ@ç†‹ÙÜóè@o“q@
@@oŽïióä@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@a‹Ù’b÷@Šói@óÜ@çbî@oŽïióè@a†óØòìa‹ÙÜóéŽïÜ@o“q@óÜ@óØ@ÛóîóÈ‡ïi@óÜ
ä†‹ØðbØóîôÈŠó’@óØŠó÷@óÜ@çìíi@ð‚bî@ì@çaìbm@@çN@

النهي عن الـهجران فوق ثالث فـما يقع بني الرجلني من           (:وقال البغوي   
التقصري يف حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان كذلك يف حق الدين ، فإنَّ هجـرة                

 .)١١٤( )أهل األهواء والبدع دائمة إىل أنْ يتوبوا
@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@‹mbîŒ@a‡äbäbáÝíà@çaíŽïä@óÜ@ç†‹ÙÜóè@o“q@ðä†‹Ø@óÌò†óÔ@@f

@@@@@@@@@@@ãóØ@óØ@a†ìbïq@ìì†@çaíŽïä@óÜ@pa†ò†@ììŠ@óØ@ñòìói@ómójîbm@ˆûŠ@ì@@@@@ì@oŽïióè@çbîŠíØ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@ç†‹Ø@pìóØíÜóè@ì@ŽïÜòìbè@ðäbØóÐbà@ðäbåŽïèfu@ói@óÜ@æi@ãó‚ŠónàóØ
@çbØóîôåïîb÷@óÐbà@ñŠbØüè@Šói@óÜ@óØ@oŽïi@óä†‹ÙÜóè@o“q@ìó÷@Ûóä@a†Øóî@b÷

@@@@@@@ç†‹ÙÜóè@o“q@óÙäíš@L@pa†ò†@ììŠ@@@@@çbØóîôšóÈ‡ïi@ì@ììŒòŠb÷ìaìóè@ðäa‹Üóè@óÜ@
@@@@@@@@@@@@@@@mìóÙåŽîí’@ì@ç†‹Ø@óÈ‡ïi@óÜ@òìóåŽîŠó ò†@ì@çóØò†@óiìóm@íØòìbm@óàaìò†Šói

@ììŒòŠb÷ìaìóèN@
@@@@@@@@@@@@@@óäbÐbà@ãó÷@a‡móÜby@ìì†@óÜ@aìóØ@oŽîìóØò†Šò†@çbàüi@òìóàóÜ

@óÜ@µnî‹i@óØ@çbáÝíà@üi@æŽî‹åŽïèbåŽïuóiZ@
@@@ãóØóî@ðmóÜby@Z@äbáÝíà@ìó÷@@@@@@@ñüè@ói@òìa‹ÙÜóéŽïÜ@“q@óØ@ñó

)a‹Ù’b÷@ì@òŠìó @ðäaìbm(@òìN@

@@ðØóîòíŽï’@ói@ì@òìòŠìó @ðÙŽïäaìbm@ìbä@ómìóØ@ÚŽïäbáÝíà@Šó ó÷
@@@@@@@@@@@@@@@@üi@oŽî‹Ùi@ñŠb ˆüàb÷@Šbu@ãóØóî@ónîíŽïq@aìó÷@a†ò†@ðàb−ó÷@•a‹Ù’b÷

                                                           
 ) .١٤٠ ـ ١٣٧ / ٤: (شرح رياض الصالـحني :  انظر )١١٣(
 ) .٢٢٤ / ١: (شرح السنة للبغوي  )١١٤(
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@Šóè@Šó ó÷@ãłói@L@òìónŽïji@çbáï’óq@ì@pbÙi@óiìóm@ì@òìónŽîŠói@ñòìó÷
Šói@@@@@@@@@@@@óØ@òìóäbäbáÝíà@ìó÷@çóîý@óÜ@oŽî‹ÙjÜóéŽïÜ@“q@oŽïiò†@aìó÷@ìíi@ãaìò†

@@@@@@@@@@@üi@oŽïiò†@a‡Žïm@ðä‡äbØóÜóšaŠ@ì@“äòŒŠó@ì@ñŠóîŠb @çbïä†‹ÙÜóè@o“q
@@@@@@@@@@@@@@@@@ñŽîŠbq@ü‚@ñóîbà@ónŽïj’ò†@ì@ðäbØòíŽï’ìbè@ì@òŠbjäaìbm@óóØ@ìó÷@Šó

†@ðäbóØ@ì@çbîü‚@üi@óäaìbm@ìó÷@ìbä@óåmìóØ@óÜ@ç†‹Ø@çbîŠóiìŠìòN@
@óÜ@óîônî‹i@óàó÷@Šó@óÜ@•óÜóiZ@

@@@@@@@@ðäóu@óÜ@óØ@ñóîôibyó–@f@ìó÷@ñò†ìíàŠóÐIÛíiómH@@@æmìóØaì†@a†
Lòì@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@òìóäbîóåmìóØaì†@ìó÷@ñüè@ói@I@H@ñ‹m@ðÔbi@ì

@@@@ñòìbà@üi@óibyó–IUP@H@@@@@@@@@@@ì@óîôibyó–@f@ìóÜ@†‹ÙÜóè@çbïn“q@ˆûŠ@b−óq
@@@Øò†óä@a‡äbïÜó @óÜ@çbîóÔ@@@@@@@@@póäbäóm@ì@òìóîa†ò†óä@çbï“ïàýó@ðàłòì@ì@†‹

@óÜIQP@H@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@a‡îbmüØ@ñˆûŠ@ò†I @H@òìóäìíibïu@ói@†‹Ø@ðäbàŠóÐ
@@@@@@@@ðmóîb÷@íØòìbm@çbïŽïÜ@çbïäbØóäaŽï‚IQQXH@@@@ðmòŠí@ñ) التوبـة(@@@@ñŒóia†@@Z

}@@@@@@@žâéĆïÝŽÈ@ĆoÔbŽš@aŽˆg@ôşnŽy@aíÑÝž‚@Žæîđ‰Üa@đóŽqþşrÜa@ôÝŽÈŽì@@@@@ĆoÔbŽšŽì@ĆoŽjžyŽŠ@bŽáđi@žĆŠÿa@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@şçg@aížiížnŽïđÜ@ĆâéĆïÝŽÈ@ŽlbŽm@şâžq@đêĆïÜg@ýg@đêÝÜa@Žæđà@dŽvÝŽà@ý@çc@aí₣åÄŽì@ĆâžéžÑäc@ĆâéĆïÝŽÈ

žâïđyş‹Üa@žlaşíşnÜa@Žížè@ŽêÝÜa{N@@
ðàbáï÷)  ابن حجر (@@@@@@@@óØ@ñóîò†ìíàŠóÐ@ìó÷@ñòìóä†‹Ùï’@ì@Šó’@óÜ

@@óÜ@@@@ðmóîìíàŠóÐ@a‹Ø@üi@ñˆbàb÷@òìòŠó@Z) بن ما: قال الطربي لك قصةُ كعب
 .)١١٥()أصلٌ فـي هجران أهل الـمعاصي

@@ómaì@Z@@@ðmbèŠóói)  بن مالك كعب(@@@@@@@@@@o“q@üi@óØóîaìóåi@ì@óåï›åi@
@çaŠbjäaìbm@óÜ@ç†‹ÙÜóèN@

                                                           
  ) .٦١١ / ١٠: ( الفتح )١١٥(
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١١٧

@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@óØ@ñóîôibyó–@ìó÷@ñò†ìíàŠóÐ@bèòìŠóèI @H
@óÜ@ñòŒbäóu@ñ‰Žîíä@òìóîõŠaŒŠóÔ@ñüè@ói@†‹Øóä@Šó@Z@

يصلي على رجٍل عليه ديـن ،       ال  ) (كان النيب   ((: قال  ) (عن جابٍر   
صلوا على  : نعم عليه ديناران ، قال      : أعليه دين ؟ قالوا     : ي بـميٍت ، فسأل     فأُِت

 .)١١٦())…صاحبكم 
@ómaì@Z@aí‚@ñŠójàóÍŽïqI @H@ÚŽîìbïq@Šó@óÜ@†‹Øò†óä@ñòŒbäóu@ñ‰Žîíä

@@@@@”îŠójàóÍŽïq@L@båŽïè@üi@çbïØóîìì†‹à@bu@L@póîaíji@ŠaŒŠóÔ@óØI @H
@ñìíàŠóÐ@Z@çbïmìì@_@óîòìòŠó@ói@ñŒŠóÔ@bîb÷@Z@ói@ñŠbåî†@ìì†@fÜói

@ñìíàŠóÐ@L@óîòìòŠó@Z@çóÙi@çbmóØóÜòìbè@Šó@óÜ@‰Žîíä@çbmü‚@òíŽï÷…@
ة على عن الصال)  (قال القاضي وغريه امتناع النيب : (قال الـمباركفوري 

الـمديون إما للتحذير عن الدين والزجر عن الــمماطلة والتقصـري يف األداء ، أو               
 .كراهية أنْ يوقف دعاءه بسبب ما عليه من حقوق الناس ومظالـمهم 

 ترك عليه   نمة لِ وامتناعه من الصال   :" العارضة"ي يف   وقال القاضي ابن العربِ   
 ترك الصالة على   كما   ضيع أموال الناس ،    الديون لئال ت   حذيراً عن التقحم يف   ديناً ت

صالة اإلمام وخيار    خوفاً من العار ومن حرمان       العصاة زجرا عنها حتـى يجتنب    
 .)١١٧()املسلمني

@ómaì@Z@ŠójàóÍŽïq@ñòìóåm‹ ü‚I @H@@@Šó@óÜ@òŒbäóu@ñ‰Žîíä@ðä†‹Ø@óÜ
@@@@@@@@@@@@@@n‚@aì†@óÜ@óä†‹Ø@o“äòŒŠó@ì@ŒŠóÔ@óÜ@óîòìóä†‹ØbîŠìì@üi@çbî@ŠaŒŠóÔ
@@@@@@@@@@@@@@@@•ü‚båŽïq@Šói@óÜ@çbî@òì@L@a‡îòìóäa†@óÜ@óä†‹Ø@ðàó‚Šóm@ãóØ@ì@ñòìóä†‹i

                                                           
وصحيح سنن النسائي   ) ١٠٦٩: (وصحيح سنن الترمذي رقم     ) ٣٣٤٣: (رقم  سنن أيب داود     صحيح   )١١٦(

 .، وأصله يف الصحيحني واللفظ لـه ) ١٩٦٢: (رقم 
 ) .١٧٧ / ٤: ( تـحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي )١١٧(
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١١٨

@@@@@@@@@@@@@óØ@òìóÙÜó‚@ñóäbàón@ì@Óbà@ìó÷@ñüè@ói@ñóØbÈì†@m‹ aŠ@óÜ@ìíi@ðäìíi
@ðmóîòìóîŠó@óiN@

@@òì)  ابن العربــي(@@@@ðmóîìíàŠóÐ@@Z@@@@@ŠójàóÍŽïq@ñòìóåm‹ ü‚I@H@@óÜ
@@@óÜ@òŒbäóu@ñ‰Žîíä@ðä†‹Ø@@@@@bîŠìì@Šói@óÜ@ŠaŒŠóÔ@Šó@òìóä†‹Ø@@@@@@@óåmìóØ@óÜ@òìíi@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@çüš@íØòìŠóè@L@oŽïmìóÐóä@ÚÜó‚@ðäbàb@ì@ÿbà@ñòìó÷@üi@òìòŒŠóÔ@ìbä
@ŠójàóÍŽïqI @H@@@o“äòŒŠó@oóióà@ói@†‹Øò†óä@çaŠbjäaìbm@Šó@óÜ@ñ‰Žîíä

òìóäìóÙiŠìì†@íØòìbm@çbïä†‹Ø@@ì@ñŠaŒóàŠó’@ì@ójîóÈ@ð‹m@óÜ@ñfÜ@
@ì@aìó“Žïq@ñ‰Žîíä@óÜ@çìíi@•óifi@ì@ãì‹yóà@çbäbáÝíà@ðäbØbšìbïqN@

ردعـاً ألهـل    وال يصلى عليه اإلمـام      " : (عون الـمعبود "وقال صاحب   
ولئال يـجترئ الناس على مثـل      إذا علموا أنه مـمن ال يصلى عليه         الـمعاصي

 .)١١٨()فعله
@@ómaì@Z@@@@@@@@Šói@óÜ@ŠaŒŠóÔ@ñìì†‹à@Šó@óÜ@pbØbä@‰Žîíä@çbäbáÝíà@ñaìó“Žïq

@çaŠbjäaìbm@ðä‡äbØóÜóšaŠ@@@@@@@@@@@òì@L@oŽî‹Øbä@Šó@óÜ@çbî‰Žîíä@”ïäaìó÷@æäai@Šó ó÷@
@@@@@@@@@@@@ñòŠa†‹Ø@ìó÷@ñóåŽîì@ðäa‡àb−b÷@b÷@óÜ@æióä@‘‹móäìbš@ÚÜó‚@ñòìó÷@üi

@ìó÷N@
@@@ãòìì†@ðmóÜby@Z@@@@@@@@@@ói@òìa‹ÙÜóéŽïÜ@“q@óØ@ñóäbáÝíà@ìó÷

@ñüè)ça†ý@eŠ@óÜ@ì@óÈ‡ïi(@òìòN@
أئمة البدع من أهل الــمقاالت      ومثلُ  : (ابن تيمية رمحه اهللا     قال شيخ اإلسالم    

ـ  : الـمخالفة للكتاب والسنة أو العبادات الـمخالفة للكتاب والسنة          هم فإنَّ بيان حال

باتفاق امل     وت ة منهم واجبالرجل يصـوم   : ، حىت قيل ألمحد بن حنبل        سلمنيحذير اُألم
                                                           

منه أيضاً ، واألمثلة على     ) ٣٣٠ / ٨: (وانظر  ) ٧٤ / ١٢: ( عون الـمعبود شرج سنن أبـي داود        )١١٨(
 ) .٣٠ ـ ٢٦: (للشيخ بكر أبو زيد ص " هجر الـمبتدع"رية انظرها فـي هذا كث
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واعتكف ام وصلى صإذا  : ؟ فقال   كلم يف أهل البدع   ويصلى ويعتكف أحب إليك أو يت     
ـ          وإذا تكلم يف  ،  فإنما هو لنفسه     بني أنَّ   أهل البدع فإنما هو للمسلمني هذا أفضل ، ف

 سبيل اهللا ، إذ تطهري سبيل اهللا        نفع هذا عام للمسلمني يف دينهم من جنس الـجهاد يف         
هم على ذلك واجب على الكفايـة       ِتاجه وشرعته ودفع بغي هؤالء وعدوا     ودينه ومنه 

، ولوال من يقيمه اهللا لدفع ضرر هؤالء لفسد الدين وكـان فسـاده              باتفاق املسلمني   
ـ         يفسـدوا   محرب ، فإنَّ هؤالء إذا استولوا لَ      أعظم من فساد استيالء العدو من أهل ال

 .)١١٩()ابتداًءوأما أولئك فهم يفسدون القلوب القلوب وما فيها من الدين إالَّ تبعاً ، 
@ómaìZ@@òìb‚@óÜ@çbØóîôšóÈ‡ïi@aìó“Žïq@ó“nŠóq@ì@Šòìbiìi@ðä

@@@ì@çbïÜby@ñòìóä†‹ÙäììŠ@óäbàó÷@b÷@L@póåäí@çb÷ŠíÔ@üi@çbØóäaìó›Žïq
@@@@@@@ðäò†@Ûóî@ói@ónîíŽïq@ì@kuaì@çbïŽïÜ@çbäbáÝíà@ñòìóä†‹ØbîŠìì

@@@@@@@ðàbáï÷@ói@òìa‹mìì@íØòìbm@L@çbäbáÝíàI  أمحد بن حنبل@Z@H@@@@oŽî‹i@ììˆûŠ@ìbïq
@@@@@@Žï·@a‡mìó à@óÜ@ì@pbÙi@‰Žîíä@ìòìónŽïå@@@@@@@@@@@@üm@ñý@ò‹m@oîìó’ü‚@óàó÷@bîb÷@

_@òìómbÙjäììŠ@çbïÜby@ì@pbÙi@Ëò‡ïi@ðÝèó÷@ói@pòŠbió@óÔ@çbî@@
@@@ñìíàŠóÐ@”îìó÷@Z@@@@@@@@@@@@@@@a‡mìó à@óÜ@ì@pbÙi@‰Žîíä@ì@oŽî‹i@ììˆûŠ@Šó ó÷

@ói@pòŠbió@óÔ@Šó ó÷@òì@L@ðmóîü‚@üi@béäóm@ñóØò†ìí@óàó÷@òìónŽïåŽï·
@@bïÜby@ì@pbÙi@Ëò‡ïi@ðÝèó÷@@@bîŠìì@fÜ@çbïäbäbáÝíà@ì@òìómbÙjäììŠ@ç

@@@@@@@@@@@@@@@ðàbáï÷@L@ò’bi@çbîóàó÷@“ @ói@óäbäbáÝíà@üi@óàó÷@ñ†ìí@òìómbÙi
@òìò†‹Ø@ðäììŠ@@@@@@@@@@@@@ì@æî†@óÜ@çbäbáÝíà@üi@óîôn“ @óàó÷@ñ†ìí@aìóØ@@)أمحد(

@@@@@@@@@@@@@óÙäíš@L@a†aí‚@ñìbåŽïq@óÜ@çb’üÙŽïm@ì@†béïu@óÜ@óÙŽï’ói@aìóØ@a‡äbîóØóåïîb÷
@ìóä†‹Ø@Ûbq@@@@@@@@@@@@@@@ì@ñóØómóÉîŠó’@ì@ñóØòŒbjŽîŠ@ì@ñóØóåïîb÷@ì@aí‚@ñbŽîŠ@ñò

@@@@@@ñ‰ŽîŠ†@oò†@ñòìóån‚Šìì†@@@@@@@@óÜ@çbïä†‹Ø@ðmóîaˆ†@ì@óäbîôšóÈ‡ïi@ìó÷
                                                           

 ) .١٣٢ ـ ١٣١ / ٢٨: (مـجموع الفتاوى  )١١٩(
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@@@@@@@@@@@@@@@L@çbäbáÝíà@ðäò†@Ûóî@ói@çbîbäaŒ@óÜ@ÚŽî‡äóè@Šó@óÜ@ójuaì@òìó÷@Šó@òì
@@@@@@@@@@ñŠòŠòŒ@ì@çbîŒ@ñòìóån‚Šìì†@üi@çìbåîa†@aí‚@óØ@oŽïióä@ÚŽïäbóØ@Šó ó÷

@@äó ò†@µîb÷@ì@æî†@aìó÷@óäbîôšóÈ‡ïi@ìó÷ï@@@@ì@ñíïäó @òì@L@ìíšò†@ÚŽïm@ì@b
Žïm@š@Ú@@@@@ @Ëò‡ïi@ðÝèó÷@ò†@Šó@ðäìí@@@@@Üò‡äó @óÜ@ò‹m@òŠìó@@@oò†@ð

@m‹ aŠó@ói@@@‚Šó’@óÜ@æàˆìì†@@@äìíš@L@çaŒaí@@@@@@@çbïnò†@Šó ó÷@óäbàó÷@óÙ
 @@@äbáÝíà@Šó@ói@p‹@@@@@@@@@Ü@óîa‡ïŽïm@óØ@ð’òìó÷@ì@çbØóÜ†@a‡äb@@@@@@µîb÷@ì@æî†@ó

@@@@ï÷@æåŽïäóîbä@ì@çò†bä@ÚŽïm@@@@@äóè@ì@ò†Šìì@ò†Šìì@þÝ@@@@äóè@ói@ìb@@@@L@oŽïióä@ìb
@@ïi@ìó÷@ãłóiîôšóÈ‡@@@@@@@ðÜò‡äó @ì@çò†ò†@ÚŽïm@çbØóÜ†@bmòŠó@óäaìó÷@b÷@óäb

@çóØò†N@@
وقال أبو إمساعيل الصابونـي فـي بيان اعتقاد السـلف الصالــح أصـحاب             

 :الـحديث 
هم ـبدع الذين أحدثوا فـي الدين ما ليس منه وال يحبون         ويبغضون أهل ال  ( 

 .)١٢٠()…هم هم وال يسمعون كالمهم وال يجالسونـوال يصحبون
بقهر أهل البدع وإذاللــهم وإخـزائهم       : واتفقوا مع ذلك على القول      (

 والتقـرب    ، همـوإبعادهم وإقصائهم ، والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرت       
هاجرتإلـى اهللا بـم١٢١()…هم ـجانبتهم وم(. 

@@ómaì@Zó÷è@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ì@æî†@óÜ@óØ@ñóäaìó÷@Ëò‡ïi@ðÝèó÷@óÜ@óäbïÔŠ@óåäí@ðÝ
@@@@@@@@@@çbïÈò‡ïi@ðÝèó÷@òì@L@ñfÜ@óîôä@ÚŽï’ói@óØ@òìbåŽïèa†@çbïÙŽïäbn’@a‡åïîb÷
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@a‡äbïÜó @óÜ@ì@ç‹ bä@çbîóÔ@üi@eí @ì@çóØbä@çbïnŽïÜòìbè@ì@oŽîìbå’ü‚

@æ“ïäbäa†NNN@
                                                           

 ) .١٦١: (، رقم ) ١٠٠: (اعتقاد السلف الصالـح أصحاب الـحديث ص  )١٢٠(
 ) .١٧٥: (، رقم ) ١١٢: (اعتقاد السلف الصالـح أصحاب الـحديث ص  )١٢١(
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ó÷@òìè@óåäí@ðÝ@ñŠòìbiìi@Šó@óÜ@æäò†@Ûóî@a†óàó÷@ÿó @óÜZ@
@@@ì@çbïä†‹i@ìì‹ib÷@ì@çbïä†‹Ø@Šü’Šó@ì@Ëò‡ïi@ðÝèó÷@ðä‡äbÙ’@pŠüq@
@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@ì@çbïŽïÜ@òìóåmìóØ@Šìì†@bèòìóè@L@çbïån‚@ŠbäóØ@ì@çbîòìóån‚Šìì†

ŽïÜòìbè@@@@@çbïä†‹Ø@ñìłóÙŽïm@ì@@@@@@@@@@@òìóåmìóØŠìì†@ói@aí‚@óÜ@òìóäìíi@Úîä@ì@L
q@ì@çbïŽïÜ@çbïä†‹ØfÜ@o“NNN@

@

@ìì†ïjŽïm@Z@@
ãóØóî@Z@@@@óÜ@oóióàI@ç†‹ÙÜóè@o“q@H@@@@@@@çaìbm@óØ@ñóäaìó÷@ì@Ëò‡ïi@ðÝèó÷@óÜ

@óÜ@µnî‹i@óØ@òìónŽïiò†üØ@a‡ïØòŠó@ðÜb‚@f@óÜ@çóØò†@a‹Ù’b÷@óiZ@
Q@@ðóØ@ñòìó÷@üi@@I@o“q@fÜ@‹ÙÜóèìa@H@@@@@@óÜ@ÚŽîi@ì@a‡îü‚@ói@oŽï›i

Šbä@ì@ðÈŠó’bä@òŠa†‹Ø@ì@ñü‚@oŽïåŽïjŽïÜ@ñŒaì@ì@òìómbÙi@ñóØónaN@
R@@@@@@ìóÜóè@ìóÜ@oŽïi@ìaŠŽîŠbq@òìì†‹ØfÜ@“q@ñóóØ@ìó÷@ñòìó÷@üi@@

@oŽïióä@ð’ü‚óä@ð’ím@òìòìó÷@ñüè@ói@ì@òìónŽïÝmò†@a‡ïŽïm@ìó÷@óØ@ñóäaìbmN@
S@@@@@@ð’ím@ì@çìóØóäôåŽîí’@ì@çóØóäfÜ@ñìbš@‹m@ðäbóØ@ñòìó÷@üi@@

ìłóÙŽïm@ñüè@ói@æióä@ð’ü‚óä@òìóîôä†‹Ø@ñN@
ـ  لُثَم((: @IHقال رسول اهللا    : قال   )(ي موسى   ـعن أب  ليس جـ ال

ـ        :السوءالـجليس  ح و ـالصال  فحامـلُ ،  ر  ـ كحامل املسـك ونـافخ الكي
 بةًي طَ حاًـي رِ  منه دِج ت ا أنْ وإم،   منه   تاعب ت ا أنْ وإم،   كيِذحـ ي ا أنْ مسك إم ـال
 .)١٢٢())بيثةً خحاًـي منه ِردِج تا أنْوإم،  ك ثيابقحِر ينْا أر إمـي الِكخ وناِف،

@ómaìZ@ta‹‚@ðÜòìbè@ì@Ûbš@ðÜòìbè@ñóäìí¹@@Zi@ñ‹Üóè@íØòìäüð@
                                                           

شـعب  "والبيهقي فـي   ) ٣٧: (وصحيح مسلم رقم    ) ٥٥٣٤(و  ) ٢١٠١: (ري رقم   صحيح البخا  )١٢٢(
 .) ٣٢١٤: (رقم ، ) ٦٥١ / ٧ (سلسلة األحاديث الصحيحة، نقالً عن ) ٩٤٣٥: (رقم " اإليـمان
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@@ÚïàI@@•û‹Ð@çüi@ómaì@H@@@@@@@@a†òŠìíØ@ói@ŠbØüÐ@ìI@@@Šóåb÷@ómaì@H@@@@@bu@L@óîaì
@@@@@@@@oî‹Øò†@ñfÜ@çbî@oŽï“‚óiò†fq@póäüi@ìóÜ@çbî@Úïà@ðäüi@ñ‹Üóè@@çbî@

@@@@@@@@@@@@çbî@a†òŠìíØ@ói@ŠbØüÐ@ãłói@L@oî‰àò‡ïÜóè@ì@oïåïiò†fÜ@ð’ü‚@ðäüi
@oî‰àò‡ïÜóè@ì@oïåïiò†fÜ@ðïq@ðäüi@çbî@oŽïåŽïmíò†@oäbØóÝuN@

@@ómaì@Z@@@ta‹‚@ñeŠìbè@ì@ÿòìbè@ãłói@L@óäbîŒ@fi@ì@Ša†‹Žï‚@Ûbš@ðÜòìbè
@ó“‚ói@çbîŒ@ì@‹Žï‚fiN@

:  الـحديث ما ترجم البيهقي بقولِه       من فوائد هذا  : (قال اإلمام األلبانـي    
 ، ومن ال يعينـك علـى طاعـة اهللا عـز             مجانبة الفَسقَة والـمبتدعة  باب  " 

 .)١٢٣(")وجل
  @@ómaìZ@@@@@@@@@ðàbáï÷@óØ@óîòìó÷@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@ðäbØò†ìí@óÜ@I البيهقـي@H

@òìbäa†@üi@ñóäb“ïäìbä@ãó÷Z@
I@@ðmóibi@Z@@@@@@@bØóÕbÐ@òŠbjäaìbm@óÜ@òìóåmìóØ@Šìì†@@@@@L@çbØóîôšóÈ‡ïi@ì@ç

òŠìó @ñaí‚@ðÜóîa‹Žîí @Šó@óÜ@µä@pŠò†ò‡îŠbî@aìóØ@ñóäaìó÷@bèòìŠóèN@H@
ãòìì†@Z@@@@ðmóibi@ðä†‹Øìò‹îóqI@ç†‹ÙÜóè@o“q@H@@@ñü‚@ðmójîbm@ðàbÙyó÷

@@@@@@@@@@@@@@@@@Šói@óÜ@ãłói@L@a†ómbØ@ãóÜ@æŽîi@ìbšŠói@óÜ@óäbàbÙyó÷@ìó÷@oŽïiò†@ì@óîóè
@@@Žïm@ñŠbØò†Šìì@óäbàbÙyó÷@ìó÷@ñòìó÷@@•ójŽïnØ@Ûó÷@ðmóibi@ì@óîa‡I@ðmóîa‹i

çbäbáÝíà@çaíŽïä@H@@@ãó÷@ÿó @óÜ@óîôä@ñü‚ìónaŠ@ðØóîõ‡äòíîóq
@@@@@@@@@@@@ñŠb ˆüàb÷@óîüi@L@æîóÙi@òíŽïÜ@çbïbi@a†ò‹ŽïÜ@óîôä@çb¸óÐŠò†@aìó÷@a†ómóibi

@ðäb“ïäìbä@ói@ójŽïnØ@ãó÷@ñòìóä‡åŽîí‚@ói@æîóØò†@ŠóåŽîí‚Z@
)Ëđ‡ŽnjžáÜa@ž‹vŽè (الشيخ للعالَّمة ) :بكر بن عبد اهللا أبو زيد. ( 

                                                           
 ) .٣٢١٤: (تـحت الـحديث رقم ) ٦٥١ / ٧: (سلسلة األحاديث الصحيحة  )١٢٣(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

١٢٣

ŠójàóÍŽïq@ðØóîò†ìíàŠóÐ@‡äóš@I H@
@óÜ@‹m@ðÙŽî‡äóè@ñòìóä†‹Ø@çììŠ@ói@pòŠbió@

ðäbØóÐbà@îôäbáÝíà@ña‹i@Šó@ói@çbáÝíàòìó@
@çbØò†ìíàŠóÐZ@

مـن اسـتطاع   (() : (قال رسول اهللا ) (جابر بن عبد اهللا عن  ـ  ١
))منكم أن ينفع أخاه فلينفعه

)١(.  
@@ómaìZ ÚŽïóØŠóè @@@@@@@@@@@@@@ðäbáÝíà@ña‹i@ói@†ìí@ìíióè@ñbäaím@òíŽï÷@óÜ@

@bi@aìó÷@oŽïäóîói@oŽïäóîói@fq@ñ†ìíN@
ـ مؤمنـال((: قال ) (عن رسول اهللا ) (عن أيب هريرة و ـ  ٢ رآةُ م 

))حوطه من ورائهمؤمن يكف عليه ضيعته ويـمؤمن أخو الـوال، أخيه 
)٢(. 

@ómaìZìb÷@Ša‡äbáï÷@@@L@òŠa‡äbáï÷@ña‹i@Ša‡äbáï÷@òì@L@òŠa‡äbáï÷@ñóåŽî@ì
@bäaím@ñfq@ói@oŽîŽîŠbrîò†@ì@çìíšbïm@ì@çbmìóÐ@óÜ@pbØò†fÜ@ñŠb ŽîŠbqN@

  إذا صافحمسِلمـ الإنَّ((: قال ) ( النيب أنَّ) (وعن أيب هريرة  ـ  ٣
أخاهت حاتتخطاياه ما كما يتحات والشجررق ((

)٣(. 

                                                           
 ) .٢١٩٩: (صحيح مسلم رقم  )١(
وصـحيح  ) ٩٢٦: (وسلسلة األحاديـث الصـحيحة رقـم    ) ٤٩١٨: (سنن أبـي داود رقم صحيح   )٢(

 ) .٦٦٥٦: (الـجامع الصغري رقم 
منع عن أخيِه تلفه وخسرانه ،      ـأي ي " يكف عليه ضيعته  " : ("عون الـمعبود "قال صاحب   

الصنعة والتجارة  وضيعةُ الرجل ما يكون من معاشِه ك      " : النهاية"فهو مرة من الضياع ، وقال فـي        
أي يــحفظه   " حوطه من ورائـه   وي"والزراعة وغري ذلك ، أي يـجمع إليِه معيشته ويضمها له ،            

 ) .١٢٥ / ١٣: (ي داود ـعون الـمعبود بشرح سنن أب) ويصونه ويذب عنه بقدر الطاقة

 ) .٢٧٢١: (صحيح الترغيب والترهيب رقم  )٣(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

١٢٤

@@ómaì@Z@@@Šó ó÷@@@@@@@@@@@@@@@ì@ðäbáÝíà@ña‹i@ò†@ìbä@ón‚@ò†@çbáÝíà
@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ša†@ñłó @çüš@íØòì@oŽîŠòìò†@çbïäbØóäaìbm@aìó÷@†‹Ø@a‡Üó @óÜ@ñóÔìóm

@oŽîŠòìò†N@
  أخاهمن أقالَ(() : (قال رسول اهللا : قال ) (وعن أبـي شريح  ـ  ٤
)) اهللا عثرته يوم القيامة أقالَبيعاً

)٤(.  
@ómaìZ@ÚŽïóØŠóè@çbáï’óq@@@ì@æŽî‹Ø@óÜ@ðäbáÝíà@ña‹i@ñòìóäìíi@
´’û‹Ð@@óîóÜóàbà@ì@Øa‡@@@@@@@@@@@@@ñˆûŠ@mìóÙÜóèfq@ì@ça‚@aí‚@aìó÷@pbÙi@ÿíióÔ

@a‡îeŠ@óÜ@pbiò†@ý@póàbïÔN@
إذا كفـن أحـدكم   (() : (النيب قال  )(جابر بن عبد اهللا وعن  ـ  ٥
أخاه فليِسحكفنهن ((

)٥(. 
@@ómaì@Z@@@@@@ña‹i@òíŽï÷@óÜ@ÚŽïØóî@Šó ó÷@@@@@@@@@@@@ói@bi@aìó÷@†‹Ø@•üq@æÑØ@ðäbáÝíà

@pbÙi@ð’üq@æÑØ@ðÙŽïq@ì@ÚŽîŠ@ì@ð’biN@
ـ ٦  كانت نم : ())(قال رسول اهللا : قال ) ( وعن رافع بن خديج  
 له أرض فلي زرع  زِرها أو فليها أخاه ع   ،  وال بطعـامٍ    وال بربـعٍ   لٍثكاريها بثُ وال ي  
 .)٦())مسمـى
@@ómaì@ZÚŽïóØŠóè@ðØóîõìòŒ@@@@@@@@@@@@@a‡Žïm@ðÜbØín“Ø@ì@oŽïÝŽïÙïi@bi@aìó÷@ìíióè@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ì@oŽïÝŽïÙïi@ìó÷@ñòìó÷@üi@ðäbáÝíà@ðØóîa‹i@ói@pa‡ïi@bi@båï ó÷@pbÙi
ín“Ø@@@@@@@e‹Ø@ói@bi@òì@L@pbÙi@a‡Žïm@ðÜbØ@@@@@@@@ói@çbî@oŽïi@Ûóîf@ói@@ñfq@pa‡îóä@

@ìa‹Ø@ñŠbî†@ì@ìa‹i@ìbä@ðÙŽïä†Šaí‚@ói@çbî@oŽïi@ÛóîŠaíš@oŽïiN@
                                                           

 ) .١٧٥٩: (صحيح الترغيب والترهيب رقم و) ٢٦١٤: (سلسلة األحاديث الصحيحة رقم  )٤(
 ) .١٨٩٥: (النسائي رقم صحيح سنن  و)٣١٤٨: (صحيح سنن أبـي داود رقم  )٥(
 ) .٣٨٩٧: ( النسائي رقم صحيح سنن و)٣٣٩٥: (صحيح سنن أبـي داود رقم  )٦(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

١٢٥

@@ómaì@Z@‚@Šó ó÷@@@@@@@@@@@@@@@a‹i@ói@pa‡ïi@ŠójàaŠói@fi@ói@bi@aìó÷@båŽïèóä@ñŠbØ@ói@ñü
@@@@@@@@•óàó÷@òì@L@a‡ïÜó @óÜ@ÛóîõŠbØ@óØbš@íØòì@ñóØóäbáÝíà@@@oŽïäóîó bä@òìó÷@

@@@e‹Ø@ói@ñìòŒ@óØ@@@@@@@@@@@@@@@Šói@óÜ@oŽïi@aí‚@Šói@óÜ@óîaì@’bi@ãłói@L@oŽïi@ãaŠóy@ça†
@ðmóîa‹i@ñŽîŠN@

إذا رأى أحدكم   (() : (  قال رسول اهللا  : قال  ) (وعن عامر بن ربيعة     ـ   ٧
له بالربكة فإنَّمن نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع ٧()) حق العني(. 

@@ómaì@ZŠó ó÷ @@@@@@@@a‡îü‚@óÜ@ïi@ðÙŽïn’@òíŽï÷@óÜ@ÚŽïØóî@@@@@@@óÜ@çbî@a‡ïÜbà@óÜ@çbî
@äbáÝíà@ña‹i@@@@@@@@@@@@pbÙi@üi@ðmóØòŠói@ñbÈì†@bi@aìó÷@a‡ïI@@@ómaì@Z@@@@óîaí‚@oŽïÝi

ó£fm@ðmóØòŠóiH@ónaŠ@ì@×óy@ìbš@ðäbÙŽïq@óÙäíš@L@N@
ـ ٨ ما من مؤمن يعزي ((: قال ) (عن النيب ) (وعن عمرو بن حزم   
مصيبة إالَّـ بأخاهل الكرامةلَ كساه اهللا من ح((

)٨(. 
@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@@@ñüè@ói@pbÙi@ðäbáÝíà@ðØóîa‹i@ð’ü‚òŠó@ÚŽîŠa‡äbáï÷@Šóè@

Š@ðØb’üq@Šb †ŠòìŠóq@ñaí‚@þÝï÷@òìóÙŽïmbòŠbØ@pbØò†@ŠóióÜ@ŽîŠa†ŽîN@
إذا زار (() : (قال رسـول اهللا  : قال ) (وعن عبد اهللا بن عمر  ـ  ٩

أحدكم أخاهى يستأذنهـ حت فجلس عنده فال يقومن((
)٩(. 

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@o“ïäa†@ì@†‹Ø@ðäbáÝíà@ðØóîa‹i@ðäa†Šó@òíŽï÷@óÜ@ÚŽïØóî@Šó ó÷
ó‚ìŠ@ì@çï÷@íØòìbm@oŽïóåÜóè@bi@aìó÷@ñý@óÜ@oŽîŒaí‚ò‡ŽïÜ@ðmN@

ـ (() : (قال رسـول اهللا  : قال ) (وعن أبـي بكرة  ـ  ١٠ لَّإذا س 
))اه يناوله إيم فليغمده ثُناوله أخاه ي لينظر إليه فأراد أنْأحدكم سيفاً

)١٠(. 
                                                           

 ) .٥٥٦: (صحيح الـجامع الصغري رقم  )٧(
 ) .٥٧٥٢: (حيح الـجامع الصغري رقم صو) ١٦٠١: (ابن ماجه رقم صحيح سنن  )٨(
 ) .٥٨٣: (وصحيح الـجامع الصغري رقم ) ١٨٢: (سلسلة األحاديث الصحيحة رقم  )٩(



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

١٢٦

@@ómaì@Z@@@@@@@@@üi@ñóØóäbÍÜóÔ@óÜ@ìíibåŽïèŠò†@ñóØò‹Žï“@òíŽï÷@óÜ@ÚŽïØóî@Šó ó÷
@@@@ì@b−ó÷@pbÙi@ñ‹îó@ñòìó÷@@@@@@@@@òìóîôäbáÝíà@ðØóîa‹i@oò†@óma‡ïi@î

@òìóîônò†@óma‡ïi@çb’bq@ñóØóäbÍÜóÔ@ìbä@ómbƒïi@bi@aìó÷N@
@@@Šó ó÷@bèòìŠóè@@@@@@@@ðØóîa‹i@oò†@óma‡ïi@îì@òì@ìíiôäaŠ@ñóØóØóš@ðØó“ïÐ

@òìóîônò†@óma‡ïi@çb’bq@pb£a†@ñóØóØóš@bi@aìó÷@òìóîôäbáÝíàN@
 أحدكم ريال يش(() : (ل رسول اهللا قا: قال  )(ي هريرة ـ ـ وعن أب ١١

 مـن   فـرةٍ زع يف يده فيقع يف ح     ـعلى أخيه بالسالح فإنه ال يدري لعل الشيطان ين        
 .)١١())النار

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@ôäbáÝíà@ña‹i@óÜ@pbØóä@ñóØóØóš@ñììŠ@òíŽï÷@óÜ@ÚŽïóØ@ïè@bi
@@@@@ó’@óîóäaìóÜ@oŽïäaŒbä@ìó÷@óÙäíš@L@bî@@@@@@@@@@@@ìbä@ómbƒïi@ì@pbØŠò†@ò†@óÜ@ç

û†@òìò‹ b÷@óÜ@ÚŽïÜN@
من أشار علـى  (() : (قال رسول اهللا : قال ) (وعن أبـي هريرة  ـ  ١٢

 .)١٢()) الرشد يف غريه فقد خانهأخيه بأمر يعلم أنَّ
@ómaì@ZÚŽïóØŠóè@aìóØ@ÚŽïn’@ói@pbÙi@ôäbáÝíà@ðØóîa‹i@ðîbáåŽîŠ@

†‹ØfÜ@ðmóäbï‚@aìó÷@óîa†òìóÜ@óu@óÜ@ñ‡äóüè@ì@óØbš@oŽïäai@òììN@
إذا اسـتأذن  (() : (قال رسـول اهللا  : قال ) (وعن أبـي هريرة  ـ  ١٣

١٣())منعهـ يغرز خشبة يف جداره فال ي أنْأحدكم أخاه(. 
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@oaí‚@ðmó‚ìŠ@ì@çï÷@òíŽï÷@óÜ@ÚŽïØóî@ðäbáÝíà@ðØóîa‹i@Šó ó÷

@ñòìó÷@üibØóäfÜ@ñ‹ŽîŠ@bi@aìó÷@a‡îóØòìíäb‚@ñŠaíî†@ói@pbÙi@ÚŽîŠa†@pN@
                                                                                                                                      

 ) .٦٠٤: (صحيح الـجامع الصغري رقم  )١٠(
 ) .٢٦١٧: (وصحيح مسلم رقم ) ٧٠٧٢: (صحيح البخاري رقم  )١١(
 ) .٦٠٦٨: (لصغري رقم وصحيح الـجامع ا) ٣٦٥٧: (صحيح سنن أبـي داود رقم  )١٢(
 ) .١٣٥٣: (وصحيح سنن الترمذي ) ٣٦٣٤: (صحيح سنن أبـي داود رقم  )١٣(



    @çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹iNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

١٢٧

هى ـن(() : (قال رسول اهللا    : قال  ) (وعن عبد اهللا بن عمر      ـ   ١٤
)) يستأذن الرجل أخاه أنْإالَّ] يعنـي فـي التمر[عن اإلقران 

)١٤(. 
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@ì@çï÷@Šó óà@þÝï÷@çü‚óà@bàŠí‚@òìóØóî@ói@ìì†@ìì†@ì@pìíu@ói

@póØóäbáÝíà@a‹i@óÜ@oîŒaí£@pó‚ìŠN@
سائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه مسع رسول ن عبد اهللا بن الوع ـ  ١٥

ومن أخذ عصا   ،    وال جاداً   أخيه العباً  كم متاع  أحد ال يأخذنَّ ((: يقول  )  (اهللا
))أخيه فلريدها

)١٥(. 
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@ói@óä@pbióä@ðäbáÝíà@ña‹i@ðØóàín’@òíŽï÷@óÜ@ÚŽïóØ@ïè@bi

@@@@ÚŽïóØŠóè@òì@L@”ïnaŠ@ói@óä@ì@pójÈí@ì@ñŠbî@oóióà@ðØüÜb 
@òìónŽî‹Žïïi@bi@aìó÷@†‹i@ðäbáÝíà@ñóØóîa‹iN@

إذا دخـل  (() : (قـال رسـول اهللا   : قال ) (وعن أبـي هريرة  ـ  ١٦
ـ  سـق وإنْ،  عنه  ه وال يسألْ   طعامه فليأكلْ  نأحدكم على أخيه املسلم فأطعمه مِ       ناه ِم

وال يسألْشرابه فليشرب ١٦()) عنهه(. 
@@ómaì@Z@@@@óÜ@ÚŽïØóî@Šó ó÷@@@@@@@@óÜ@”îìó÷@ì@ðäbáÝíà@ðØóîa‹i@ñý@ón“îûŠ@òíŽï÷

@@@pbØóä@fÜ@ñŠbï‹q@ì@paíƒïi@bi@aìó÷@óîa†@ðÙŽïä†Šaí‚@ðäbØóä†Šaí‚
@ì@òìómaíƒïi@bi@aìó÷@óîa†@ðØóîòìóä†Šaí‚@ŠóØó÷@òì@L@óä†Šaí‚@ìói@pòŠbió

@óîòìóä†Šaí‚@ìói@pòŠbió@pbØóä@fÜ@ñŠbï‹qN@
                                                           

  .)٣٣٣٢: ( ابن ماجه رقمصحيح سنن  يف زيادةوال) ٦٨٦٣: (صحيح الـجامع الصغري رقم  )١٤(
 ) .٢٨٠٨: ( الترغيب والترهيب رقم وصحيح) ٥٠٠٣: (صحيح سنن أبـي داود رقم  )١٥(
 ) .٦٢٧: (وسلسلة األحاديث الصحيحة رقم ) ٦٨٦٣: (لـجامع الصغري رقم صحيح ا )١٦(

 األخ املسلم  على من غلب على ظنه أنَّحمولٌ احلديث م والظاهر أنَّ : (وقال الشيخ األلبانـي رمحه اهللا      
  جاز بل وجب السؤال كما هو شأن بعض املسلمني املستوطنني يف بالد            محرمات وإالَّ ـماله حالل ويتقي ال   

 ) .٢٠٤ / ٢: (السلسلة )  ؟ ذبيحم حمهم مثال أقتيل هو أـهم عن لـ من سؤالدب الكفر فهؤالء وأمثاهلم ال



@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@NNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@

 

١٢٨

@@@@@@@@@àí @ñóîbà@ðä†‹Ø@fÜ@Šbï‹q@óÙäíš@@@@@@@@@ónŽïiò†@óØ@óä†‹ifq@ta‹‚@ðäb
@óîòìóä†Šaí‚@ì@ç†Šaí‚@ìó÷@ðäòìb‚@ðäìíi@póyòŠbä@ì@ðäa‹ @ÿ†@ñóîbàN@

مـن  (() : (قال رسول اهللا : قال ) (وعن عبد اهللا بن مسعود  ـ  ١٧
)) اهللا وهو عليه غضبانيـِق لَمٍنييـاقتطع مال أخيه املسلم ِب

)١٧(. 
@@ómaì@Z@Übà@ÚŽïóØŠóè@@@@Ýíà@ña‹i@ð@@@@@@@@ðä†Šaí‚@‡åŽîí@ói@pbji@ðäbá@@ûŠ†@

@aí‚@ói@pb ò†@ÚŽïmbØ@aìó÷@Šb †ŠòìŠóq@ñaí‚@óîòŠím@ñfÜ@N@
يا معشر (() : (قال رسول اهللا : قال ) (وعن أبـي برزة األسلمي  ـ  ١٨

هم ـوال تتبعوا عورات  ،  مان قلبه ال تغتابوا املسلمني      ـم يدخل اإلي  ـمن آمن بلسانه ول   
فضـحه ولـو يف     خيه املسلم تتبع اهللا عورته ومن تتبع اهللا عورته ي         فإنه من تتبع عورة أ    

))جوف بيته
)١٨(. 
@@ómaì@Z@@@@@@@@”ïäbáï÷@ì@òìbåŽïè@çbnäbáï÷@çbàŒ@ói@óØ@ñóäaìó÷@ðÜóàüØ@ñó÷

@òìóîôÜ†@ìbä@ómòìín“îûŠóä@Zì@L@çóØóà@çbäbáÝíà@ðmójîóÌ@ñaì†@ói@
@@@æŽîŠó óà@a‡äbîŠíØíàóØ@ì@ójîóÈ@@i@ÚŽïóØŠóè@óÙäíš@ì@ójîóÈ@ñaì†@ó

@@@@@@@@@@@ójîóÈ@ñaì†@ói@Šb †ŠòìŠóq@ñaí‚@aìó÷@oŽîŠói@a‡ïäbáÝíà@ña‹i@ñŠíØíàóØ
@@@@ójîóÈ@ñaì†@ói@Šb †ŠòìŠóq@ñaí‚@ÚŽïóØŠóè@òì@L@oŽîŠó ò†@a‡îŠíØíàóØ@ì

oŽîŠói@a‡îŠíØíàóØ@ì@@@@aŠòìbä@óÜ@Šó ó÷@pbiò†@ñìì‹ib÷@aí‚@aìó÷
@oŽïi@a‡ï“îü‚@ñóØóÜbàN@@

                                                           
 ) .٥٧١٩: (صحيح الـجامع الصغري رقم ) ٣٠١٢: (صحيح سنن الترمذي رقم  )١٧(

 من اقتطع مال أخيه بيمني    ((: وهو يقول    )(قال مسعت رسول اهللا     ) (وعن احلارث بن الربصاء     
 ) .١٨٣٤: ( صحيح الترغيب والترهيب رقم ))فاجرة فليتبوأ مقعده من النار

@ómaì@ZûŠ†@ðä†Šaí‚@‡åŽîí@ói@pbji@ðäbáÝíà@ña‹i@ðÜbà@ÚŽïóØŠóèäaìbm@ì@@ñbŽïu@bi@aìó÷@ñŠbj
@pbÙi@µia†@a†‹ b÷@óÜ@ñü‚N 

 ) .٧٩٨٤: (صحيح الـجامع الصغري رقم و) ٤٨٨٠: (صحيح سنن أبـي داود رقم  )١٨(
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  نصرنم : ())(قال رسول اهللا : قال ) (أنس بن مالك وعن  ـ  ١٩
أخاهاهللا يف الدنيا واآلخرة بظهر الغيب نصره ((

)١٩(. 
@ómaìZ@pb£Šó@ðäbáÝíà@ña‹i@ÚŽïóØŠóè@@@óÜ@pbÙjŽïÜ@ñ Šói@ì

@@@@@@@ñŠó@aí‚@aìó÷@óîôä@Šbî†@ñü‚@óØ@a‡ÙŽïmbØ@@@@@@@@pbØò†fÜ@ñ Šói@ì@pb‚ò†
@a‡móàbïÔ@ì@bïäì†@óÜN@

  أخاهلعنكنا إذا رأينا الرجل ي((: قال ) (وعن سلمة بن األكوع  ـ  ٢٠
)) من الكبائرى باباًـ قد أتأينا أنْر

)٢٠(. 
@@ómaìZ@@@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@ðäłòìbè@ñóáŽï÷@)(@@@@@@ÚŽîìbïq@póîbåïjäb·@Šó ó÷@

@@@@@@@@@@@@@@@@aìó÷@pbÙi@ðäbáÝíà@ðØóîa‹i@óÜ@pò‹Ðóä@ì@póåÈóÜ@ñbÈì†@@ðäaŒò‡äbàaì
@óÜ@ÚŽïäaìbm@òìì†‹Ø@ðäbØòŠìó @óäaìbmN@
) ( قال حدثنا أصـحاب حممـد   ىعن عبد الرمحن بن أيب ليلو ـ  ٢١

هم كانوا يسريون مع النيب      ـأن) (        فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إىل حبل معه
))اًسلم معور ي أنْمسلٍمـ للُِّحال ي ( :))( فأخذه ففزع فقال رسول اهللا

)٢١(. 
@@ómaìZ@@Žïq@ðäłòìbè@@@@aí‚@ñŠójàóÍ)(@@@@@@@ñŠójàóÍŽïq@ÿó @óÜ@a‡ÙŽîìòŠeŠ@óÜ@

@@@çìíi@a†aí‚)(@@@@@@@@@@@@üi@´“îûŠ@çbïÙŽî‡äóè@b−ó÷@pìóÙŽïÜ@ñìó‚@çbïÙŽîìbïq@ì@
@@@@@b‹m@”îìó÷@ì@çbî†‹i@b−ó÷@ìíi@ñfq@óØ@ÚŽïÝióy@ñŠójàóÍŽïq@óàó÷@Šói@óÜ@L

@aí‚)(@ñìíàŠóÐ@@Z@‹m@ðÙŽïäbáÝíà@ÚŽïäbáÝíà@ïè@üi@óîôä@ÿłóy
@oŽïåŽïiN@

                                                           
 ) .١٢١٧: (وسلسلة األحاديث الصحيحة رقم ) ٦٥٧٤: (صحيح الـجامع الصغري رقم  )١٩(
 ) .٢٧٩١: (صحيح الترغيب والترهيب رقم  )٢٠(
 ) .٢٨٠٥: (وصحيح الترغيب والترهيب رقم ) ٥٠٠٤: (صحيح سنن أبـي داود رقم  )٢١(
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@æîîìó’ü‚@òìò†‹ØŠb †ŠòìŠóq@ñaí‚@ñý@
ـ    رجالً أنَّ: عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما        عن   ى رسـول اهللا    ـ جاء إل

) ( فقال :الناِسيا رسول اهللا أي أح ى اهللا ؟ ـ إلب 
ـ   بأحـى اهللا أنفعهم ، و     الناس إل  بأح((: فقال   ـى اهللا عـز     األعمال إل

 :جل و
١ـ س تدخله على مسلمرور .  
    .ربة  ـ أو تكشف عنه ك٢ُ
  . ـ أو تقضي عنه دينا٣ً
   . ـ أو تطرد عنه جوعا٤ً
ـ ب أحي حاجٍةـمسلم فـ أمشي مع أخي الألنْ ـ و ٥   مـن أنْ يـ إل
شهراً ) يعين مسجد املدينة(جد مسـي الـ فأعتكف. 
٦ـ وم كَن غضبه ستر اهللا عورته ف  . 
٧ ـ وم ـ يلو شاء أنْ ويظاًظم غَ كنـ  مأل ا ،مضيه أمضاه ى هللا قلبه رض

 . يوم القيامة 
٨ ـ وم هللا ى يثبتها له أثبت اـي حاجته حتـمسلم فـ مشى مع أخيه الن

تعاىل قدمه يوم تاألقدام لُّز  . 
)) العسلَلُّخـق ليفسد العمل كما يفسد اللُخـ سوء الإنَّ ـ و٩

)٢٢(. 
@@ómaìZ@îîìó’ü‚@@@@@@@óîòìó÷@aí‚@ñý@ÚÜó‚@@Z@@@@oŽïi@çbïåî‹m‡äóà†ìí
@ÚÜó‚@üi@NN@òìóîòìó÷@òŠìó @ñaí‚@ñý@òìò†‹Ø@æîîìó’ü‚@Z@@

                                                           
سلسـلة  ، و ) ٢٦٢٣: (ترهيب رقـم    ترغيب وال صحيح ال و  ،  ) ١٧٦ : (جامع الصغري رقم  ـصحيح ال  )٢٢(

 . )٩٠٦: (األحاديث الصحيحة رقم 
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Qa‡ÙŽïäbáÜííà@Šó@ói@oïåŽïéi@Ûóï’ü‚@@@N@
RmóyòŠbä@çbî@@ôoîŠóiý@Šó@óÜ@ðØóî@N@
Soî‹Žî‰ji@üi@ðÙŽîŒ‹Ô@çbî@@@N@
ToîóÙiŠò†@ðØóïnŽï‹i@çbî@@@N@
U@@ó÷@òì@@@ÿó @óÜ@Šó i@@@ói@üi@ãû‹i@a‡¹báÜííà@ðØóîa‹@ðäbåŽïéŽïu

@@@@@@@@a†ómìó à@ãóÜ@óØ@ñòìóÜ@òîìó’ü‚@ãý@ÛóïnîíŽïqI@@óåî†óà@ðmìó à@H
ç†‹ÙÐbÙïnÉï÷@ì@Šóq@aí‚@üi@òìóáåŽï·@Âäbà@Ûóî@N@

V@@@@@@ðmòŠìóÈ@aí‚@aìó÷@òìónŽî‹i@ñü‚@ðîŠìím@ÚŽïóØŠóè@òì@@
oŽï’üqò†a†@N@

W@ÚŽïóØŠóè@òì@@@@@@@@@îì@Šó ó÷@a‡ŽïmbØ@óÜ@òìómaí£@ÚïîòŠìím@ì@×Š@
@@@@@@óÜ@pbØò†@‹q@ðÜ†@aí‚@aìó÷@oŽïåŽî†@ñfuói@oŽïåŽïi@ñfuói@oŽïióè

a‡îaì†@ñˆûŠ@óÜ@ñ‡äóàaŒòŠ@N@
X@ÿó @óÜ@ÚŽïóØŠóè@òì@@@@@@ðäbåŽïéŽïu@ói@üi@paû‹i@a‡ïäbáÜííà@ðØóîa‹i@

@@@@@@@@@@@@@@u@ñfq@aí‚@aìó÷@pbØò†@ñfuójŽïu@bmóè@ðØóïnîíŽïq@@@@@óÜ@pbØò†@Žï
æŽïÙïÝ‚ò†@a‡îbïm@çbÙŽïq@óØ@a‡ÙŽîˆûŠ@N@

Y@@ÚŽïm@æŽîíäóè@Žßó‚@çüš@Ûòì@pa†ò†@ÚŽïm@òìò†‹Ø@ðqa‹‚@o’ìòŠ@òì@@
pa†ò†@N@

óîóàó÷@oaŠ@ì@ŁàbØ@ðäbáÝíà@’ìòŠ@NNN@

óîóàó÷@ðmóîa‹i@ðnóè@ÔónaŠóåïNNN@@

ï÷@ïîb÷@óîóàó÷@ðàþqïŒû‹@AAANNN@
@

@
@
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@

bmüØðî@
@@@ì@çbØbàóåi@ðä†‹Ø@‘bi@ì@òìóä†‹Ø@çììŠ@ñaì†@a†òìa‹ìíä@ãóÜ

@@@@ðäbØóÐbà@ì@çbØóàóèŠói@@çbäbáÝíà@çaíŽïä@ðmóîa‹i@@@@@@óØ@oŽîìóØò†Šò†@çbàüi@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŽïÜìóè@ìíàóè@ì@òìa†@òŠaíi@ãói@ðä‹ @‡äóš@ãþï÷@ñŒûq@ïîb÷ðÙ@
@@@@@@@@@@@@@@@@@óïÔónaŠ@ðmóîa‹i@óè@ðä†‹Ø@ìóni@ì@ÿümì‡äím@üi@‹ @ómòìín‚@ñ

@bÜóàüØ@ðäbØóØbm@çaíŽïäN@
@@@@@@µŽïÝi@óîaì@×óy@òìò‹ŽïÜ@óîüiI@Z@Äû‹à@ðäbØóÐbà@_@AA@H@@@@@µ’@eìóÜ@ì@ò‹ŽïÜ@óØ

@@@@@@@@@@@@@@@Šbi@póáèím@ãþï÷@ñŒûq@ïîb÷@”ïÙŽîŠbu@ŠûŒ@ì@oŽî‹Øò†@üi@ñûŠûŠ@ì@Šaìbè@ì
@óØ@ñòìói@oŽî‹Øò†@Ša†óØóÜ@ìIÄû‹à@ðäbØóÐbàHÞŽï“Žïq@ñ@òìòìì†‹Ø@AAA@

@ìó÷@bîb÷IbàóäaìòŠ@óÐH@çìa‹Øóä@µia†@a‡àþï÷@óÜ_@AAA@
@@@@@@@@@ì@òìómòìa‹Ø@çììŠ@ðäaíu@ói@ŠûŒ@òŠbï‹q@ãó÷@ðàłòì@a†òìa‹ìíä@ãóÜ
@ñüi@òìónŽïåŽîíƒïi@òìóÐb—åï÷@ñìbš@ì@Ûbq@ðÙŽïÜ†@ói@ÚŽïóØŠóè

@oŽîìóØò†Šò†Z@
@@@@@@üi@óØ@ñóäaŠaìbè@ì@µ’@ìó÷I@@Äû‹à@ðäbØóÐbà_@AA@Hò†@@@béäóm@æŽî‹Ø

üèò†@ðäò†Œbi@ì@æÜæä†‹Ø@ðäb Š@@òìóììŠ†@ìóiA@
@@@@@@@@@@@@@@@@ïîb÷@ÿbq@óåŽîŠ†ò†@óØ@ñóäbmóáèím@ìó÷@oŽîìóØò†Šò†@bèòìŠóè@

@çaìóåifi@ì@óÜóifi@ì@ÿóšìíq@‡äóš@ãþï÷@ñŒûqAAA@
@@òì@@âŽïÜò†@a‡ïîbmüØ@óÜ@Z@@}      ِانقُو�َا بِالْإِميبس ا الَّذِينا�ِنولِإِخا ولَن ا اغْفِرنبر  ـلْ    وعلَـا تَج

حِيمر وفؤر ا إِ�َّكنبوا رنآم ا لِّلَّذِينا غِلفِي قُلُوبِن{N@@
 ...والسالم عليكم ورمحةُ اهللا وبركاته 

@
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çbØòìbšŠó@îä‹ @

 . ـ القرآن الكريـم ١
 ـ صحيح البخاري ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن ٢

 . حجر الـعـسقالنـي
 . صحيح مسلم ، وشرح صحيح مسلم للنوويـ  ٣
، وتـحفة األحوذي بشرح لإلمام األلبانـي  ـ صحيح سنن الترمذي ٤

 .جامع الترمذي للمباركفوري 
، وعون الـمعبود بشرح لإلمام األلبانـي  ـ صحيح سنن أبـي داود ٥

 .للعالمة شرف الـحق العظيم آبادي سنن أبـي داود 
 .مام األلبانـي لإل ـ صحيح سنن الـنسائـي ٦
 .لإلمام األلبانـي  ـ صحيح سنن ابن ماجه ٧
 .لإلمام األلبانـي  جامع الصغريــ صحيح ال ٨
 . الترغيب والترهيب لإلمام األلبانـي صحيحـ  ٩
 . ـ صحيح األدب الـمفرد لإلمام األلبانـي ١٠
 . لإلمام األلبانـي سلسلة األحاديث الصحيحة ـ ١١
 .حني للعالمة الشيخ ابن العثيمني  ـ شرح رياض الصالـ١٢
 . ـ جامع العلوم والـِحكَم للعالمة ابن رجب الـحنبلي ١٣
 .للـمناوي  جامع الصغري الـ أحاديث ـ فيض القدير شرح١٤
 .الـتمهيد لـحافظ الـمغرب ابن عبد البـر  ـ ١٥

  ...وغريها من الـمصادر التـي ذكرناها فـي الـحواشـي  
 

www.ba8.org 


