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 ادؼدمة

م ظذ محّد افهـا ق احلّد هلل رب افًادغ وافهالة وافسال       

                                             وظذ مجٔع مـ اؿتٍك أثره ,فف وأصحابف افراصديـإمغ وظذ آ

 :أما بًد  ,وظّؾ بسْتف إػ يقم افديـ

اػ ادسارظة وادسابَة اػ ؾًؾ افىاظات  حثْاؾ٘ن اهلل ؿد 

؛ واؽتْام إزمْة وإوؿاتظامل افهاحلات وادبا رة اػ إ

 افذٕقب وافسٔئات,افدرجات ويٌٍر فف بٖظذ فُل يٍقز افًبد 

ْؿ َوَجٍَّْة  :َال شبحإف وتًاػؾ ُُ ـْ َربِّ َرٍة ِم
ٍِ ٌْ َوَشاِرُظقا إَِػ َم

اَمَواُت وَ  ا افسَّ َٓ غَ َظْرُض َِ تَّ ُّ ِْ
ْت فِ َْرُض ُأِظدَّ ْٕ ]آل ظّران:  ا

ُؿ وؿال تًاػ:[ 211 ُُ ِْٖت بِ ُٕقا َي ق ُُ ـَ َما َت اِت َأْي قا اخْلَْرَ َُ
َؾاْشَتبِ

ا  ًً  وإحا يث اػ ؽر ذفؽ مـ أيات [241]افبَرة:  اهللَُّ مَجِٔ

ل  يْبٌل ظذ وإن مـ إظامل افهاحلة افت ذفؽ . ٓت ظذافدا

هق ما أرصدٕا إفٔف ٕبْٔا  ,وافتّسؽ هباؾًِٓا  أن يسارع إػادسِؿ 

  ْا إفٔف يف  ظقتف,, ورؽبْتفمحّد صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ يف ُش 
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ـبرة, وظئّة  ظِٔٓا أجقرسرة ل ياإػ أظامل وأؿق ٕااؾَد  ظ

وثقاهبا ظْد اهلل دـ ظّؾ هبا وهق مٗمـ هبا محتسب أجرها 

ظـ ما  وأ افْاسـثر مـ ظامل هذه إ ودا ؽٍؾ ظـ تًاػ؛

 ذـر هبا ٍٕيسأن أُ  أر ت مـ إجر وافثقاب افُثر؛ ؾٔٓاحيهؾ 

ما يرس اهلل يل بجًّف مـ أحا يث افْبل  مجًُت  فذفؽ ين؛وإخقا

ما تَدم مـ  انؽٍر ؾًِٓاستب ظذ صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ اد

بًْقان ) تذـرة أصحاب  ادختكة افذٕقب يف هذه افرشافة 

مـ  ما تَدم مـ افذٕقب( مع ذـر يشء فَِقب بٖحا يث ؽٍرانا

 اشٖل أن يٍْع هبا ؾاهللَ افُريؿتتؿ افٍائدة فَِارئ ف ح افتقضٔ

وأن يًٍق ظْل يف  ,فقجٓف افُريؿ وأن جيًؾ هذا افًّؾ خافهاً 

, واحلّد هلل رب تَهر إٕف ويل ذفؽ وافَا ر ظِٔف أي زفؾ أو

                                                                                                                                                                         افًادغ.

 /ـتبف افراجل ظٍق ربف 

 احلجاجلبـ ظع حسغ بـ أبق احلّزة أمحد بـ محّد                                    

 هـ2442صًبان  25
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  احلديث األول

عذ الصػة  وضوء رسول اهلل  مثلمن توضل 

 الؽامؾة

 

ريض - قال: أتقت عثامن بن عػان ,نعن محران موىل عثام

بوضوء فتوضل, ثم قال: إن كاًسا يتحدثون عن  ,-اهلل عـه

أحاديث ال أدري  -سؾمآله وو صذ اهلل عؾقه-رسول اهلل 

آلوه صوذ اهلل عؾقوه و-ما هي؟ إال أين رأيت رسوول اهلل 

مون توضول »توضل مثل وضوئي هذا, ثوم قوال:  -سؾمو

صالته ومشوقه إىل  وكاكت هؽذا غػر له ما تؼدم من ذكبه,

 .(1)«ادسجد كافؾةً 

                                                             

( رقم 1/207باب فضل الوضوء والصالة عقبو( )رواه مسلم )كتاب الطهارة( ) (1)
(229.) 
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  :التوضقح 

ذ ظ تبسم افذٕقب ؽٍرانيٍٓؿ مـ هذا احلديث أن  

  .(2)جمر  افقضقء فقحده دزيد ؾوِف

 فِّتقضـ إٔف يستحب ـام " :ظِٔف رمحة اهلل ؿال افْقوي 

أن يَقل ظَب وضقئف و ]أن يسّل اهلل يف بداية وضقئف[

وأصـٓد أن  ,هلل وحده ٓ رشيؽ فـفأصٓد أن ٓ إفف إٓ ا»

ويْبٌـل أن , وهـذا متٍـٌؼ ظِٔـف (1)«محًّدا ظبده ورشقفف

 يوؿ إفٔف ما جاء يف رواية افسمذي متهال هبذا احلـديث

ــــ » ـــل م ـــقابغ واجًِْ ــــ افت ـــل م ـــؿ اجًِْ افِٓ

  .(2)"«(1)ادتىٓريـ

                                                             

 .( 348/ 1) للهروي ادلصابيح مشكاة شرح ادلفاتيح مرقاة(1) 
  (.234( رقم )1/210) مسلم رواه (2)
/ 2) اجلامع صحيح( صحيح) حديث: األلباين قاؿ( 55)رقم  (1/77) رواه الرتمذي(3) 

 فأحسن توضأ من: "  اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ اخلطاب، بن عمر عن (6167رقم )(1061
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وحلهقل افثقاب وؽٍران افذٕقب رشط يف هذا احلديث 

افـذي  ضقء رشقل اهلل ؾ وأن يُقن افقضقء مث :هقو

  ونو ,ؾرائوف وشْْفوضف ورش مستقظباً ِهحابة, بْٔف ف

مـ تٍاصـٔؾ  صٔئاً , وشٖٔيت بذفؽ ـِفختؾ خمافٍة رشظٔة 

 يف حديث افباب افذي بًد هذا . وضقء رشقل اهلل

ــةوف  ــذـر صــٔئاً  تتّ ــدة ٕ ـــ رشوضــف وؾرائوــف  افٍائ م

 .ومستحباتف

                                                                                                            

 ورسولو، عبده حممدا أف وأشهد لو، شريك ال وحده اهلل إال إلو ال أف أشهد: قاؿ مث الوضوء
 أيها من يدخل اجلنة أبواب مثانية لو فتحت ادلتطهرين، من واجعلين التوابني، من اجعلين اللهم
 ." شاء

 . (3/121)صحيح مسلم للنووي  شرح(1) 
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 تّٔٔـز, وافْٔـة,واف ؾّـ رشوضـف: اسشـالم, وافًَـؾ,  

وإزافة ما يّْع وصقل ادـاء إػ  ,(2)اواشتهحاب حُّٓ

 افبؼة, مثؾ اخلواب وؽره.

ومـ ؾرائوف وهل أرـإف: ؽسـؾ افقجـف, ويـدخؾ ؾٔـف 

ختِٔــؾ افِحٔــة إذا  , ويســتحبادوّوــة وآشتْنــاق

: أي مـع ادـرؾَغ, َغافٔديـ إػ ادرؾوؽسؾ  ,ـإت ـثة

وؽسـؾ افـرجِغ  ,ٕـانإذ ومسح افرأس, ويدخؾ مًف

إػ افًُبغ, وؾٔف ختِٔؾ إصابع إن احتاج إػ ذفؽ, مع 

جـاء  افتْبف ظـذ ؽسـؾ أ ـص وأظَـاب افَـدمغ ؾَـد

ويـؾ »:  فؾرط يف ؽسـؾ أظَابـف بَقفـ مـ افقظٔد ظذ

                                                             

 ال ينوي قطع النية أثناء الوضوء؛ ألنو إف قطعها يف أثناء وضوئو أعاد وضوئو.   معناه: أف (1)
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ومــ ؾرائوـف , (0)«أشبٌقا افقضـقء ,فألظَاب مـ افْار

 . وادقآة ايواً  ـذفؽ افستٔب,

 –وافسقاك  -وؽسؾ افٍُغ -فتسّٔةومـ مستحباتف : ا

   . بامء افقضقء وآؿتها 

وهذا يشء يسر وهلل احلّد أن " :ؿال افًالمة ابـ ظثّٔغ

ما تَـدم مــ ذٕبـف  فف اسٕسان يًّؾ هذا افًّؾ ثؿ يٌٍر

وأخذ افًِامء مـ ذفؽ إٔف يستحب دـ أشبغ افقضـقء أن 

يهع رـًتغ وتسّك شْة افقضقء شقاء يف افهـباح أو 

دساء يف افِٔؾ أو افْٓار بًد افٍجر أو بًد افًكـ ٕاـا ا

 شْة هلا شبب ؾ٘ذا تقضٖ اسٕسان ٕحق وضقء افرشقل

ؾٕ٘ف يهع رـًتل يٌٍر فف ما تَدم مـ ذٕبـف ويف احلـديث 

                                                             

)كتاب  (، ومسلم60رقم ) (22/ 1)عمرو  بن اهلل عبد عن رواه البخاري متفق عليو: (1)
 (.241) رقم (1/214بكماذلما( ) الرجلني غسل وجوب باب الطهارة( )
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يًْل: زائد  «وـان منٔف إػ ادسجد وصالتف ٕاؾِة» :ؿال

ظذ مٌٍرة افذٕقب وفٔس مًْك ٕاؾِة يًْل صالة تىـقع 

ظـذ  وفُــ ٕاؾِـة يًْـل زائـداً  ؛ُقن صالة ؾريوةؿد ت

ٕن ذٕقبـف ؽٍـرت بقضـقئف وصـالتف  ؛مٌٍرة افـذٕقب

إوػ ؾُٔقن منٔف فِّسجد وصالتف وفق ؾريوة ٕاؾِـة 

 :أي زيا ة ظذ مٌٍرة افذٕقب ٕن افٍْؾ يف افٌِـة مًْـاه

ـَ   :افزيا ة ـام ؿال اهلل تًاػ ْٔؾِ  َوِم َِّ ـدْ  اف جَّ َٓ َِـ بِـفِ  َؾَت اؾِ  ةً َٕ

 . (2)"[97 : آيةاءاسرس] َفَؽ 

وفُــ ؛ ؾٓذا  فٔؾ ظذ ؾوـِٔة افقضـقء"  : وؿال ايواً  

تـب هـذا افٍوـؾ مـ مْا يستحرض هذا افٍوؾ ؾٓـؾ يُ

ه أم ٓ؟ افياهر إن صـاء اهلل إٔـف  فإلٕسان شقاء أشتحرض

                                                             

 . (13/ 5)عثيمني  البن الصاحلني رياض شرح (1)
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ــقاء أشتحرضــ أو ــف ش ــب ف ـــ إذا  يُت مل يستحرضــ فُ

احتسـب ٕٕـف إذا اشتحرضـ هـذا  ,اشتحرض ؾٓق أـّؾ

إجر ظذ اهلل ظز وجؾ وأيَـ إٔف شٔجازي ويُاؾٖ ظـذ 

بخالف ما إذا تقضٖ وهـق ؽاؾـؾ  وؾاؿاً  هذا افًّؾ جزاءً 

فُْْا ٕرجق مـ اهلل شبحإف وتًاػ أن يُتب هذا إجـر 

حتك مـ اسٕسان افٌاؾؾ افذي يتقضٖ ظـذ شـبٔؾ إبـراء 

 .(2)"ذمتف واهلل ادقؾؼ

 

 

 

 

                                                             

   .(14/ 5) عثيمني البن الصاحلني رياض شرح (1)
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 احلديث الثاين

ثم صذ ركعتني  ل وضوء رسول اهللمن توضل مث  

 ال حيدث فقفام كػسه بمء من أمور الدكقا

 

-ابون عػوان عن محران, موىل عوثامن أكوه رأى عوثامن     

دعا بنكاء فلفرغ عذ كػقوه ثوالث مورار , -ريض اهلل عـه

فغسؾفام, ثم أدخل يؿقـه يف اإلكاء فؿضوؿ  واسوتـثر, 

فؼني ثوالث ويديه إىل ادور ,ثم غسل وجفه ثالث مرات

مرات, ثم مسح برأسه, ثم غسل رجؾقه ثوالث مورات, 

: -وسوؾموآلوه  صذ اهلل عؾقوه-ثم قال: قال رسول اهلل 

دث من توضل كحو وضوئي هذا, ثم صذ ركعتني ال حُي »
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مون » :ويف روايوة (2)«فقفام كػسه غػر له ما تؼدم من ذكبوه

توضل مثل هذا الوضوء, ثم أتى ادسجد فركع ركعتوني, 

 قوال: وقوال الـبوي« س, غػر له ما تؼدم من ذكبوهثم جؾ

 .(2) « ال تغرتوا»سؾم: وآله صذ اهلل عؾقه و

 

 :التوضقح

هـل أن " :ادوّوـة ؿـال افْـقوي «ؾّوـّض: »ؿقفف

 ." جيًؾ اداء يف ؾٔف, ثؿ يديره ثؿ يّجف

ــف:  ــتْثر»وؿقف ــاري « واش ــة فِبخ ــؼ»يف رواي  «واشتْن

قر أهـؾ افٌِـة ؿال مجٓـ: "ؿال افْقوي ,وآشتْثار أظؿ

                                                             

( رقم 1/43)باب: الوضوء ثالثا ثالثا( ) رواه البخاري )كتاب الوضوء(متفق عليو :  (1)
 (.226( رقم )1/205) مسلم )كتاب الطهارة( )باب صفة الوضوء وكمالو(، و ( 159)

{ حق اهلل وعد إف الناس أيها يا: }تعاىل اهلل قوؿ الرقاؽ( )باب )كتاب رواه البخاري (2)
 (6433 رقم ) (92/ 8) ([6: فاطر]
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وافٍَٓاء وادحـدثقن: آشـتْثار هـق إخـراج ادـاء مــ 

آشتْنـاق: اشتْنـؼ ادـاء:  و  ,إٕػ بًد آشتْناق

 .(2)"أ خِف يف إٍٔف

أي: مثــؾ « مـــ تقضــٖ ٕحــق وضــقئل هــذا: »ؿقفــف 

ا فٍرائوف وشْْف "ؿال اهلروي: وضقئل,  ًً  . (1)"أي جام

ادـرا  ٓ "قوي: ؿـال افْـ« ٓ حيدث ؾٔٓام ٍٕسف »وؿقفف: 

ومآ يتًِؼ بافهـالة وفـق  ,مـ أمقر افدٕٔا بقءحيدث 

ظٍل ظـ ظرض فف حديٌث ؾٖظرض ظْف بّجر  ظروضف 

ٕن ذفؽ وحهِت فف هذه افٍؤِة, إن صـاء اهلل تًـاػ؛ 

                                                             

 .(177/ 1) األوطار نيل(، 3/105) للنووي مسلم شرح (1)
 .(348/ 1)للهروي  ادلصابيح مشكاة شرح ادلفاتيح مرقاة (2)
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هذا فٔس مـ ؾًِف وؿد ظٍل هلذه إمة ظـ اخلقاضر افتل 

  .(2)"تًرض وٓ تستَر

بف ما تسسشؾ افٍْس مًـف  ادرا "ؿال احلاؾظ ابـ حجر: 

مْـف  يَتيض تُسباً  «حيدث»ٕن ؿقفف  ؛ويُّـ ادرء ؿىًف

ؾٖما ما هيجؿ مـ اخلىـرات وافقشـاوس ويتًـذر  ؾًـف 

وَٕؾ افَايض ظٔاض ظــ بًوـٓؿ أن  ,ؾذفؽ مًٍق ظْف

وينٓد  ورأشاً  ادرا  مـ مل حيهؾ فف حديث افٍْس أصالً 

« ؾـٔٓام يرسـمل »فف ما أخرجف بـ ادبارك يف افزهـد بٍِـظ 

افهقاب حهقل هذه افٍوـِٔة مـع : ور ه افْقوي ؾَال

ًٕؿ مـ اتٍـؼ أن , ضريان اخلقاضر افًارضة ؽر ادستَرة

أظـذ  رجـة بـال  حيهؾ فف ظدم حـديث افـٍْس أصـالً 

                                                             

 .(3/108) شرح مسلم للنووي(1) 
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ثؿ إن تِؽ اخلقاضر مْٓا ما يتًِؼ بافـدٕٔا وادـرا   ,ريب

ووؿع يف روايـة فِحُـٔؿ افسمـذي يف هـذا  , ؾًف مىَِاً 

ومْٓـا  ,...(1) «ٓ حيدث ٍٕسف بقء مـ افـدٕٔا»يث احلد

 ,أصـبف أحـقال افـدٕٔا ؾ٘ن ـان أجْبٔاً  ,ما يتًِؼ بأخرة

 .(1)إتٓك "وإن ـان مـ متًَِات تِؽ افهالة ؾال 

ؾٔــف "ؿــال ابـــ حجــر: « ثــؿ يهــع رـًتــغ»: ؿقفــف

اشتحباب صالة رـًتغ ظَب افقضقء ويـٖيت ؾـٔٓام مـا 

 .(1)"يٖيت يف حتٔة ادسجد

وفـق صـذ ؾريوـًة حهـِت فـف هـذه "وؿال اهلـروي: 

 .(4)"افٍؤِة ـام حتهؾ حتٔة ادسجد بذفؽ

                                                             

 (.1077رقم )(381/ 1) محاد بن لنعيم والزىد،  ادلبارؾ البن والرقائق الزىد (1)
 (.260/ 1) حجر البن الباري فتح(2) 
 (.260/ 1) حجر البن الباري فتح(3) 
  .(348/ 1) للهروي ادلصابيح مشكاة شرح ادلفاتيح مرقاة (4)
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أي ؾتسـتُثروا مــ  " :ابـ حجـر« ٓ تٌسوا»:وؿقفف 

إظامل افسٔئة بْاء ظذ أن افهالة تٍُرها ؾـ٘ن افهـالة 

ّٕـ تٍُرافتل  ك فًِبـد هبا اخلىايا هـل افتـل يَبِٓـا اهلل وأ

 . (2)"بآضالع ظذ ذفؽ 

وحاصـِف ٓ حتِّـقا افٌٍـران "ثؿ ؿال يف مقضع أخـر:  

ظذ ظّقمـف يف مجٔـع افـذٕقب ؾتسسشـِقا يف افـذٕقب 

ظـذ ؽٍرااـا بافهـالة ؾـ٘ن افهـالة افتـل تٍُـر  اتُآً 

افذٕقب هل ادَبقفـة وٓ اضـالع ٕحـد ظِٔـف وطٓـر يل 

ٍُر بافهـالة هـل افهـٌائر ؾـال جقاب آخر وهق أن ادُ 

ُبرة بْاء ظذ تٍُر افذٕقب بافهـالة تٌسوا ؾتًِّقا اف

ؾٕ٘ف خاص بافهٌائر أو ٓ تستُثروا مـ افهـٌائر ؾ٘اـا 

                                                             

 .(261/ 1) حجر البن الباري فتح(1) 
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باسرصار تًىك حُـؿ افُبـرة ؾـال يٍُرهـا مـا يٍُـر 

افهٌرة أو أن ذفؽ خاص بٖهؾ افىاظة ؾال يْافف مـ هق 

 .(2) "يف ادًهٔة واهلل اظِؿ بُمرت

حـديثغ واحلاصؾ أن حلّران ظــ ظـثامن ":  ايواً  وؿال

يف هذا أحدمها مَٔد بسك حديث افٍْس وذفؽ يف صالة 

وأخـر يف افهـالة , مَٔد بادُتقبـة  ؽر رـًتغ مىَِاً 

ادُتقبة يف اجلامظة أو يف ادسـجد مــ ؽـر تَٔٔـد بـسك 

 .(1)"حديث افٍْس 

احلـديث[ أن افٌٍـران  هـذامــ] يٍٓـؿ "ؿال اهلـروي: 

ــالة ــع افه ــقء م ــذ افقض ــب ظ ــدي ,مرت ـــ احل ث وم

ترتبــف ظــذ جمــر   ]أي حــديث افبــاب افســابؼ[ادتَــدم

                                                             

 .(251/ 11) حجر البن الباري فتح(1) 
 ،(251/ 11) حجر البن الباري فتح(2) 
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وؾٔـف أن فِهـالة  :افقضقء دزيد ؾوِف. ؿال ابــ ادِـؽ

مزية ظذ افقضقء  ون افًُس ـام هق طاهر مَرر, ؾٕ٘ـف 

أو , ٍُـروشِٔة ورشط هلا, ويُّـ أن يَال ـؾ مـْٓام مُ 

افقضقء ادجر  مٍُـر فـذٕقب أظوـاء افقضـقء, ومـع 

ٔع إظواء, أو افقضـقء مٍُـر افهالة مٍُر فذٕقب مج

فِذٕقب افياهرة, ومع افهالة مٍُر فِـذٕقب افيـاهرة 

 .(2)"وافباضْة واهلل أظِؿ

هقل ادقظق  بف مـ ؽٍـران ويف هذا احلديث رشضان حل

إول هق : أن يتقضٖ مثـؾ وضـقء رشـقل اهلل  افذٕقب:

 ظذ افهٍة ادذـقرة ـام  ل ظِٔٓا هذا احلـديث ادبـغ 

                                                             

 .(348/ 1) يحادلفات مرقاة (1)
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خمافٍـة رشظٔـة  بحهـقل  أو ,أو َٕهـان ا ة ون زيـ اهل

 بدظة أو ؽر ذفؽ مما يَْص افثقاب ويٍسد افًّؾ .

ؾواًل ظّــ  ٍُٔٔةهذه افؾٖخرج هبذا افؼط مـ خافػ  

فٔة ,مثـؾ ذــر بدظة ؿق, أو أحدث أو َٕهان بزيا ة أتك

ؽسـؾ و ؾًِٔة ـّسـح افرؿبـة, أو أ أ ظٔة مل تر  يف ذفؽ,

ر ذفؽ مـ ادحدثات وافبدع أو ؽ ,افرجِغ إػ افرـبتغ

 يف افقضقء.

 ,ٍٕسـف يف افـرـًتغ مــ أمـقر افـدٕٔا: أٓ حيـدث افثاين

ء مــ ذفـؽ ومآ يتًِؼ بافهالة, أما مـ حهؾ فـف يش

ويف ؾوـؾ افقضـقء ؾَـد ,  احلديث ؾَد أختـؾ افؼـط

 ى مسـِؿمـا رو , جاءت أحا يث ظدة تبغ ؾوِف مْٓـا

إذا »ؿـال:  اهلل أن رشقل ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف, 
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ؾٌسؾ وجٓف خرج مـ  -أو ادٗمـ  -تقضٖ افًبد ادسِؿ 

أو مـع آخـر  -وجٓف ـؾ خىٔئة ٕير إفٔٓا بًْٔٔف مع اداء 

, ؾ٘ذا ؽسؾ يديف خرج مـ يديـف ــؾ خىٔئـة -ؿىر اداء 

, ؾـ٘ذا -ـان بىنتٓا يداه مع اداء أو مع آخـر ؿىـر ادـاء 

 -ع اداء ؽسؾ رجِٔف خرجت ـؾ خىٔئة منتٓا رجاله م

,  (2)«حتك خيرج َٕٔا مــ افـذٕقب -أو مع آخر ؿىر اداء 

مـ تقضٖ ؾٖحسـ افقضقء خرجت خىايـاه : »فف قوؿ

وؽرهـا مــ (1)«مـ جسده, حتك خترج مـ حتت أطٍـاره

إحا يث افتل ُتبغ ؾوؾ افقضقء وإٔـف مــ مٍُـرات 

 افذٕقب واهلل أظِؿ.

 

                                                             

 .(244)رقم  (215/ 1) مسلم رواه(1) 
 .(245( )216/ 1)عفاف  بن عثماف عن مسلم رواه(2) 
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 احلديث الثالث 

 اممن صذ ركعتني ال يسفو فقف 

 

ريض  -  عن زيد بن أسؾم, عن زيد بن خالد اجلفـي       

 وآله قهصذ اهلل عؾ -, قال: قال رسول اهلل-اهلل عـه

ام, غػر اهلل له من صذ سجدتني, ال يسفو فقف»: -وسؾم

 .(1)«ذكبه دم منما تؼ

 :التوضقح

ؽِبت افسـجدة ظـذ شـائر إرــان ــام "ؿال افىٔبل: 

ـــاؽ ـــة ظِٔٓ ـــت افرـً ـــجدتغ: ؾادَ]ِب ـــق  بافس ه

أي ٓ  :ايوـاً  افىٔبـل ؿـال «ٓ يسٓق» :ؿقفف.رـًتغ[

                                                             

 : )صحيح الرسالة ادلسند طبعة ، قاؿ حمقق(21691)  رقم( 21/ 36)  رواه أمحد(1)  
 .(577) رقم( 1/182) ادلصابيح ( مشكاةقاؿ األلباين: حديث )حسن ،لغريه(
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أن يُقن حارض افَِب أو يًبد اهلل ـٖٕف  , و«ؾٔٓام»يٌٍؾ 

أظـؿ مــ أن يُـقن افسـٓق يف ": ؿال افًْٔـلو , (2)"يراه

إرـان أو إؿقال أو إؾًال؛ وافسٓق ٓ يُقن إٓ مـ 

ظــ تًَِـات  اصتٌال افَِب بٖمقر افـدٕٔا, ؾـ٘ذا إَىـع

ما  ,افدٕٔا, وتقجف بُِٔتف إػ اهلل, ؽٍر فف ما تَدم مـ ذٕبف

 .(1)"وحَقق افًبا  ,خال افُبائر

 

 

 

 

                                                             

  . (514/ 2) ادلصابيح مشكاة شرح ادلفاتيح مرقاة (1)
 .(4/127)للعيين داوود ايب سنن شرح (2)
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 احلديث الرابع

 ر  مِ أُ وصذ كام  ِمر  أُ من توضل كام   

 

قال سوؿعت رسوول  ,-عـهريض اهلل -عن أيب أيوب       

 ر  ِمومن توضل كام أُ »: يؼول -سؾم وآله صذ اهلل عؾقه -اهلل

  قال: رواية ويف(1)«غػر له ما تؼدم من عؿل ر  مِ كام أُ  وصذ

 .(2)«ما تؼدم من ذكبه غػر له»

                                                             

 ( كفارة الصالة أف يف جاء ما باب( )فيها والسنة الصالة، إقامة كتاب)ماجو  ابن رواه(1) 
 ذنبو(، من تقدـ ما لو )غفر :قاؿ أنو إال صحيحو يف حباف وابن ،(1396) رقم (447/ 1)

 5/423) أمحد، و (744)رقم( 1/559( )الوضوء فضل باب) (ةالطهار  كتاب)الدارمي ورواه
 اجلامع )صحيح( صحيح قاؿ األلباين: ،(144 رقم ، 1/90) والنسائي ،(23643 رقم (

 (196) رقم( 47/ 1) والرتىيب الرتغيب ( ، صحيح 6172رقم )  (1062/ 2) لأللباين 
. 

 جل اهلل بأف البياف )ذكريف ( الوضوء فضل باب)  ( الطهارة كتاب) حباف رواه ابن (2)
 رقم (3/317) كما( وصلى أمر كما توضأ إذا منو فراغو بعد ادلتوضئ ذنوب يغفر إمنا وعال

 ( 227 رقم ، (104 ص) محيد بن وعبد ،(3995 رقم ، 4/157) والطرباين ،(1042)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





[28] 
 

 :التوضقح

أي ـام أمـره  " ؿال ادْاوي: «مرمـ تقضٖ ـام أُ » : ؿقفف

 «مـروصذ ــام أُ »وافٍروض  ,اهلل مـ اشتًٔاب افؼوط

مــــــ اشـــــتًٔاب  ]أي ــــــام أمـــــره اهللــــــذفؽ 

ا  افهالة ادٍروضة بدفٔؾ وادر...[وافٍروض,وط افؼ

وإٔف مٍُـر , وؾٔف  فٔؾ ظذ ؾوؾ افقضقء ,اخلز ادذـقر

افقاحـدة افًبـا ة  وأن ,فِذٕب وظذ رشف افهالة ظَبف

وأن افثـقاب  ,رجك مْٓا ؽٍران ما تَدم مـ افذٕقبؿد يُ 

مـ ـرم اهلل إذ افًبـد ٓ يسـتحؼ بهـالة مٌٍـرة ذٕـقب 

اء وتَـدير ـان ذفؽ ظـذ حُـؿ محـض اجلـز وفق ,ـثرة

افثقاب بافًٍؾ فُإـت افًبـا ة افقاحـدة تٍُـر افسـٔئة 

                                                                                                            

رقم  (340/ 2)حباف  ابن صحيح على احلساف قاؿ األلباين: حديث )حسن( التعليقات
(1039). 
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ـثـرة ظـرف أن ادٌٍـرة مــ  ؾِام ـٍرت ذٕقباً  ؛افقاحدة

وفٔست ظـذ حُـؿ ادَابِـة وٓ  ,افُريؿ بٍوِف افًّٔؿ

 .(1)"ظذ ؿؤة ادًاوضة

 طـاهره إمـر وجقبـاً "ؿال افسـْدي:  «ـام أمر» ؿقفف:و

وحيتّـؾ أن  ,قاجبـاتؾٍُٔل يف هـذا آؿتهـار ظـذ اف

ادرا  مىِؼ افىِب افنامؾ فِقاجب وادْـدوب ؾـال بـد 

 .(1)"يف افًّؾ هبذا مـ إتٔان ادْدوب

 هــق ـــام أمــر اهلليف افقضــقء وافهــالة, وافؼــط هْــا 

ؾبـف حيهـؾ  ؛يف شـْتف  وبْٔـف رشـقفف شبحإف وتًاػ,

ِقضـقء مـع افهـالة وف  ,ىِقب مـ ؽٍـران افـذٕقباد

ظــ أيب هريـرة  جاء يف افهـحٔحغ ظدة مْٓا ماؾوائؾ 

                                                             

 (.8606) رقم( 6/109) القدير فيض(1) 
 .(424/ 1) ماجو ابن سنن على السندي حاشية (2)
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فبالل: ظْـد صـالة  ؿال: ؿال رشقل اهلل  ريض اهلل ظْف

يا بالل حدثْل بٖرجك ظّـؾ ظِّتـف ظْـدك يف » :افٌداة

اسشالم مًٍْة , ؾ٘ين شًّت افِِٔة خنػ ًِٕٔـؽ بـغ 

بـالل: مـا ظِّـت ظّـال يف اسشـالم  يدي يف اجلْة ؿال

ـأرجك ظْدي مًٍْة , مـ أين ٓ أتىٓـر ضُ  , يف قرا تامـاً ُٓ

ـ ُٓ قر, مـا شاظة مـ فٔؾ وٓ اار, إٓ صـِٔت بـذفؽ افى 

 واهلل أظِؿ.  (2)«ـتب اهلل يل أن أصع

 

 

 

 

                                                             

 ( واللفظ لو.2458) رقم (، ومسلم1149رقم ) (53/ 2)البخاري  متفق عليو : رواه (1)
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 احلديث اخلامس

ريض ولؾرسول بالرسالة و ة وحداكقالمن شفد هلل ب  

رسواًل, حني  , وباإلسالم ديـًا, وبؿحؿد باهلل رباً 

 يسؿع ادمذن

 

عون  -ريض اهلل عـوه -وقوا عن عامر بن سعد بن أيب 

قوال:  -وسوؾموآلوه صذ اهلل عؾقوه -أبقه, عن رسول اهلل

من قال حني يسؿع ادمذن: وأكا أشوفد أن ال إلوه إال اهلل »

وحده ال رشيك له, وأشوفد أن مؿوًدا عبوده ورسووله, 

رسواًل, غػور  , وباإلسالم ديـًا, وبؿحؿدرضقت باهلل رباً 

 .(1)«له ما تؼدم من ذكبه

                                                             

(، ابن 1693( رقم ) 591/ 4) -ابن حباف )كتاب الصالة( )باب األذاف( رواه  (1)
 برسالتو ...( وللنيب  وفضيلة الشهادة هلل عز وجل بوحدانيتخزدية )كتاب الصالة( )باب 
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 :التوضقح

بًـض أهـؾ إن ــان و -يف أثْـاء إذانَال هذا افذـر يُ  

َُٔال -ااية إذانٕف يَال أ افًِؿ يرون إذا ؿال ادـٗذن:  ؾ

 «أصــٓد أن ٓ إفــف إٓ اهلل, أصــٓد أن محّــدًا رشــقل اهلل»

رضٔت باهلل ربا وباسشالم  يًْا »وأجبتف تَقل بًد ذفؽ: 

ٔـف إٔـف وؾ ": بَقففذـر ذفؽ افْقوي  «,وبّحّد رشقًٓ 

رشـقل  وإٔا أصٓد أن محّداً  :يستحب أن يَقل بًد ؿقفف

 "وباسشالم  يْـاً  وبّحّد رشقًٓ  اهلل, رضٔت باهلل رباً 

                                                                                                            

" من مسع ادلؤذف يتشهد فالتفت يف وجهو، فقاؿ: أشهد  :بلفظ (422)  رقم( 220/ 1)
أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأف حممًدا رسوؿ اهلل، رضيت باهلل ربا، وباإلسالـ ديًنا، 

 صحيح على احلساف حديث )صحيح( التعليقات: لبايناأل قاؿ "،غفر لو ما تقدـ من ذنبو 
باب ) (كتاب الصالة)وأخرجو مسلم  (،  1691حديث رقم ) (241/ 3)حباف  ابن

من قاؿ حني يسمع ادلؤذف أشهد أف »ظ ف(. بل386) رقم (استحباب القوؿ مثل قوؿ ادلؤذف
 ربا ومححمد رسواًل، ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأف حممًدا عبده ورسولو، رضيت باهلل

 .«وباإلسالـ ديًنا، غفر لو ذنبو
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ؿال صاحب ـتاب افتٓـذيب  و, (1) مثِف  افًْٔل وؿال (2),

مـ ؿال حغ »حٔث ؿال:  مسِؿ هق طاهر رواية" ادَْع :

محّـدًا  شّع افْداء: أصٓد أن ٓ إفـف إٓ اهلل, وأصـٓد أن

, وباسشالم وبّحّد رشقًٓ  رشقل اهلل, رضٔت باهلل رباً 

 أحـد رجـال -يف رواية ابــ رمـح  و " يًْا, ؽٍر فف ذٕبف

وإٔـا », ويف ؿقفـف:  «وإٔـا أصـٓد»مـ ؿال: ": -اسشْا  

أصـٓد أن » فٌٔؾ ظذ إٔف يَقهلا ظَب ؿقل ادٗذن: « أصٓد

قفـف , ٕن افقاو حرف ظىـػ, ؾًٔىـػ ؿ«ٓ إفف إٓ اهلل

ــ٘ذاً  ــٗذن. ؾ ــقل اد ــاء ظــذ ؿ ــٌر مؼــوع أثْ ؛ يقجــد ذـ

 .(1)"إذان

                                                             

 .(88/ 4) مسلم على النووي شرح (1)
 وأنا: قولو بعد يقوؿ أف احلديث من واستفيد"قاؿ : (487/ 2) للعيين: داود أيب شرح (2)

 ."ديناً  وباإلسالـ رسواًل، ومححمد ربّا، باهلل رضيت   اهلل رسوؿ حممداً  أف أشهد
 .(1/36)للنووي  ، األذكار( 1/157)ادلمتع الشرح اختصار يف دلقنعا التهذيب(3) 
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افذي يبدو إٔف يَال ظْـد ذــر  "ا : افًبّ ظبد ادحسـ  ؿال

هذه إمقر افثالثة افتل اصتّؾ ظِٔٓا هـذا ..., ,افنٓا ة

 افذـر وهل: افرضا باهلل ربًا, وباسشالم  يْـًا, وبّحّـد

  ًٓثة افتـل يسـٖل وهق منتّؾ ظذ إمقر افثال, رشق

ظْٓا يف افَز؛ ٕن اسٕسان يف افَز يسٖل ظـ ربف و يْـف 

هل إصقل افثالثة افتل بْك ظِٔٓا افنٔخ محّد وٕبٔف, و

ــة  ــف )إصــقل افثالث ــد افقهــاب رمحــف اهلل ـتاب ـــ ظب ب

ــد  ــة افًب ــل مًرؾ ــقل ه ــذه إص ــا(, أي أن ه وأ فتٓ

 ."(2)وٕبٔف محّدًا  ,و يْف,ربف 

ومْٓا]أي مــ إ ظٔـة[ أن تَـقل إذا " :ؿال ابـ ظثّٔغ

اصــٓد أن محّــدا •اصــٓد أن ٓ افــف إٓ اهلل »ؿــال ادــٗذن 

                                                             

 .(386/ 3) العباد احملسن عبد ػ داود أيب سنن شرح(0) 
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«  ...رضــٔت بــاهلل ربــا »وتابًتــف أن تَــقل  «رشــقل اهلل

وبًـض  ,ؾبًض افْاس يَقهلا مـ حغ أن يسّع ادـٗذن

وفُـ طاهر احلديث أاا تَال ظْد ؛ افْاس يَقهلا إذا ؾرغ

 .(2)"ؾٔٓام ثؿ تَقهلا ٗذنادافنٓا تغ بًد متابًة 

سـِؿ يهـذ وأن ين ذٗادـؾرغ مـ متابًـة   دـستحب ويُ 

افِٓؿ رب هذه افدظقة افتامـة, » :يَقل, ثؿ ظذ افْبل 

وافهالة افَائّة, آت محّدا افقشِٔة وافٍوـِٔة, وابًثـف 

ثؿ يدظق بام صاء مـ أمقر ,  «(1)مَامًا محّق ًا افذي وظدتف

 .أوؿات إجابة افدظاء ؾ٘ن ذفؽ مـ أخرة وافدٕٔا

 وؿد ذـر ابـ افَٔؿ أن يف إجابة ادٗذن  س شْـ:

                                                             

 .(26/ 3)البن عثيمني  ادلراـ بلوغ على ادلختصر الشرح(1) 
 (.614رقم ) (126/ 1) اهلل عبد بن جابر رواه البخاري عن (2)
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]أي تَـقل مـثِام يَـقل ادـٗذن إٓ يف :ادـٗذنـ إجابة  2

  .باهلل[ ؿقة إٓ احلًِٔتغ تَقل ٓحقل وٓ

ِّؿ.آفف وـ افهالة ظذ افْبل صّذ اهلل ظِٔف و 1  ش

 ـ شٗال اهلل تًاػ فرشقفف افقشِٔة وافٍؤِة. 1

 .احلديث..., وباسشالم  يْاً ؿقفف: رضٔت باهلل رّباً  ـ 4

 .(2)أحبـ أن يدظق اهلل تًاػ بام  5

 

 

 

 

                                                             

 .(250: ص) الفوزاف لعبداهلل العالـ منحة (،373 /1جال األفهاـ البن القيم )(1)
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 احلديث السادس

غػر له ما  يف الصالة  من وافق تلمقـه تلمني ادالئؽة  

 تؼدم من ذكبه

صوذ اهلل  -أن رسوول اهلل ,ريض اهلل عـوه عن أيب هريورة 

لمـوا, فنكوه مون إذا أمن اإلمام ف»قال:  -وسؾم وآله عؾقه

قوال « وافق تلمقـه تلمني ادالئؽة, غػر له ما تؼدم من ذكبه

 -سوؾمآله وصذ اهلل عؾقه و-ابن شفاب كان رسول اهلل 

ووْرِ  إذا قووال اإلمووام: »ويف روايووة  .(1)«آمووني»يؼووول:   غ 

ْقِفمْ  ادْ ْغُضوِب  ؾ  ال   ع  الِّني   و  مون  فؼولوا: آمني, فنكوه  الضَّ

 .(2)«الئؽة غػر له ما تؼدم من ذكبهوافق قوله قول اد

                                                             

 رقم (1/156( )بالتأمني اإلماـ جهر باب) (األذاف كتاب)  البخاري متفق عليو: (1)
 (.410) رقم(1/310( )آمني ادلأمـو قوؿ فضل باب( )الصالة كتاب) مسلم( ، 780)

 (.782رقم ) (1/156( )بالتأمني اإلماـ جهر باب) (األذاف كتاب) رواه البخاري  (2)
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 :التوضقح

ؿـال احلـاؾظ ابــ  «واؾؼ تٖمْٔف تٖمغ ادالئُـة»: ؿقفف 

هق  ال ظذ أن ادرا  ادقاؾَة يف افَـقل  "يف افٍتح:  حجر

وافزمان خالًؾـا دــ ؿـال ادـرا  ادقاؾَـة يف اسخـالص 

 احلُّة يف إيثـار ادقاؾَـة يف :بـ ادْراواخلنقع ...وؿال 

افَــقل وافزمــان أن يُــقن ادــٖمقم ظــذ يَيــة فإلتٔــان 

ٕن ادالئُـة ٓ ؽٍِـة ظْـدهؿ ؾّــ ؛بافقطٍٔة يف محِٓا 

 .(2)اهـ "واؾَٓؿ ـان متًَٔيا

 ,ًت إمة ظـذ أن ادٍْـر  يـٗمـامجوؿد "ؿال افْقوي: 

وـذفؽ ؿـال  ,وـذفؽ اسمام وادٖمقم يف افهالة افرسية

  .(1)"اجلّٓقر يف اجلٓرية

                                                             

 .(2/265) حجر البن الباري فتح(1) 
 .(4/130) للنووي مسلم شرح(2) 
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ســ افـدظاء  ظاء ؾاحتة افُتاب هـق أح نإ"فبسام: ؿال ا

إمامــا ـــان أو مٖمقمــًا أو  -وإًٍٔــف, فــذا رشع فِّهــع

 أن يٗمـ بًده, ٕن افتٖمغ ضابع افدظاء. -مٍْر اً 

ن ٕٗمـ إذا أمـ اسمـام, ٕن ذفـؽ هـق أ ؾٖمرٕا افْبل  

وؿت تٖمغ ادالئُة, ومـ واؾؼ تٖمْٔـف تـٖمغ ادالئُـة, 

م مـ ذٕبـف .وهـذه ؽّْٔـة جِِٔـة وؾرصـة ؽٍر فف ما تَد

ثّْٔة, أٓ وهك ؽٍـران افـذٕقب بٖيرسـ إشـباب, ؾـال 

  .(2)"يٍقهتا إٓ محروم

اشؿ ؾًؾ أمـر مًْـاه:  " :ؿال افٍقزان «آمغ»: وؿقفف 

ؾٓـق أمـر بافتـٖمغ ظْـد  ,ظْد اجلّٓـقر ,افِٓؿ اشتجب

خامتة افٍاحتة فِدظاء افذي ؾٔٓا, وؾٔٓـا فٌتـان ادـّد ظـذ 

                                                             

 . (1/140)للبسام  األحكاـ عمدة شرح العالـ تيسري(1) 
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زن: ؾاظٔؾ, وافَك ظذ وزن: ؾًٔؾ, ؿـال اجلـقهري: و

وظٔة ويف احلديث  فٔؾ ظـذ مؼـ "وتنديد ادٔؿ خىٖ"

تٖمغ اسمام بًد ؿـراءة افٍاحتـة, ورؾًـف صـقتف بـذفؽ, 

 "وؽـرهؿ ,واحلْابِـة ,وهذا ؿقل اجلّٓقر مـ افناؾًٔة

وافؼط يف هذا احلديث هـق: ادقاؾَـة تٖمْٔـف تـٖمغ , (2)

دـ أتك بافهالة ظذ صـٍتٓا افتـل  حيهؾا ادالئُة, وهذ

ــف أمــر هبــا رشــقل اهلل  صــِقا ـــام رأيتّــقين » :فَقف

حهؾ فف ذفـؽ  ؾّـ صذ ـام صذ رشقل اهلل (1)«أصع

ن صاء اهلل تًاػ, أما مـ خافػ افهـٍة ادىِقبـة إافٍوؾ 

تَديؿ افهالة ظـ وؿتٓا, أو تٖخرها  ون ظـ  مْف ؾوالً 

                                                             

 .(58: ص) الفوزاف لعبداهلل ادلراـ بلوغ شرح العالـ منحة (1)
 .(6008) رقم( 8/9( )والبهائم الناس رمحو باب( )األدب كتاب) البخاري رواه(2) 
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حتهؾ فف مقاؾَـة تٖمْٔـف تـٖمغ ربام ٓ ٓذا ؾظذر رشظل 

 أظِؿ.تًاػ واهلل  ,ادالئُة

  افٔٓق  أمة محّد سد وافتٖمغ وافسالم مـ مجِة ما ح

  افْبل أن ,ريض اهلل ظْٓا ظائنة ظـوفذفؽ جاء ظِٔف 

 ظذ حسدتُؿ ما يشء, ظذ افٔٓق  حسدتُؿ ما: »ؿال

 .(1)«وافتٖمغ افسالم

 

 

 

 

                                                             

 قاؿ األلباين: حديث )صحيح(صحيح (856)رقم (278/ 1) ماجو ابن أخرجو(1) 
 (.5613رقم )(982/ 2) اجلامع
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 احلديث السابع

لؾفم ربـا لك احلؿد قول ادالئؽة يف من وافق قوله ا 

 الصالة

صذ اهلل  -عن أيب هريرة ريض اهلل عـه, أن رسول اهلل 

إذا قال اإلمام سؿع اهلل دن »قال:  -عؾقه وآله وسؾم

محده, فؼولوا: الؾفم ربـا لك احلؿد, فنكه من وافق قوله 

 . (1)«له ما تؼدم من ذكبه قول ادالئؽة, غػر

 :التوضقح

ومــ واؾـؼ «, »مـ واؾؼ ؿقفـف ؿـقل ادالئُـة: »ؿقفف

مًْـاه: واؾَٓـؿ يف "ؿال افْقوي : « تٖمْٔف تٖمغ ادالئُة

                                                             

( 1/158) ( احلمد لك ربنا اللهم فضل باب(  ) األذاف كتاب)  البخاري متفق عليو: (1)
 رقم( 1/306( )والتأمني والتحميد، التسميع، باب( )الصالة كتاب) مسلم( ، 796) رقم

(409). 
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وؿــت افتــٖمغ ؾــٖمـ مــع تــٖمْٔٓؿ ؾٓــذا هــق افهــحٔح 

ــاه  ظٔــاضوافهــقاب, وحُــك افَــايض  ًٓ أن مًْ ؿــق

 . (2)"واؾَٓؿ يف افهٍة واخلنقع واسخالص

ُة تَقل مـا ؾٔف إصًار بٖن ادالئ"ؿال احلاؾظ ابـ حجر: 

افقجـف ظْـدي يف : يَقل ادٖمقمقن, وؿال ابـ ظبـد افـز

ؾوـؾ افـذـر وإٔـف حيـط إوزار تًيـٔؿ هذا واهلل أظِؿ 

ــؿ  ــة أا ـــ ادالئُ ــز اهلل ظ ــد أخ ــذٕقب وؿ ــر اف ويٌٍ

يستٌٍرون فِذيـ آمْقا ؾّـ ـان مْف مـ افَقل مثؾ هـذا 

ب٘خالص واجتٓا  ؤٕة صا ؿة وتقبة صـحٔحة ؽٍـرت 

 . (1)"ء اهللذٕقبف إن صا

ؾَط؛ « ربْا فؽ احلّد»ؿد يَقل ؿائؾ: افتحّٔد هق بٍِظ 

                                                             

 (.4/130) للنووي مسلم شرح (1)
 (.85/ 1) مالك موطأ شرح احلوالك تنوير(2) 
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َٕـقل: جـاء افتحّٔــد بروايـات خمتٍِــة ــام يف حــديث 

بٌـر واو, ويف حـديث « افِٓؿ, ربْا فؽ احلّـد»افباب: 

بافقاو, ويف  (2)«افِٓؿ, ربْا وفؽ احلّد»آخر:  ٕيب هريرة

 بٌر واو. (1)«ربْا فؽ احلّد»ظـ أيب هريرة  رواية أخرى

 بافقاو. (1)«ربْا وفؽ احلّد»ويف روايات ُأخر: 

 افٍتح بًد ذـر هذه افروايات: ؿال احلاؾظ ابـ رجب يف 

, ؾٓذا مـ باب تْقع افًبا ات, ؾًِِبـد أن (4) "ِف جائزـ"

ط يف وافؼـ,  تارة أخـرى وهُـذا يَقل هذا تارة, وهذا

أن  وهـق ,ط يف احلديث افسـابؼ هذا احلديث ٍٕس افؼ

ٖخرج ؾـ؛ افتحّٔد يف افهالة ؿـقل ادالئُـةب اؾؼ ؿقففيق

                                                             

 .(158/ 1)البخاري  رواه (1)
 (. 722( رقم )1/145رواه البخاري )(2) 
 (.732( رقم )1/147) مالك بن أنس رواه البخاري: عن(3) 
 .(195/ 7) رجب البن الباري فتح(4) 
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 ًــذؾ ؛ذا افؼــط مـــ مل يقاؾــؼ ؿقفــف ؿــقل ادالئُــةهبــ

تسـب مح ,يف ذفـؽ إٓسان أن يسد  ويَـارب وخيِـص

ٓ يوــٔع أجــر  ٖن اهللإجــر وافثــقاب مـــ اهلل تًــاػ ؾــ

 .هق أرحؿ افرامحغو افًامِغ

 احلديث الثامن

 باً من صام رمضان إيامكًا واحتسا

 

صوذ اهلل -أن رسوول اهلل ريض اهلل عـوه,  عن أيب هريورة 

موون صووام رمضووان إيامًكووا »قووال:  -وسووؾم وآلووه عؾقووه

 .(1)«اًبا, غػر له ما تؼدم من ذكبه تسواح

                                                             

اف( )باب: صـو رمضاف احتسابا من اإلدياف( )كتاب اإلدي البخاريمتفق عليو: (1) 
( ، مسلم )كتاب صالة ادلسافرين وقصرىا(، )باب الرتغيب يف قياـ 38) رقم (1/16)

 .(760(رقم )1/523) رمضاف، وىو الرتاويح(
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 :توضقحال

ــا»: ؿقفــف مًْــك ًٕ أي " :ؿــال احلــاؾظ بـــ حجــر «إيام

ا بقظد اهلل تًاػ  ًَ وؿال افْـقوي:  .(2)"بافثقاب ظِٔفتهدي

" ًَ  :وؿـال ابــ بىـال ,"ا بٖٕف حؼ مَتهٌد ؾوـِٔتفتهدي

ا بٍرضـف وبـافثقاب مــ اهلل تًـاػ, ظـذ " ًَ يريد تهـدي

 ."صٔامف وؿٔامف

أن يريـد اهلل تًـاػ  " :ؿال افْـقوي «احتساًبا»:ؿقففو 

وٓ ؽـر ذفـؽ ممـا خيـافػ  وحده ٓ يَهد رؤية افْـاس

يريـد بـذفؽ حيتسـب " ؿال ابـ بىـال:و ,(1)"اسخالص

 وافؼـط,  (1)ذ اهلل, ويْـقى بهـٔامف وجـف اهللافثقاب ظ

                                                             

 .(4/251)البخاري البن حجر صحيح شرح الباري فتح(1) 
 . (6/39) مسلم للنووي شرح (2)
 .(4/21) بطاؿ البن البخاري صحيح شرح (3)
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تَـدم مــ افـذٕقب يف هـذا احلـديث  حلهقل ؽٍران ما

 مها: أمران

ظرؾـف أهـؾ وًا, وهـق ــام َمـر إيامٕرموان صٔام  :األول 

ؾٖخرج هبذا افؼط مـ حهؾ فـف بٖٕف افتهديؼ , , افًِؿ

وأجـره ؾرضف وافًّـؾ بـف , أو يف ثقابـف, يف  شقاءً صؽ 

 امف.ٔص ادستب ظذ

صـامف ؾـٖخرج هبـذا مــ , آحتسـاب :الثواينوافؼط 

, ـافًـا ة ,ؿهد بهقمف ؽر اهلل تًـاػوفُـ  ؛بفهدق م

أو  ,أو حلهـقل مهـِحة  ٕٔقيـة, مـ افْـاس اخلقف أو

ــاء ــا  افري ــؽ مم ــر ذف ــايفو ؽ ــافػ , اسخــالص يْ وخي

ظـذ وحيهؾ هذا افثقاب دــ جـاء بهـٔام  آحتساب,

ادحاذير افؼظٔة افتل جترح مـ  اً , خافٔ  ظٔةافؼ حََٔتف
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 ,مامـ افًّـؾ احلـر ,وتبىؾ ظِّف ,وتٍسد ثقابفصقمف, 

, وؽـر وافْير احلـرام, وافسـّع احلـرام ,وافَقل احلرام

اءت إحا يث مبْٔة وفذفؽ ج ,ذفؽ مما حرمف اهلل تًاػ

  ؾًـ أيب هريـرة أن افْبـلما خيؾ بف, و ,حََٔة افهٔام

حدـؿ ؾال يرؾث وٓ يهخب, إذا ـان يقم صقم أ»ؿال: 

, (2) « ...ؾ٘ن صامتف أحد أو ؿاتِف ؾَِٔؾ: إين امـرؤ صـائؿ؛ 

مـ مل يدع ؿقل »  :وظـ أيب هريرة ؿال: ؿال رشقل اهلل 

افزور وافًّـؾ بـف ؾِـٔس هلل حاجـة يف أن يـدع ضًامـف 

مـــ مل يــدع ؿــقل افــزور » أخــرىيف روايــة  (1) «ورشابــف

                                                             

(رقم 3/26متفق عليو: البخاري )كتاب الصياـ( )باب ىل يقل اين صائم اذا شتم( ) (1)
 (.1151 رقم ) (2/806الصياـ( ) فضل )باب )كتاب الصياـ( يف مسلم (،1904)

(رقم 3/26بو( ) والعمل الزور قوؿ يدع مل من باب( )الصياـ كتاب) البخاري رواه (2)
(1903 .) 
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 .(2)«وافًّؾ بف واجلٓؾ

يًْـل ٓ يًٍـؾ  ": يف رشحـف  مة ابــ ظثّٔـغؿال افًال 

ابف أحد يًْل: ؾ٘ن ش, وٓ يَقل ؿقٓ محرما , ؾًال محرما 

حتـك  «إين صائؿ»ؾَِٔؾ  «أو ؿاتِف»,  صار ئًبف وينتّف

يدؾع ظـ ٍٕسف افًجز ظـ ادداؾًـة ويبـغ فهـاحبف إٔـف 

فقٓ افهٔام فَابِتؽ بّثؾ ما ؾًِت يب, ؾٔبَك ظزيـزا ٓ 

ذل فًبق يـة اهلل تًـاػ وضاظـة اهلل, وــذفؽ ذفٔال فُْف 

ؿـقل ادحـرم يًْـل:  «مـ مل يدع ؿـقل افـزور»:  قففؿ

 .وافًّؾ بف أي بادحرم

يًْل: افًدوان ظذ افْاس ؾِٔس هلل حاجة يف « واجلفل »

أن يدع ضًامف ورشابف ؾِٔس هلل حاجة يف أن يدع ضًامـف 

                                                             

( 8/17) {الزور قوؿ واجتنبوا: }تعاىل اهلل قوؿ األدب ( )باب بخاري )كتابرواه ال (1)
 (.6057رقم )
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ء وهق ورشابف ٕن اهلل تًاػ إٕام أوجب افهٔام ٕهؿ يش

  .(2)"واهلل ادقؾؼ ,ترك ادحرمات وافَٔام بافقاجبات

 احلديث التاسع

 واحتساًبامن قام رمضان إيامًكا  

صذ اهلل -, أن رسول اهلل ريض اهلل عـه  عن أيب هريرة

من قام رمضان إيامًكا واحتساًبا, »قال:  -وسؾموآله عؾقه 

 .2))« غػر له ما تؼدم من ذكبه

 :التوضقح

ا »:  لمًْك ؿق ًٕ  يًْـك" :ؿال ابـ بىال :«واحتساًباإيام

                                                             

 . (293 ،292/ 5)البن عثٌمٌن  الصاحلني رياض شرح(1) 
( رقم 1/6) تطوع قياـ رمضاف من اإلدياف( ) كتاب اإلدياف( )باب البخاريمتفق عليو:  (2)

اب الرتغيب يف قياـ رمضاف، وىو (، مسلم )كتاب صالة ادلسافرين وقصرىا(، )ب37)
 .(759(  رقم )523/ 1الرتاويح( )
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مهدًؿا بٍرض صـٔامف, ومهـدًؿا بـافثقاب ظـذ ؿٔامـف 

ومحتسًبا مريًدا بذفؽ وجف اهلل, بريًئا مــ افريـاء  وصٔامف

ًٔا ظِٔف ثقابف وافسًّة,  .(2)"راج

وادرا  بَٔام "ؿال افْقوي:  «ومـ ؿام رموان»: ؿقففو

, (1)فًِامء ظـذ اشـتحباهبارموان صالة افساويح واتٍؼ ا

أي ؿام فٔافٔـف مهـِٔا وادـرا   ": وؿال احلاؾظ ابـ حجر

وذــر افْـقوي  ,مـ ؿٔام افِٔؾ ما حيهؾ بف مىِؼ افَٔـام

أن ادرا  بَٔام رموان صالة افساويح يًْل إٔف حيهؾ هبا 

 ,ؿٔام رموان ٓ يُـقن إٓ هبـا ادىِقب مـ افَٔام ٓ أن

قا ظذ أن ادرا  بَٔام رموان وأؽرب افُرماين ؾَال اتٍَ

                                                             

 .(1/95) بطاؿ البن البخاري صحيح شرح(1) 
 (.6/39)مسلم للنووي  صحيح شرح (2)
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أي  "ؾـقري:  ؿـال ادبـاركو, (2)"افَٔـامصالة افساويح 

ــؾ فِٔـة بهـالة افـساويح  فٔافٔف أو مًيّٓـا أو بًـض

 ؿـال, (1)"وؽرها مـ افتالوة وافذـر وافىقاف وٕحقهـا

ـ رشضـف اشـتٌراق مجٔـع أوؿـات وفٔس م " :افنقـاين

  .(1)"افِٔؾ

مــ ؿـام : »يف ؿقفـف "ـ: وؿال صٔخ اسشالم تَل افدي

ترؽٔـب يف  (4)«مع اسمام حتك يْكف ـتب فف ؿٔام فِٔـة

ؿٔام رموان خِػ اسمام وذفؽ أوـد مـ أن يُقن شْة 

مىَِة, وـان افْاس يهـِقن مجاظـات يف ادسـجد ظـذ 

                                                             

 .(4/251) البخاري البن حجر صحيح شرح الباري فتح (0)
 . (6/405) للمبارؾ فوري ادلصابيح مشكاة شرح ادلفاتيح مرعاة(2) 
 . (3/61)طار للشوكاين االو  نيل(3) 
(، والنسائي 806( رقم )3/160رمضاف ( ) شهر قياـ يف جاء ما باب) رواه الرتمذي (4)

 الصغري األلباين : حديث )صحيح( صحيح اجلامعقاؿ ( وغريمها، 1605( رقم ) 3/202)
 (.1100 – 2417رقم ) (475/ 1)
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ؿـال ابــ ,  (2)إتٓك "ظٓده ويَرهؿ, وإؿراره شْة مْف 

ٔـع فٔافٔـف وأن حيتّؾ إٔف يريد ؿٔـام مج"إمر افهًْاين: 

مـ ؿام بًوٓا ٓ حيهؾ فف مـا ذــره مــ ادٌٍـرة وهـق 

وهـذا مــ أظيـؿ افسؽٔـب "ؿال افبـاجل: , (1)"افياهر

وأوػ ما جيب أن يسارع إفٔف إذا ـان ؾٔف تٍُر افسـٔئات 

واظِؿ أن افقجف افذي يُقن افتٍُر بـف  ,تَدمت ففافتل 

ا بهدق افْبل  ًٕ وظِـاًم ,ف يف ترؽٔبف ؾٔـ هق أن يَقمف إيام

ظْـد  واحتسـاًبا ,بٖن ما وظد بف مـ ؿامف ظذ ما وظده بف

وٓ ,ٓ ريـاًء ,وإٔف يَقمف رجاء ثقاب اهلل تًاػ  ,اهلل تًاػ

ومــ ,  (1)ـاهـ" وٓ ؽر ذفـؽ ممـا يٍسـد افًّـؾ,شًًّة 

ٓ ينـسط  فؾافـذي ييٓـر إٔـ, خالل ـالم أهـؾ افًِـؿ

                                                             

 .(2/179)الفقهية  واألجوبة األسئلة(1) 
 ( .1/592)للصنعاين السالـ سبل  (2)
 . (1/206)ادلوطأ للباجي  شرح ادلنتقى(3) 
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قل , ؾحهـَهـد افَٔـاميف رموـان ف افسٓر ضقال افِٔؾ

مــ افـتالوة  إفٔٓـا حيهـؾ ومـا هـالة افـساويحبافَٔام 

ــقاع اذفــؽ  روؽــ وافــذـر وافىــقاف ــا ات مـــ إٔ فًب

ــت يف أحــدوإن  وظةادؼــوافىاظــات ادســتحبة و  ـإ

ورشط ؽٍران افذٕقب هق ــام تَـدم مــ  ,صىري افِٔؾ

 وبؼـط أن ٓ ,يف افَٔـام وآحتسـابحهقل اسيـامن 

 ,رورُؽـ وأجـب ظُ أو  ,ًّةُش رياء, أو  فَٔاما ذفؽخيافط 

ؾَـد جـاء يف أو يـَْص ثقابـف ؛ يبىؾ افًّـؾ,  مما وؽره

رب : »احلديث ظـ أيب هريرة, ؿـال: ؿـال رشـقل اهلل 

صائؿ فٔس فف مـ صٔامف إٓ اجلقع, ورب ؿائؿ فـٔس فـف 

  واهلل أظِؿ. ؾِْٔتبف افًبد فذفؽ ,(2)«مـ ؿٔامف إٓ افسٓر

                                                             

 صحيح (األلباين: حديث )صحيح قاؿ( 1690)  رقم(  1/539)ماجو  ابن رواه (0)
 .( 3488رقم ) (656/ 1) وزيادتو الصغري اجلامع
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 احلديث العارش

 ر إيامًكا واحتساًبامن قام لقؾة الؼد 

  

صوذ اهلل -أن رسوول اهلل ريض اهلل عـوه, عن أيب هريرة  

موون قووام لقؾووة الؼوودر إيامًكووا »قووال:  -وسووؾم وآلووه عؾقووه

 .1))«واحتساًبا, غػر له ما تؼدم من ذكبه

 :التوضقح

: يف ؾوؾ فِٔـة افَـدر فسقرة افَدر  ؿال مَاتؾ يف تٍسره

ؾـٔام شـقاها  افًّؾ ؾٔٓا خر مـ افًّؾ يف أفـػ صـٓر"

                                                             

( 1/16) )كتاب اإلدياف( )باب: قياـ ليلة القدر من اإلدياف (: البخاريمتفق عليو: (1) 
(، مسلم )كتاب صالة ادلسافرين وقصرىا(، )باب الرتغيب يف قياـ رمضاف، وىو 35) رقم

 ( اللفظ لو . 760رقم ) (1/523) الرتاويح(
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 وثامٕغوأفػ صٓر يًا ل ثالثة  ,(2)"فٔس ؾٔٓا فِٔة افَدر

ـر إٕسـان إذا  ّْ شْة وثالثة أصٓر,  ؾٓذه افٍـسة تًـا ل ُظ

ّر, هذا إذا صٌؾ  ًُ ّر حتك يهؾ إػ ذفؽ اف ًَ ُؿدر فف أن ُي

ٍٕسف بافًبا ة وافىاظة مْذ أول يقم مــ وٓ تـف, ومــ 

ـ افسـْغ؛ حيهؾ فف ذفؽ؟ ومـع هـذا افًـد  افُثـر مـ

ؾِٔست تًا ل تِؽ افٍسة ؾحسـب؛ بـؾ إن فِٔـة افَـدر 

خر مـ ذفؽ ـِف ــام ٕىـؼ بـذفؽ افَـرآن؛ وفـق تٖمـؾ 

اسٕسان يف ظد  هذه افسْقات افُثرة ومـا حيهـؾ ؾٔٓـا 

مـ افثقاب واخلر وافٍوؾ ظذ اخلِؼ وافًبـا  ؾـ٘ن ــؾ 

ذفؽ وأـثر حيهؾ يف فِٔة واحدة ؾَط, ؾٓذا ؾوؾ ظئؿ 

تَبـؾ مـ ادقػ شبحإف وتًاػ, دـ ُوؾؼ ؾٔٓا و ٓمثٔؾ فف

, ومــ رمحـة اهلل تًـاػ بًبـا ه اهلل مْف ؿٔامف فتِؽ افِِٔـة

                                                             

 (.771/ 4) سليماف بن مقاتل تفسري(0)  
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وهذا مـ تٍوـِف , ادٗمْغ أن جًِٓا تتجد  يف ـؾ شْة 

ف يف رموان ويف تُاظودا ـان آ, شبحإف وتًاػ ظِْٔا

 آظتُـافمجِـة  ؾقائـد  ــان مــواخـر مْـف افًؼ إ

 ,ام فِٔـة افَـدرفَٔـادًتُـػ  يتٍرغهق أن  مْف احلُّةو

يف هذه افِِٔة ويدرك هذا افٍوؾ افًئؿ وافثقاب افُبر 

   ادبارـة.

افزمْل ؾتُقن مـ ؽـروب صـّس تِـؽ  وؿتٓا ُمدةوأما 

 افِِٔة حتك مىِع افٍجر.    

, وؿـد  فـت ... بافهـالةؿٔامٓـا يُـقن  " :رؿال اخلو

افِِٔة خـر مــ أفـػ  شقرة افَدر ظذ أن افًّؾ يف هذه
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 ,مـ اهلل بًبـا ه ورمحةصٓر مما شقاها وهذا ؾوؾ ظئؿ 

  .(2)"جدير بادسِّغ أن يًيّقها وأن حئقها بافًبا ةؾ

أي أحٔاهـا  " ؿال اهلروي: «مـ ؿام فِٔة افَدر»: ؿقفف 

شقاء ظِؿ هبا أو ٓ, وفِٔة افَدر مْهقب ظذ إٔف مًٍقل 

وجيـقز ٕهـبف  فِٔة افَـدر, إذ ادًْك مـ أحٔك ,ٔفبف, ٓ ؾ

ؿٔـؾ: ويٍُـل يف  ,بٖٕف مًٍقل ؾٔف أي مـ أضاع اهلل ؾٔٓـا

ذفؽ ما يسّك ؿٔامًا حتك أن مـ أ ى افًناء بجامظة ؾَد 

فُـ افياهر مـ احلديث ظرؾًا, ـام ؿال افُرماين إٔف  ؛ؿام

  .(1)"ِة إٓ إذا ؿام مجًٔٓا أو أـثرهآ يَال ؿام افِٔ

ا  بَٔام رموان ؿٔام مجٔع فِٔـف ٔس ادرفو"ؿال افًراؿل: 

بؾ حيهؾ ذفؽ بَٔام يسر مـ افِٔؾ ـام يف مىِؼ افتٓجد 

                                                             

 .(1/194)اخلضري  عبداهلل بن الكرمي لعبد ادلستقنع زاد شرح (1)
 .(6/405)ادلصابيح  مشكاة شرح ادلفاتيح مرعاة (2)
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وبهـالة ؽ, وبهالة افساويح وراء اسمام ـادًتا  يف ذف

 :افًناء وافهبح يف مجاظة حلديث ظثامن بــ ظٍـان ؿـال

مـ صذ افًناء يف مجاظة ؾُٖٕام ؿـام »: ؿال رشقل اهلل 

يف مجاظـة ؾُـٖٕام صـذ  ٕهػ افِٔؾ ومـ صـذ افهـبح

 (2)«افِٔؾ ـِف

وـذفؽ مجٔع ما ذـرٕـاه يـٖيت يف حتهـٔؾ ؿٔـام فِٔـة  ,...

ؿـام مــ ]و,...مـ ؿام رموان"ؿال افْقوي: ,  (1)"افَدر

 ,ؿد يَـال إن أحـدمها يٌْـل ظــ أخـر [...افَدر فِٔة

ؿٔام رموان مـ ؽر مقاؾَة فِٔة افَـدر  :وجقابف أن يَال

وؿٔام فِٔـة افَـدر دــ  ,افذٕقبومًرؾتٓا شبٌب فٌٍران 

                                                             

 .(656( رقم )1/454)مسلم  رواه (1)
 .(4/161) التقريب شرح يف التثريب طرح(2) 
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 (2),"ا شـبٌب فٌٍِـران وإن مل يَـؿ ؽرهـاواؾَٓا وظرؾٓـ

مسـِؿ  بام ظْـد "واؾَٓا وظرؾٓا" واشتدل افْقوي فَقفف:

مـ يَؿ فِٔة افَدر ؾٔقاؾَٓا ؽٍر فف ما تَدم مـ »مرؾقًظا: 

ًٕـا » د ظـ ظبا ة مرؾقًظـا:, وٕمح(1)«ذٕبف ؾّــ ؿامٓـا إيام

(3)«تَدم مـ ذٕبف  فف ماف ؽٍر واحتساًبا ثؿ وؾَت ف
؛ فُـ  

 يقاؾَٓا مًْك مسِؿ رشح يف افْقوي ؿال ": افًراؿل ؿال

 أو فـف تقؾَٔٓـا مًْـك إٕام :(ؿِت) (افَدر فِٔة أاا يًِؿ)

 ؿامٓـا افتـل افِِٔـة تِـؽ أن افقاؿـع يُقن أن هلا مقاؾَتف

 مل وإن إمـر ٍٕـس يف افَـدر فِٔـة هل افَدر فِٔة بَهد

                                                             

 .(6/41)شرح مسلم للنووي  (1)
 قياـ يف الرتغيب وقصرىا ( )باب ادلسافرين صالة ىريرة )كتاب أيب رواه مسلم عن (2)

 (.760( رقم )1/524الرتاويح ( ) رمضاف، وىو
 حديث قاؿ حمقق ادلسند طبعة الرسالة: (22713رقم )(386/ 37) أمحد رواه(3) 

 (.حسن)
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 ادقاؾَـة مًْـك أن مـ افْقوي ذـره وما , ذفؽ هق يًِؿ

 يَتيضـ مـا افٍِـظ يف ِٔسؾ مر و  افَدر فِٔة بٖاا افًِؿ

 بـ حجر ااحلاؾظ  ؿال و , اهـ (2)" يساظده ادًْك وٓ هذا

هـق " :هبا بافًِؿ ادقاؾَة تٍسر مـبًد ذـر ؿقل افْقوي 

وٓ إُٔر حهقل افثقاب اجلزيؾ  ,افذي يسجح يف ٕيري

 ؛افَدر وإن مل يًِؿ هبا وفق مل تقؾؼ فـف فِٔة تٌاءدـ ؿام ٓب

 .(1)"وإٕام افُالم ظذ حهقل افثقاب ادًغ ادقظق  بف

 

 

 

 

                                                             

 . (2/326)ادلوطأ للزرقاين  شرح، (164/ 4) التقريب شرح يف التثريب طرح (1)

 .(4/267)حجر  البن الباري فتح (2)
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 :ة لقؾة الؼدرمن أدعق

ب افًٍـق حتـٕـؽ ظٍـق إافِٓؿ »:  ؾٔٓا ن يَقلأستحب يُ 

أاـا ظائنـة ر  اهلل ظْٓـا  جـاء ظــ ؾَد« ظْل ؾاظػ 

فَـدر مـاذا رأيت ان واؾَت فِٔـة اأرشقل اهلل  يا" :ؿافت

ٕؽ ظٍق حتـب افًٍـق ؾـاظػ إافِٓؿ » :أؿقل ؿال تَقفغ

وهلذا ير   إٕسان هذا افدظاء يف فٔـايل افًؼـ  ,(2)«ظْل 

؛ وفٔـايل افـقتر مْٓـا خاصـة  ,مـ رموان ظامة إواخر

تُقن فِٔة ؿد ـقٕف ٓيستىٔع أن جيزم أي فِٔة مـ افِٔايل 

  واهلل أظِؿ. افَدر

 

                                                             

 )باب الدعاء ( (، ورواه ابن ماجو )كتاب25495( برقم )42/316رواه أمحد ) (1)
حديث )صحيح ( :  ( قاؿ األلباين3850م )( رق 1265 /2والعافية( ) بالعفو الدعاء

   (.3337) رقم (1008/ 7) الصحيحة السلسلة
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 أما وقت لقؾة الؼدر:

فٔـايل افـقتر ومـ رموـان؛  إواخرفٔايل افًؼ  ل يفٓؾ 

 فٔـايل افـقترك وظؼيـ أرج وفِٔة شبع تُقن, أرجك ما

, ابــ ظّـر ريض اهلل ظـْٓامروى , مـا و فٔؾ ذفؽ, مْٓا

أرى رؤياـؿ ؿد تقاضٖت ظـذ  : »ؿال: ؿال رشقل اهلل 

أاا يف افًؼ إواخر, ؾافتّسقها يف افًؼ إواخر, يف 

 .(2)«اافقتر مْٓ

 ــان رشـقل اهلل : »ريض اهلل ظْٓا ؿافت ظائنةوظـ  

إذا  خؾ افًؼ إواخر مـ رموان , أحٔا افِٔؾ, وأيَظ 

وــان جيتٓـد يف افًؼـ  : »ؿافتو .(1) «أهِف, وصد ادئزر

                                                             

 (.1165) رقم (، مسلم2015 ( رقم )3/46)  عمر ابن متفق عليو: البخاري عن  (1)
 (.1174) رقم (، ومسلم2024( رقم )3/47البخاري ) رواهمتفق عليو: (2) 
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: ويف فٍـظ فِبخـاري(2)« إواخر ما ٓ جيتٓـد يف ؽرهـا

حتــروا فِٔــة افَــدر يف افــقتر, يف افًؼــ إواخــر مـــ »

  .(1)«رموان 

واهلل إين » ؿـال:إٔف   أيب بـ ـًبظـ  زر بـ حبٔش ظـو

ٕظِؿ أي فِٔة هل, هل افِِٔة افتل أمرٕا هبـا رشـقل اهلل 

  وأمارهتا أن يـ شبع وظؼصبٔحة بَٔامٓا, هل فِٔة ,

 «,  (1) تىِع افنّس يف صبٔحة يقمٓا بٔواء ٓ صـًاع هلـا

 افرشـقل لا فت مـ أؿق ؿد, هحٔحةافٓذه إحا يث ؾ

  , افَـدر يف افًؼـ إواخـر مــ أن فِٔة وأؾًافف ظذ

 . رموان

                                                             

 .(1175)( رقم 2/832رواه مسلم ) (1)
 رقم (، مسلم2017( رقم )3/46عنها ) اهلل رضي عائشة عن البخاري ق عليو:متف (2)

(1169.) 
 .(762) رقم( 1/525) مسلم رواه (3)
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تْتَـؾ يف فِٔـة افَـدر[ أي هـل]فُـ  ": ؿال ابـ ظثّٔغ

 ,يًْل ؿد تُقن هذه افسْة فِٔة إحدى وظؼـيـ, افًؼ

وافسْة افثإٔة فِٔة ثالث وظؼيـ, وافثافثـة فِٔـة  ـس 

ربـع وظؼيـ, أو شبع وظؼيـ, أو تسع وظؼيـ, أو أ

وظؼيـ أو شت وظؼيـ, أو اثْتغ وظؼـيـ, تْتَـؾ 

, فُـ أرجك مـا تُـقن فِٔـة ٕاا فٔست فِٔة مًْٔة  ائامً 

شـبع وظؼـيـ ثـؿ إوتـار, وأرجـك افًؼـ إواخــر 

افسبع إواخر مْٓا, ٕن مجاظة مـ افهـحابة أروا فِٔـة 

أرى رؤيـاـؿ ؿـد »:  افَدر يف افسـبع إواخـر, ؾَـال

ؾِٔتحرها  متحرهياع إواخر, ؾّـ ـان تقاضٖت يف افسب

وهذا حيتّؾ إٔف ـؾ ظام أو إٔـف تِـؽ « يف افسبع إواخر

افسْة ؾَط, وظذ ـؾ حال ؾٓل يف افًؼـ إواخـر مــ 
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واخـر مــ رموـان ؾّـ ؿام افًؼـ إ, إتٓك "رموان

 .واهلل أظِؿ  ـامِة ؾَد ؿام فِٔة افَدر

صـالة ؾٔٓـا   تَـام أو مْىَـة ٓمـ ـان يف مُان  فائدة :

 ,خافٔة مـ افُسُْك مْىَةأو مسُْف يف  , مجاظةافساويح 

شـقاء ؿٔـام ؾِٔهـؾ وحـده  ,يهـع مًـفمــ  دجي أو ٓ

رم حُيـ ؾٕ٘ف إن صاء اهلل تًـاػ ٓ فِٔة افَدر ؿٔام رموان أو

    . واهلل أظِؿمـ إجر وافثقاب 
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 احلديث احلادي عرش

 أمهولدته  كقوممن حج ومل يرفث ومل يػسق رجع  

صوذ -عن أيب هريرة ريض اهلل عـه, قال: قال رسول اهلل 

من حج هذا البقت, فؾم يرفوث, : »-وسؾم وآله اهلل عؾقه

رجع كقوم »ويف رواية  .(1)«ومل يػسق, رجع كام ولدته أمه

 .(2)«ولدته أمه

 :التوضقح

ظـد ا مــ  احلاؾظ بــ حجـر ذـر :«ؾِؿ يرؾث» ؿقفف

ويىِـؼ ظـذ  ,اجلـامع: افرؾث " :أؿقال أهؾ افًِؿ بَقفف

                                                             

: البقرة) ({رفث فال: }تعاىل اهلل قوؿ )باب (احلج كتاب) البخاري متفق عليو: (1) 
 والعمرة احلج فضل باب( ) احلج كتاب) ومسلم وللفظ لو، (1819() 11/ 3( )197

 .(1350) رقم (983/ 2( )عرفة ويـو

 (.1521رقم ) (133/ 2)(  ادلربور احلج فضل احلج( )باب )كتاب رواه البخاري (2)
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ؿـال إزهـري و,  وظذ افٍحش يف افَقل ,افتًريض بف

وـان  ,فُؾ ما يريده افرجؾ مـ ادرأة اشؿ جامع :افرؾث

هـذا  :ظٔاض :وؿال, بـ ظّر خيهف بام خقضب بف افْساء

َٓ  َرَؾـَث  َؾاَل  :مـ ؿقل اهلل تًاػ واجلّٓـقر   ُؾُسـقَق  َو

وافـذي ييٓـر أن  ,هــ ا ع اجلام :ظذ أن ادرا  بف يف أية

وإفٔـف ٕحـا   بف يف احلديث ما هـق أظـؿ مــ ذفـؽ, ادرا

أي مل يـٖت  ؿـال ايوـًا:«  يٍسـؼمل»: ؿقفف و ,افَرضبل

   .ـالم احلاؾظ إتٓك (2) "بسٔئة وٓ مًهٔة 

 .(1)"ادًهٔة ":«افٍسقق» ؿال افْقويو 

 يف هذا احلديث وحلهقل ادقظق  بف مـ ؽٍران افذٕقب 

 :رشضان

                                                             

 .(3/382)حجر  البن الباري فتح (1)
 (.9/119) للنووي مسلم صحيح شرح(2) 
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مـ حهـؾ فـف ط هبذا افؼؾٖخرج  ,ظدم افرؾث :ولاأل 

, أو مـا ــان ـاجلامع أو يشء مـ مَدماتف ,محذور رشظل

ؾَـد أخـؾ  ؛, ؾّـ حهؾ فف يشء مـ ذفـؽفِجامع شبباً 

  .بافؼط ادذـقر يف احلديث

مــ  صـٔئاً  ؾًـؾمــ  هبـذا أخـرجظدم افٍسـؼ, و :الثاين

 احلــج تــَْص أجــر افتــلادحرمــة  افســٔئات وادًــاي

ابــ ظثّٔـغ ضـابط افٍسـقق,  بـّغ وؿـد  ,وتٍسد ثقابف

 .(2)"احلرام, ـؾ يشء حرام ؾٓق ؾسقق:ضابىف "بَقفف: 

 ادحرم افَقل يف ـان شقاء وافٍسقق":  أيواً  وؿال

 وما افْساء إػ ـافْير افًٍؾ أو, وافُذب افّّْٔة افٌٔبة

  .(2)ذفؽ أصبف

                                                             

 (.2/117) البخاري البن عثيمني صحيح احلج كتاب شرح (1)
 (.322/ 5) الصاحلني رياض شرح (2)
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اػ يـٗ ي  ًذ اسٕسان أن حيذر ـؾ احلذر مــ ــؾ مـاؾ 

سـد ظِٔـف يٍ ممـاأو  , حرمإف مـ ـامؾ إجر وافثـقاب 

افٍائدة  وفتُِّة ,هذا ما ُذـر يف هذا احلديث  .ظِّف ـِف

ؿـقل  اجلدال يف أخر وهقمـ رشط  يف أيةٕذـر ما جاء 

 :اهلل تًاػ

    رٌ  احْلَج ُٓ ُِقَماٌت  َأْص ًْ ـْ  َم ـ َّ َـّ  َؾـَرَض  َؾ ِٓ  َؾـاَل  احْلَـجَّ  ؾِـٔ

َٓ  َرَؾَث  َٓ  ُسقَق ؾُ  َو   [279 فبَرة آية:ا] احْلَجِّ  يِف  ِجَداَل  َو

 "ابـ ظثّٔـغ افًالمة ؿال «مل يرؾث ومل يٍسؼ» :َقففؾ

هـذا  ,اجلامع ومَدماتـف :يًيص, وافرؾث :يًْل]يٍسؼ[ 

ٓ مجـاع وٓ  :يًْـل  َرَؾـَث  تًاػ: هق افرؾث, ؾَقفف 

وٓ مـا ــان شـببًا فِجـامع, وهلـذا ٓ , مَـدمات اجلـامع
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ب ادحرم وٓ يًَد, حتك خىبة افْسـاء حـرام ظـذ خيى

  .(2)"ادحرم

 :واجلدال  ثالثة أكواع " :رمحف اهلل تًاػثؿ ؿال 

جدال يرا  بف إثبات احلؼ وإبىال افباضـؾ وهـذا  :األول

واجب يف حال اسحرام وظدمف وٓبـد مْـف , ؾِـق رأيْـا 

رجاًل جيا ل ببدظة واسٕسان محرم ؾٓؾ يسُت ويَقل ٓ 

 اْ عُ  : ل؟ ٓ .. جيب أن جيا ل فًّـقم ؿقفـف تًـاػجدا

َؽ  َشبِٔؾِ  إَِػ  ةِ  َربِّ َّ ُْ
تِل َوَجاِ هْلُؿْ  احْلََسَْةِ  َوادَْْقِظَيةِ  بِاحْلِ  بِـافَّ

ـُ  ِهَل   جيب أن جيا ل .[215]افْحؾ: آية َأْحَس

اجلدال ادحـرم يف اسحـرام وؽـره , وهـق افـذي  :الثاين

ؼ , ـهاحب بدظة جيـا ل جيا ل بافباضؾ فٔدحض بف احل

                                                             

 .(2/116) عثيمني البن البخاري صحيح احلج كتاب شرح (1)
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ظـ بدظتف أو إٕسان جيا ل ظـ وجقب صـالة اجلامظـة , 

يف ؽر إحرام ,  وأو ما أصبف ذفؽ , ؾٓذا محرم يف اسحرام 

 وضابىف ـؾ مـ جا ل بباضؾ فٔدحض بف احلؼ .

جدال ٓ هلذا وٓ هلذا ـام حيدث بغ افْاس ـثرًا  :الثالث

ٕٕـؽ إذا  ... ,يف ادجافس , ؾٓـذا يْٓـك ظْـف يف احلـج 

جا فت إٍتح ظذ ٍٕسؽ باب افتٍُر فـٔش يَـقل ــذا 

فٔش يَقل ـذا , ثؿ إن اجلدال يقجـب أن حتّـٖ افـٍْس 

وتًٍْؾ وتٌِـط , وهـذا ٓ صـؽ إٔـف خيٍـػ مــ هٔبـة 

افْسؽ , ثؿ إٕا فق ؿدرٕا إٕؽ يف افىقاف وجًِت جتـا ل 

بقء فٔس واجبًا ظِٔؽ إنـٌِت ظــ أذــار افىـقاف 

أيوًا ظــ مراؿبـة اهلل ظـز وجـؾ ؾٔوـٔع وإنٌؾ ؿِبؽ 

ظِٔؽ, وإذا ـان افُالم مىًَِا محرمًا يف افهالة ؾاجلـدال 
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يف احلج محرم, وٓ ؽرابة أن حيرم اجلدال يف احلج ويبـاح 

يف ؽر احلج, وهذا يف ؽر اجلدال افقاجب افذي يَهـد 

بف إبىـال افباضـؾ وإحَـاق احلـؼ ؾٓـذا واجـب يف ــؾ 

ا فة وادْازظة بغ افْاس يف احلج واجلدال: ادج, (2)"حال

 ف ؾالبد مــ تـرك اجلـدال...,(1) ـثرا هذه تَْص احلج

رشقل اهلل  ؿالو, (1)«احلج ادزور فٔس فف جزاء إٓ اجلْة»

: « مـ حج ومل يرؾث ومل يٍسؼ رجع ـٔقم وفدتف أمف» 

ـٔـقم وفدتـف  ,رجع مـ افذٕقب َٕٔا ٓ ذٕقب ظِٔف :أي

 .إتٓك(4) "أمف

                                                             

 .(2/117) عثيمني البن البخاري صحيح من احلج كتاب شرح (1)
 .(322/ 5)عثيمني  البن الصاحلني رياض شرح (2)
 رقم (983/ 2) مسلم (،1773رقم ) (2/ 3) ىريرة أيب عنمتفق عليو: البخاري  (3)

(1349.) 
 .(323/ 5) الصاحلني رياض شرح (4)
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 ال أهل العؾم يف ما يؽػره احلج:أقو

 

 ؽػره احلج ثالثة أقوال وهي :مسللة ما يُ لؾعؾامء يف 

 الؼول االول: 

ٍِّ ن اهلل يُ إ حتـك  افهٌائر وافُبائرر باحلج مجٔع افذٕقب ُ

اؾظ وممـ ؿال هبـذا احلـ -يسَط بف احلَققأي -افتبًات 

 ,ر ه مجٓـقر أهـؾ افًِـؿ وفُـ هذا افَـقل, (2)بـ حجر

/ 2) فِٓـروي مرؿاة ادٍاتٔح رشح منُاة ادهابٔح ؾٍل

أمـا حَـقق افًبـا  ؾـال تسـَط بـاحلج : "ما فٍيف (221

 ."واهلجرة إمجاظاً 

  :الؼول الثاين

 قال هوذا األيب الصغائر والؽبائر من الذكوب به اهللُ رُيؽػِّ 

                                                             

 .(3/383) الباري البن حجر فتح(1) 
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قه العؾوامء وسوقلب بقاكوه وهذا الؼول قد رد عؾ ,(2) ادالؽي

 الحؼًا 

   لث:الؼول الثا

ومـفم  ,(1) الؽبائر برشط التوبة مـفاُتؽػر الصغائر فؼط و

 .(1) الؽبائر اجتـابمن قال تؽػر الصغائر برشط 

يًْـل فـٔس  "«ـٔقم وفدتف أمف » ؿقففوؿال ابـ ظثّٔغ: 

ــام أن اجلْـغ إذا وفـد فـٔس ظِٔـف ذٕـقب  ,ظِٔف ذٕقب

وهـذه  ,ؾُذفؽ هذا, وطاهر احلديث افُبائر وافهٌائر

ختِػ ؾٔٓا افًِامء هؾ إحا يـث ادىَِـة هـذه مسٖفة ا

اــا مَٔــدة بــام إذا إأو يَــال  ,تنـّؾ افُبــائر وافهــٌائر

                                                             

 الرملي (، فتاوى565/ 1العدوي ) ( ،حاشية375/ 1) الدواين للنفراوي الفواكو(1) 
 (2/85,84) (احلج كتاب)

  .(1/102) ادلفاتيح مرقاة(2) 
 (.364/ 2)  الرائق ،البحر (1/8)عثيمني البن البخاري صحيح من احلج كتاب شرح(3) 
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اجتْبت افُبائر ؟ هـذا إخـر أاـا مَٔـدة , وهـق رأي 

 وؿافقا : إذا ـإت افهِقات اخلّس واجلًّة  , اجلّٓقر

اجلًّة ٓ تٍُر إٓ باجتْاب افُبائر مـع أاـا أؾوـؾ  اػ

  .(2)"ج مـ باب أوػمـ احلج ؾاحل

ٍُــر مــ ادًِــقم أن إظــامل افهــاحلة تُ : "ا  ؿـال افًّبــ

رها إٓ افتقبة, وـٔـػ ٍِ َُ افهٌائر, وأما افُبائر ؾٕ٘ف ٓ يُ 

ٍُر افُبائر واسٕسان مك ظِٔٓا ومل يتـب يُقن احلج يُ 

ٍُـر مْٓا؟! وإٕام إظـامل افهـاحلة تٍُـر افهـٌائر, وتُ 

يرجع ـٔقم وفدتـف أمـف مــ  افُبائر مع افتقبة, ؾاسٕسان

احلج مع افتقبة وفـٔس بّجـر  احلـج وهـق مكـ ظـذ 

ادًــاي وافُبــائر, بــؾ يف احلــج يَــع يف ادًــاي 

                                                             

 .(1/8)عثيمني  البن البخاري صحيح من احلج كتاب شرح(1) 
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وادحرمات ؾُٔػ يرجع ـٔقم وفدتف أمف؟! ؾِٔس إمر 

ـذفؽ وإٕام ادَهق  مـ ذفؽ: إٔف يٍُر افهـٌائر, وأمـا 

تـاب  افُبائر ؾال تٍُر إٓ إذا تاب اسٕسـان مْٓـا, ؾـ٘ذا

مْٓا ؾٕ٘ف يرجع مـ حجف ـٔقم وفدتف أمف, وهلذا جـاء يف 

ــة ورموــان إػ رموــان »احلــديث:  ــة إػ اجلًّ اجلًّ

ــت  ــْٓام مــا اجتْب ــا بٔ وافًّــرة إػ افًّــرة مٍُــرات د

َتُِْبقا إِنْ   واهلل تًاػ يَقل: «(2)افُبائر َباِئرَ  جَتْ ـْقنَ  َما ـَ َٓ  ُتْْ

رْ  َظْْفُ  ٍِّ َُ ؿْ  ُٕ ُُ َِّٔئا َظْْ ؿْ َش ُُ [ ؾافُبـائر 12آيـة  ]افْسـاء:  تِ

 .(1)"رها إظامل افهاحلةٍِ َُ تٍُرها افتقبة, وافهٌائر تُ 

 

                                                             

 إىل واجلمعة اخلمس الصلوات باب( )الطهارة كتابأيب ىريرة ) حديث نم مسلم رواه (1)
 . (233) رقم( 209/ 1) ...( رمضاف إىل ورمضاف اجلمعة،

  (.28/ 16) للعباد داود أيب سنن شرح (2)
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 احلديث الثاين عرش

 من محد اهلل بعد فراغه من أكل الطعام   

 

عن أبقه, قوال:  ريض اهلل عـه عن سفل بن معاذ بن أكس,

مون أكول  »سوؾم: آلوه وصذ اهلل عؾقه و -قال رسول اهلل

ال: احلؿد هلل الذي أصعؿـي هوذا ورزقـقوه مون صعاًما فؼ

 .(2)«غر حول مـي وال قوة, غػر له ما تؼدم من ذكبه 

                                                             

رقم  (5/508) ذا فرغ من الطعاـ()أبواب الدعوات( )باب ما يقوؿ إ رواه الرتمذي (1)
 وأبو «غريبٌ  حسنٌ  حديثٌ  ىذا» الرتمذي وقاؿ: وفيو زيادة قولو: )وما تأخر( (3458)

 ابن ماحة )باب ما يقوؿ إذا فرغ من الطعاـ(ميموف، ورواه  بن الرحيم عبد: امسو مرحـو
 يف الطرباين وأخرجو( 15632) رقم( 395/ 24) أمحد  . ورواه(3285( رقم )2/1093)
 الرمحن عبد أيب طريق من( 468" )والليلة اليـو عمل" يف السين وابن ،( 900" )الدعاء"

 واحلاكم موسى، بن بشر عن( 389/ )20" الكبري" يف والطرباين اإلسناد، هبذا ادلقرئ،
" الشعب" يف البيهقي طريقو ومن -البلخي الفضل بن الصمد عبد طريق من(  1/507)
 لبس ومن: "وزادوا الرمحن ادلقرئ، عبد أيب عن ستتهم -( 639" )اآلداب" ويف ،( 6285)

 تقدـ ما لو غفر قوة وال مين حوؿ غري من ورزقنيو ىذا كساين الذي هلل احلمد: فقاؿ ثوبًا،
 منكرة، زيادة وىي" تأخر وما: "لفظة بزيادة عنهم فتفرد الفرج، بن نصري وخالفهم ".ذنبو من
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 :التوضقح

ُٕـرة يف فٍـظ  ,ُِّة ضًام ؾ «ضًاًما مـ أـؾ » : ؿقفف

مـٖـقل ينـّؾ أي ضًـام  شٔاق اسثبات تٍٔد اسضـالق

 ,ِقىحأو  ,ؾاـٓةـان  وشقاءً  ,, أو ـثراً ؿِٔالً  ـان شقاءً 

, قٓت إخرى افتل يٖـِٓـا إٕسـانها مـ ادٖـأو ؽر

, مما أحِـف اهلل فْـا مــ افىٔبـات ,ويىِؼ ظِٔف فٍظ ضًام

ظـذ ذفـؽ افىًـام ؾ٘ذا أـؾ اسٕسان ومحد اهلل ظز وجؾ 

وؿـد جـاء يف ؾوـؾ  ,ُيرجك أن ُيٌٍر ما تَـدم مــ ذٕبـف

                                                                                                            

 أيب عن( 6285" )الشعب" يف البيهقي طريقو ومن ،( 4023) داود أبو عنو أخرجو وقد
 ادلقرئ، الرمحن عبد أيب طريق من (193-4/192) احلاكم بو ، وأخرجو ادلقرئ، الرمحن عبد
، أيب عن أيوب، بن حيىي عن  خيرجاه، ومل اإلسناد، صحيح حديث ىذا: وقاؿ. بو مرحـو

قاؿ العالمة األلباين:  .ميموف بن الرحيم عبد وىو ضعيف، مرحـو أبو: بقولو الذىيب وتعقبو
 - 6086رقم ) (1050/ 2) وزيادتو لأللباين: الصغري اجلامع صحيح حديث )حسن(

 طبعة أمحد مسند حمققو (، وقاؿ188رقم) (151: ص)لأللباين: الطيب ( الكلم 2015
    .(حسن إسناده) الرسالة
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ما رواه مسِؿ يف صحٔحف ظــ  أيواً  افتحّٔد بًد إـؾ

ل: ؿـال رشـقل اهلل صـذ اهلل ظِٔـف إٔس بــ مافـؽ, ؿـا

َة ؾٔحّده »وشِؿ:  َِ ـْ َ ْٕ إن اهلل فر  ظـ افًبد أن يٖـؾ ا

وهـذا ؾوـؾ  (2)«ظِٔٓا أو يؼب افؼبة ؾٔحّده ظِٔٓـا

شبحإف بٖن إٕسان حيهؾ ظذ ر  اهلل  ظئؿ مـ اهلل ,

تًاػ بّجر  محـده هلل ظْـد إـِـة وافؼـبة وــذفؽ و

 نأحيرص ظذ  ؾًذ إٕسان أن تَدم مـ ذٕبف, ؽٍران ما

هبـذا افـذـر  جر افُبـرهذا افٍوؾ افًئؿ وإٓ يٍقتف 

 .  واهلل أظِؿ, وحيتسب إجر مـ افًع افَدير , افٔسر 

 

 

                                                             

 (. 2734)رقم ( 2095/ 4) مسلم رواه (1) 
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 عرشاحلديث الثالث 

 الثقاب  من محد اهلل عـد لبس 

 

-عن سفل بن معاذ بن أكوس, عون أبقوه, أن رسوول اهلل 

من أكل صعاًما ثم قال: »: قال -سؾمآله وصذ اهلل عؾقه و

احلؿد هلل الذي أصعؿـي هذا الطعوام, ورزقـقوه مون غور 

غػر له ما تؼدم من ذكبوه وموا تولخر, حول مـي وال قوة, 

ذا احلؿود هلل الوذي كسواين هوقال: ومن لبس ثوًبا فؼال: 

غػور لوه موا  ,وال قوة الثوب, ورزقـقه من غر حول مـي

 .(2)«تؼدم من ذكبه

                                                             

،  [تأخر وما]: وفيو زيادة لفظ( 4023) رقم( 4/42) ( اللباس كتاب) أبو داود رواه  (1)
 احلاكم يف ادلستدرؾو (،271) رقم (239: ص)  والليلة اليـو عمل وأخرجو ابن السين يف

 حديث وقاؿ: )ىذا(  تأخر وما)  زيادة ( بدوف1870رقم ) (687/ 1) الصحيحني على
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 :التوضقح

ينـّؾ  مىِؼ ـِّة ثقب فٍظ «ومـ فبس ثقًبا»:  ؿقفف

شـقاء ــان هـذا  هدق ظِٔف فٍـظ ثـقب, وما يُ أي ثقب

 .واهلل أظِؿ, أو مستخدماً , ِبس جديداً افثقب افذي يُ 

ويف هذا أن اسٕسان ظْـدما يِـبس افِبـاس "ا : ؿال افًبّ 

حيّد اهلل ظز وجؾ ظذ هـذه افًّْـة, وهـق افـذي ـسـا 

, وــؾ ذفـؽ مــ رزق ورزق, وهق افذي أضًـؿ ورزق

اهلل, شقاء ـان ذفؽ ضًامًا أو فباشًا, وــؾ يشء حيهـؾ 

اسٕسان مْف ظذ ؾائدة شقاء ـان مآً أو وفـدًا أو زوجـة 

أو ضًامًا أو فباشًا؛ ـؾ ذفؽ مــ رزق اهلل؛ ؾـ٘ذا محـد اهلل 

                                                                                                            

 ابن احلافظ وحسنو (تأخر وما زيادة وفد، )األلباين حسنوو  البخاري(. شرط على صحيح
  انظر ختريج احلديث يف الباب السابق. (123/  1) األفكار نتائج يف حجر
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ظز وجؾ ظذ تِؽ افًّْة افتل يتٍوؾ اهلل هبا ظِٔف, أثابف 

ف. ويف هـذه افروايـة زيـا ة: بٖن يٌٍر فف ما تَدم مـ ذٕبـ

, فُـــ هــذه افزيــا ة ؽــر صــحٔحة؛ ٕن «ومــا تــٖخر»

إحا يث افتل ور ت ثبتت ؾٔٓا مٌٍرة ما تَدم  ون ما 

تٖخر, وفُـ هذا ٓ صؽ إٔـف ؾوـؾ ظيـٔؿ مــ اهلل ظـز 

فف افـذٕقب بسـبب محـد  تٍُروجؾ, وهق ـقن اسٕسان 

ومــ ادًِـقم أن هـذه  ,اهلل ظز وجؾ وصُره ظذ ًّٕـف

افذٕقب افتـل تٍُـر إٕـام هـل افهـٌائر, وتٍُـر بُـقن 

اسٕسان حيّد اهلل ويثْل ظِٔف شـبحإف وتًـاػ, أو ـقٕـف 

 .(2) "يٖيت بًبا ة مثؾ افهٔام ـٔقم ظاصقراء ويقم ظرؾة

 

                                                             

 .(22/486)للعباد  - داوود ابو سنن شرح(1) 
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 :فائدة

 أن واظِـؿ: افًِامء بًض ؿال"ؿال افًالمة ابـ ظثّٔغ : 

 مــ تَـدم ما فف ؽٍر ؿد اهلل أن  افرشقل خهائص مـ

 ؾًؾ مـ بٖن يٖيت حديث ؾُؾ: ظِٔف وبْاءً  تٖخر, وما ذٕبف

 حـديث ؾٕ٘ـف(  تـٖخر ومـا ذٕبف مـ تَدم ما فف ؽٍر) ـذا

 فف ؽٍر» أما ,افرشقل خهائص مـ هذا ٕن ضًٔػ,

 هـذا ,( تـٖخر مـا) فُــ ـثـر, ؾٓذا , «ذٕبف مـ تَدم ما

 وهـذه خهائهـف, مــ وهق ؾَط,  فِرشقل إٓ فٔس

 ؾٔـف حديث أتاك إذا إٔف افًِؿ؛ فىافب ٕاؾًة ظامة ؿاظدة

 ؾاظِؿ تٖخر؛ وما ذٕبف مـ تَدم ما فف ؽٍر ـذا ؾًؾ مـ أن

 مـــ هــذا ٕن يهــح؛ ٓ ضــًٔػ( تــٖخر مــا) ؿقفــف أن
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 ."(1) محّدٍ  خهائص

هذين  كذكر حول هذه األحاديثػائدة التامم ول

 :ادبحثني

 ادبحث األول

 ؟ ر أم الهل يشرتط اجتـاب الؽبائر لغػران الصغائوهو  

, أن رشـقل ريض اهلل ظْـف ظـ أيب هريـرة بدفٔؾ ما ور  

افهِقات اخلّس, واجلًّـة إػ اجلًّـة, : »ؿال   اهلل 

 تورموان إػ رموان, مٍُـرات مـا بٔـْٓـ إذا اجتْبـ

 .«ما اجتْبت افُبائر» :ويف رواية أخرى .(1)«افُبائر

                                                             

 (.73/ 2) الصاحلني رياض شرح (1)
 رقم( الصالة كتاب...( )اجلمعة إىل واجلمعة اخلمس الصلوات) باب مسلم رواه (2)

(233 )(1 /209). 
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ــقوي ــال افْ ــث " : رمحــف اهلل ؿ ــذه إحا ي ــك ه يف مًْ

 :تٖويالن

ٍُر افهٌائر بؼط أن ٓ يُـقن هْـاك ـبـائر يُ  :أحدمها

 .ٓ افُبائر وٓ افهٌائر ٍر صٔئاً َُ ؾ٘ن ـإت ـبائر مل يُ 

ـُر  وهق إصـح ادختـار: إٔـف :والثاين ٍِّ َُ ــؾ افـذٕقب ُي

ؿـال , وتَـديره يٌٍـر ذٕقبـف ـِٓـا إٓ افُبـائر, افهٌائر

ـ هذا ادذـقر يف إحا يث مـ :افَايض ظٔاض رمحف اهلل

هق مذهب أهؾ افسْة وأن  ,ؽٍران افهٌائر  ون افُبائر

 .(2)"تًاػافُبائر إٕام تٍُرها افتقبة أو رمحة اهلل 

واختٍِقا يف أن افتٍُر هـؾ ينـسط يف ": ؿال افزرـق

ؾّــ جًـؾ  ,افتقبة وفًؾ اخلالف مبْـل ظـذ افتـٖويِغ

                                                             

/ 4) للعراقي التقريب شرح يف التثريب طرح ،(6/382) ادلهذب للنووي شرح اجملموع(1) 
163). 
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اجتْــاب افُبــائر رشضــًا يف تٍُــر افهــٌائر مل ينــسط 

ومــ مل , ًؾ هذه خهقصٔة دجتْب افُبائر وج, افتقبة 

ينسضف اصسط افتقبة وظدم اسرصار ويدل ظِٔف حديث 

أن صالة افًكـ  ؾ ادرأة ثؿ ٕدم ؾٖخزه افْبل بَّ افذي ؿَ 

وـان افْدم ؿد تَدم مْف وافْدم تقبة فُــ  , (2)ـٍرت ظْف

طاهر إضـالق احلـديث يَتيضـ أن افتٍُـر ــان بـٍْس 

ب ما ؿبِٓا ؾِق اصسضْاها بّجر ها جتُ افهالة ؾان افتقبة 

                                                             

 يف  اهلل رسوؿ بينما: قاؿ أمامة، أيب عن ( 2765) رقم (2117/ 4) مسلم رواه (1)  
 علي، فأقمو حدا، أصبت إين اهلل رسوؿ يا: فقاؿ رجل جاء إذ معو، قعود وحنن ادلسجد،
 علي، فأقمو حدا، أصبت إين اهلل رسوؿ يا: فقاؿ أعاد مث ، اهلل رسوؿ نوع فسكت
 رسوؿ الرجل فاتبع: أمامة أبو: قاؿ  اهلل نيب انصرؼ فلما الصالة، وأقيمت عنو، فسكت

 اهلل رسوؿ الرجل فلحق الرجل، على يرد ما أنظر اهلل رسوؿ واتبعت انصرؼ، حني  اهلل
، اهلل رسوؿ لو فقاؿ: أمامة أبو قاؿ علي، فأقمو حدا، بتأص إين اهلل رسوؿ يا: فقاؿ 
« :يا بلى،: قاؿ «الوضوء؟ فأحسنت توضأت قد أليس بيتك، من خرجت حني أرأيت 

 اهلل رسوؿ لو فقاؿ: قاؿ اهلل رسوؿ يا نعم،: فقاؿ «معنا الصالة شهدت مث: »قاؿ اهلل رسوؿ
 " :ذنبك: قاؿ أو -حدؾ لك غفر قد اهلل فإف-". 
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مع افًبا ات مل تُــ افًبـا ات مٍُـرة وؿـد ثبـت أاـا 

 مٍُرات ؾسَط اظتبار افتقبة مًٓا.

هؾ هـق ؿٔـد  «ما اجتْبت افُبائر» :واحلاصؾ أن ؿقفف

يف افتٍُر حتك فق ـان مكًا ظذ افُبائر مل يٌٍر فف يشء 

ؾًذ  , ادٌٍرة أو هق ؿٔد افتًّٔؿ أي تًّٔؿ, مـ افهٌائر

؛  واألقرب الثاين ,هذا تٌٍر افهٌائر وإن ارتُب افُبائر

ٍُـر ٕن افهـٌائر تُ  ؛وإٓ مل يُـ فذفؽ تٖثر يف افتٍُـر

َتُِْبقا إِنْ  : باجتْاب افُبائر بدفٔؾ ؿقفف تًاػ َباِئرَ  جَتْ  َمـا ـَ

ْقنَ  َٓ رْ  َظْْفُ  ُتْْ ٍِّ َُ ؿْ  ُٕ ُُ ؿْ  َظـْْ ُُ َِّٔئاتِ , [12ة ]افْسـاء: آيـ  َشـ

ٍُــر ؿــال صــاحب اسحٔــاء: واجتْــاب افُبــرة إٕــام يُ 

  .إتٓك(2)"افهٌرة إذا اجتْبٓا مع افَدرة واسرا ة ...

                                                             

 (.420،  419/ 1) للزركشي الفقهية القواعد يف ادلنثور(1) 
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و ل افتَٔٔـد بًـدم ؽنـٔان  " ابــ حجـر: وؿال احلاؾظ

ـُر  افُبائر ظذ أن افذي ٍَّ َُ مــ افـذٕقب هـق افهـٌائر ُي

ؾتحّؾ ادىَِات ـِٓا ظذ هذا ادَٔـد وذفـؽ أن مًْـك 

أي ؾ٘اـا إذا ؽنـٔت ٓ  (1)«ما مل تٌش افُبـائر» :ؿقفف

وفٔس ادرا  أن تٍُـر افهـٌائر رشضـف اجتْـاب  ,تٍُر

إذ اجتْاب افُبائر بّجر ه يٍُرها ـام ٕىـؼ بـف  ؛افُبائر

وٓ يِزم مــ ذفـؽ أن ٓ يٍُرهـا إٓ اجتْـاب  , افَرآن

ـرُ وإذا مل يُـ فِّـرء صـٌائر  ,افُبائر ٍَّ َُ جـل فـف أن رُ  ُت

بَّـدار ذفـؽ مــ افُبـائر وإٓ أظىـل مــ  ظْـف يٍُر

وهق جار يف مجٔع ما ور  يف ٕيـائر  ,افثقاب بَّدار ذفؽ

إذا اجتْبـت »: ؿال افَرضبل: وؿقفف,  (1)"ذفؽ واهلل أظِؿ

                                                             

 .(233)رقم (209/ 1) مسلم رواه (1)
  (.2/372)  حجر البن الباري فتح(2) 
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؛ يدل ظذ أن افُبائر إٕام تٌٍر بافتقبة ادًز ظْٓا «افُبائر

َتُِْبقا إِنْ  بآجتْاب يف ؿقفف تًاػ: َباِئرَ  جَتْ ْقنَ  َما ـَ َٓ  َظْْفُ  ُتْْ

رْ  ٍِّ َُ ؿْ  ُٕ ُُ ؿْ  َظْْ ُُ َِّٔئاتِ : ؾَقفـف... [12] افْسـاء آيـة: َش

؛ يًْل بف: افهٌائر, ثـؿ (1)«حتك خيرج َٕٔا مـ افذٕقب»

ٓ بًد يف أن يُقن بًض إصـخاص تٌٍـر فـف افُبـائر 

وافهٌائر بحسب ما حيرضه مـ اسخالص, ويراظٔف مـ 

 .(1)" يٗتٔف مـ يناءاسحسان وأ اب, وذفؽ ؾوؾ اهلل 

ـإـت ـٍـارة دـا ؿبِٓـا مــ » :ؿقفـف و" :ؿال افْقوي

أن  :مًْـاه (3)«افذٕقب ما مل يٗت ـبرة وذفؽ افدهر ـِف

                                                             

 أي خيرج ادلتوضئ نقيا من الذنوب. (244)رقم (215/ 1) مسلم رواه (1)
 (.119/ 3) مسلم كتاب تلخيص من أشكل دلا ادلفهم (2)

 حتضره مسلم امرئ من ما يقوؿ»ولفظو:  (228)قمر  (206/ 1) مسلم رواه(3) 
 الذنوب من قبلها دلا كفارة كانت وركوعها وخشوعها وضوءىا فيحسن مكتوبة صالة

 كلو ، الدىر وذلك كبرية يؤت مل ما
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وفٔس ادـرا   ,افذٕقب ـِٓا تٌٍر إٓ افُبائر ؾ٘اا ٓ تٌٍر

 يشءأن افذٕقب تٌٍر مامل تُـ ـبرة ؾان ـإت ٓ يٌٍـر 

ؾسٔاق إحا يث  تّالً ؾ٘ن هذا وإن ـان مح ,مـ افهٌائر

 ذفؽ. افياهر واهلل أظِؿ إٔف ٓ ينسطؾ .(2)"يٖباه

 :تعريف الؽبرة من الذكوب

ــدة أن يًِــؿ افَــارئ افُــريؿ تًريــػ  ومـــ متــام افٍائ

ؿال افًالمة افسًدي , وهذا أحسـ تًريػ هلا :  افُبرة

أن افُبرة ما  افُبائر: وأحسـ ما حدت بف "يف تٍسره: 

ٕٔا, أو وظٔد يف أخرة, أو ٍٕـل إيـامن, أو ؾٔف حد يف افد

       .(1)"ترتٔب فًْة, أو ؽوب ظِٔف

 

                                                             

 .(112/ 3) مسلم على النووي شرح(1) 
 .(1/176) (176: ص) الرمحن الكرمي تيسري=  السعدي تفسري(2) 
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 ادبحث الثاين

 : ؼولهادراد بقوال العؾامء يف أ 

 .«غػر له ما تؼدم من ذكبه» 

غػر هل ُتغػر مجقع الذكوب الصغائر والؽبائر أم تُ 

   ؟الصغائر

 : يف ادرا  هبذه افًبارة  نفًِِامء ؿقٓ

   األول: ولالؼ

 ن غػران الذكوب يشؿل الصغائر والؽبائر :إ

 ؿـام مــ» ديثحل رشحف يف رمحف اهلل تًاػ ؿال ابـ بىال

ؿقل ظام يرجك دـ ؾًؾ ما ذــره هق " : [«...,افَدر فِٔة

أن يٌٍر فف مجٔع افذٕقب: صٌرها وـبرهـا؛  احلديث يف
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ظْــد  وؿــال افًْٔـل,  (2)" ون ذٕـب ٕٕـف مل يسـتثـ ذٕبــاً 

افٍِـظ ظـام,  " :« مـ ؿٔام رموان  ؽٍر فـف ...»حلديث 

وافتخهـٔص بـال ,  ينّؾ افهٌرة وافُبـرةيْبٌل أن 

وٕـازع يف ذفـؽ ": وؿـال افزرـقـ,  (1) "خمهص باضؾ

وــذفؽ ؿـال  ,صاحب افذخائر: وؿال ؾوؾ اهلل أوشـع

:  ابـ ادْذر يف اسرشاف يف ـتاب آظتُـاف يف ؿقفـف

إيامًٕا واحتسابًا ؽٍر فف مـا تَـدم مــ مـ ؿام فِٔة افَدر »

وحُاه , ؿال: يٌٍر فف مجٔع ذٕقبف صٌرها وـبرها «ذٕبف

ابـ ظبد افز يف افتّٓٔد ظـ بًـض ادًـارصيـ فـف, ؿٔـؾ 

ئر يريد بف أبا محّد إصٔع ادحدث إن افهـٌائر وافُبـا

ؿـال و ,(1) "إحا يـث يٍُرها افىٓارة وافهالة فيـاهر

                                                             

 .(4/150) بطاؿ البن اريالبخ صحيح شرح (1)
 .(5/275) للعيين داود أيب سنن شرح (2)
 (. 1/418,417للزركشي) الفقهية القواعد يف ادلنثور (3)
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وإضالق افـذٕب صـامٌؾ فُِبـائر ": ابـ إمر افهًْاين

واؾـؼ »حـديث :ظْد رشحـف ؿال اهلروي  و(2)"ٌائروافه

 ومــ ظـدٓ, افهـٌائر مــ: أي «ؿقفف ؿقل ادالئُـة...

 .(2)"ؾوال افُبائر

 الؼول الثاين:

وهذا  أن غػران الذكوب خمتص بالصغائر دون الؽبائر 

 هو قول اجلؿفور

ـفهـاحلة تُ ذهب مجٓقر أهؾ افًِـؿ إػ أن إظـامل ا ٍّ ر ُ

صٌائر افذٕقب, وأما افُبـائر ؾـال تٍُـر بّجـر  ؾًـؾ 

                                                             

 ( .1/592)للصنعاين:  السالـ سبل  (1)
 (.711/ 2) ادلصابيح مشكاة شرح ادلفاتيح مرقاة(2) 
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 ,(2)حتك تٍُـر مْٓاإظامل افهاحلة, بؾ ٓ بد مـ افتقبة 

هذا ادذـقر يف احلديث مـ ؽٍـران : ؿال افَايض ظٔاض

ما مل تٗت ـبرٌة, هق مـذهب أهـؾ افسـْة, وأن  افذٕقب

 ,(1)"وؾوـِفافُبائر إٕام تٍُرها افتقبة أو رمحة اهلل تًـاػ 

ؿـال افْـقوي:  , و(1)مثِف ؿال ابـ افًريب ادافُلـذفؽ و

ادًروف ظْد افٍَٓاء أن هذا خمـتص بٌٍـران افهـٌائر "

ٍػ مــ افُبـائر وجيقز أن خي :ؿال بًوٓؿ , ون افُبائر

يف رشحف حلـديث ؿال افًْٔل  و,(4)"ما مل يها ف صٌرة

                                                             

)غفر لو ري: عند قولو قاؿ ادلبارؾ فو (404/ 6) ادلصابيح مشكاة شرح ادلفاتيح مرعاة(1) 
 اجلمهور عند خمصوص أنو إال الذنوب مجيع فيتناوؿ مضاؼ جنس اسمما تقدـ من ذنبو(  

 .بالصغائر
 .(57/ 3) األوطار نيل وانظر(. 446/ 1) مسلم للنووي  صحيح شرح(2) 
 (.39: ص) للذنوب ادلكفرة اخلصاؿ(. 27/ 1) األحوذي حتفة (3)
 .(6/40) مسلم شرح(4) 
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 مـا خـال افُبـائر «ؽٍر فف ما تَـدم مــ ذٕبـف»: افقضقء

  .(2) "افًبا وحَقق 

ؽٍر فف مـا ؿام رموان »: وؿقفف " :ادبارك ؾقري ؿال  

وؿـال , أي مـ افهـٌائر مــ حَـقق اهلل «تَدم مـ ذٕبف

: طاهره يتْاول افهٌائر وافُبائر, وبـف احلاؾظ ابـ حجر

وؿال افْقوي: ادًروف ظْد افٍَٓاء إٔـف , جزم ابـ ادْذر

غ, وظزاه ظٔـاض خيتص بافهٌائر, وبف جزم إمام احلرم

 .إتٓك(1) " هؾ افسْةٕ

 ,شـبؼافَـقل يف مـا  هـذا  مـ يشء ـرذُ د ذا وؿأـتٍل هب 

ـــ أرا   ــتزا ةوم ــقم  آش ــامع افًِ ــاب )ج ــر ـت ؾِْٔي

                                                             

 .(4/127) للعيين داوود ايب حشر  (1)
 (315/ 4) ادلصابيح مشكاة شرح ادلفاتيح مرعاة (2)

. 
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واحلُـؿ( فِحــاؾظ ابــ رجــب, رشح احلـديث افثــامـ 

 ظـذإ فة  مع ذـرظؼ, ؾَد بسط افَقل يف هذه ادسافة 

 .ذفؽ

 :  تان ختامقتانفائد

   وػ :إ 

ـَ "ؿال افْقوي:    ـؿد يَـال إذا   ٍُـرتُ افقضـقء, ؾـامذا  رَ ٍَّ

ًّــات اجلُ  تٍُــرافهــالة؟ وإذا ـٍــرت افهــالة ؾــامذا 

ورموان؟ وـذفؽ صقم يقم ظرؾة ـٍارة شـْتغ ويـقم 

ظاصقراء ـٍارة شْة وإذا واؾؼ تٖمْٔف تٖمغ ادالئُة ؽٍـر 

ؾ ن ــواجلقاب: ما أجابـف افًِـامء أ؟فف ما تَدم مـ ذٕبف 

فِتٍُر, ؾ٘ن وجـد مـا  واحد مـ هذه ادذـقرات صافح

وإن مل يهـا ف صـٌرة وٓ , مـ افهـٌائر ـٍـرهيٍُره 
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وإن  ,ـبــرة ـتبــت بــف حســْات ورؾًــت بــف  رجــات

أن رجقٕـا  ,ومل يها ف صـٌرة برة أو ـبائرصا ؾت ـ

  .اهـ (2)"أظِؿ خيٍػ مـ افُبائر واهلل

 الثاكقة :  

كبائر فؼط أو من لقس لوه ال  من له صغائر فؼط أو من له 

 صغائر وال كبائر ؟

ؽٍر فف ما تَـدم مــ »:ظْد ؿقفف ؿال احلاؾظ ابـ حجر 

طاهره ؽٍران مجٔع افذٕقب اداضٔة وهـق محّـقٌل  :«ذٕبف

ظْد افًِامء ظذ افهٌائر فـقرو  آشـتثْاء يف ؽـر هـذه 

 ,افرواية ]أي رواية افقضقء[يف حؼ مـ فف ـبائر وصٌائر

ـُ  ؾّـ فٔس فف ومــ فـٔس فـف إٓ  ,رت ظْـفٍِّ إٓ صٌائر 

                                                             

 .(3/113)على مسلم  النووي شرح(1) 
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ومـ , ـبائر خٍػ ظْف مْٓا بَّدار ما فهاحب افهٌائر 

 (2)"فٔس فف صٌائر وٓ ـبائر يز ا  يف حسْاتف بْير ذفؽ

 .  اهـ

 خطر صغائر الذكوب ومؼراهتا

 

ظذ افًبد هتا خىر ظئؿ اإن فهٌائر افذٕقب ومحَر       

حذرٕا  وفذفؽ؛ رتف وخسايف هالـف  ؾَد تُقن شبباً 

افرشقل
ََّ مـ    جاء مـ  ؾَد؛  راهتاصٌائر افذٕقب ومح

 ؿال:  ؿالريض اهلل ظْف  ظبد اهلل بـ مسًق  حديث

ََّ »:  رشقل اهلل رات افذٕقب, ؾ٘اـ جيتًّـ إياـؿ ومح

رضب هلـ وإن رشقل اهلل  «ظذ افرجؾ حتك هيُِْف 

قم, ـّثؾ ؿقم ٕزفقا أرض ؾالة, ؾحرض صْٔع افَ»مثال: 

                                                             

 (.2/70) األحوذي ، حتفة( 261/ 1) حجر البن الباري فتح(1) 
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وافرجؾ جيلء  ؾجًؾ افرجؾ يْىِؼ, ؾٔجلء بافًق ,

بافًق , حتك مجًقا  شقا ا, ؾٖججقا ٕارا, وإٔوجقا ما 

ـام جاء ظـ أم ادٗمْغ  ظائنة  بَقفف و , (2)«ؿذؾقا ؾٔٓا

يا ظائنة, إياك »: ؿال  ريض اهلل ظْٓا, أن رشقل اهلل

  .(1)«ضافباومحَرات افذٕقب, ؾ٘ن هلا مـ اهلل 

: بٍتح افَاف «ومحَرات افذٕقب»: ْدي: ؿقففؿال افس

 ادند ة, أي: صٌائرها.

: إما ٕن اظتٔا ها يٗ ي إػ ارتُاب «هيُِْف» وؿقفف ؿال

افُبائر, مـ حام حقل احلّك يقصؽ أن يَع ؾٔف, ؾُٔقن 

                                                             

قاؿ حمققو  (24415) رقم( 40/478)مسعود،  بن اهلل عبد حديث من أمحد  رواه (1)
/ 1) اجلامع صحيح األلباين: حديث )حسن(قاؿ  لغريه، حسن حديث: لةالرسا طبعةادلسند 
  .(2687)رقم( 523
/ 6) الصحيحة السلسلةيف  : حديث األلباينقاؿ ، (3818) رقم( 6/367) امحد رواه (2)

 (.2731رقم )( 521
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وإمـا ٕن , اهلالك بافُبـائر افتـل تـٗ ي إفٔٓـا افهـٌائر

واجب, ــام تٍُر افهٌائر ظْد اجتْاب افُبائر جائز ٓ 

ذـر ـثر مـ أهؾ افًِؿ, وإن ـان طاهر افَـرآن يَتيضـ 

 ,أاـ إذا ـثرن خياف ظـدم ادٌٍـرة خالؾف, ؾبغ احلديث

وإما ٕن اظتٔا ها يٗ ي إػ ؿِة ادبآة هبا, أو هق يقجب 

افهـٌرة ـبـرة, وهـق وإمـا ٕن اسرصار ظـذ , اهلالك

وإؿــرب أن احلــديث يــدل ظــذ أن  , حلــديثمحّــؾ ا

ـبرة, وإن مل يك ظـذ  اسرصار ظذ ٕقع افهٌرة أيواً 

 اهلل مــ هلـام ؾ٘ن: »وؿقفف وؿال ,بًْٔٓاصٌرة واحدة 

 تًـاػ, اهلل مــ جئـ  يسـٖفؽ, مُِا هلا ؾ٘ن: أي ,«ضافبا

 , (2) مثال افَز يف وافُْر ـادُْر

                                                             

 (40/478)الرسالة  طبعة أمحد اإلماـ مسند حاشية انظر (1)
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إػ صدة خـقف افهـحابة مــ هـذه رمحؽ اهلل  يا إيرو 

ظــ ظْد افبخاري جاء ؾَد  ؛ذٕقبافهٌائر ومحَرات اف

 هـل إُٕؿ فتًِّقن أظـامًٓ  »: إٔس ريض اهلل ظْف إٔف ؿال

أظُْٔؿ مــ افنـًر, إن ـْـا فًْـدها ظـذ ظٓـد  يفأ ق 

ـــ ادقبَــات رشــقل اهلل  ــال«م ــك افبخــاري . ؿ : يًْ

 خدم رشقل اهلل افذيٓذا إٔس ابـ مافؽ ؾ ادُِٓات.

ثاين بًد رشـقل ظؼ شْغ يَقل هذا, ويَقفف يف اجلٔؾ اف

ؾُٔــػ بحــايل وحافــؽ  , ويف افَــرون ادٍوــِة,  اهلل

 .ما اهلل بف ظِٔؿوافسٔئات وظِْٔا مـ افذٕقب 

إٕـام ــإقا يًـدون ": رمحف اهلل يف رشحـف ابـ بىالؿال   

افهٌائر مـ ادقبَات فندة خنٔتٓؿ هلل, وإن مل تُـ هلؿ 

وادحَـرات إذا ـثــرت  ,وهـذا ؽايـة اخلـقف...ـبـائر, 
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ؾٔٓا, وؿـد روى  وافتام يت ـبائر باسرصار ظِٔٓا صار

ظـ أشِؿ أبك ظّـران إٔـف شـّع أبـا أيـقب  ,ابـ وهب

ــؼ هبــا ويٌنــك  يَــقل: إن افرجــؾ فًّٔــؾ احلســْة ؾٔث

ادحَــرات, ؾَِٔــك اهلل يــقم افَٔامــة وؿــد أحاضــت بــف 

خىٔئتف, وإن افرجؾ فًّٔؾ افسٔئة, ؾام يزال مْٓا منـٍَا 

وؿـال أبـق ظبـد  َٔامـة آمْـاحتك يَِـك اهلل يـقم اف حذرا

 يف: مثــؾ افــذى جيتْــب افُبــائر ويَــع بعْــافــرمحـ احل

ع ؾاتَاه حتك ٕجا مْف, ثؿ فَٔف ادحَرات, ـرجؾ فَاه شبُ 

ؾحؾ إبؾ ؾاتَاه ؾْجا مْـف, ؾِدؽتـف ِّٕـة ؾٖوجًتـف, ثـؿ 

أخرى, ثؿ أخرى حتك اجتًّـ ظِٔف ؾكظْف, وـذفؽ 

ال أبـق بُـر , وؿـادحَرات يفافذى جيتْب افُبائر ويَع 
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إن اهلل يٌٍر افُبائر ؾال تٖٔشقا, ويًذب ظـذ "افهديؼ: 

  .إتٓك(2)  "افهٌائر ؾال تٌسوا

إيــاـؿ ومحَــرات »:  وؿــال ادْــاوي يف رشحــف فَقفــف

أي صٌائرها ٕن صٌارها أشباب تـٗ ي إػ  "«افذٕقب

ارتُاب ـبارها ـام أن صٌار افىاظات أشباب مٗ ية إػ 

زايل: صٌائر ادًاي جيـر بًوـٓا ؿال افٌ ,حتري ـبارها

إػ بًض حتك تٍقت أهؾ افسًا ة هبـدم أصـؾ اسيـامن 

 ة. وإن اهلل يًذب مــ صـاء ظـذ افهـٌرـظْد اخلامتة اه

ثؿ إٕف رضب فذفؽ مثال زيـا ة يف  ةويٌٍر دـ صاء افُبر

ؾٕ٘ام مثؾ محَرات افذٕقب ـّثؾ ؿقم »: افتقضٔح ؾَال

اء ذا بًق  حتك محِقا ما ٕزفقا بىـ وا  ؾجاء ذا بًق  وج

                                                             

 .(10/203,202) بطاؿ البن البخاري صحيح شرح (1)
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إٔوجقا بف خبزهؿ وإن محَرات افذٕقب متك يٗخذ هبـا 

يًْل أن افهٌائر إذا اجتًّت ومل تٍُـر  «صاحبٓا هتُِف

ومل يذـر افُبـائر فْـدرة وؿقظٓـا مــ افهـدر  ,أهُِت

 إول وصدة حترزهؿ ظْٓا ؾٖٕذرهؿ مما ؿد ٓ يُسثقن بف 

باب مْٓــا وؿــال افٌــزايل: تهــر افهــٌرة ـبــرة بٖشــ

ؾ٘ن افذٕب ـِام اشتًيّف افًبد  ,واسرصار ,آشتهٌار

ــد اهلل ــد اهلل ٕن  ,صــٌر ظْ ــام اشتهــٌره ظيــؿ ظْ وـِ

وذفؽ  ,اشتًيامف يهدر ظـ ٍٕقر افَِب مْف وـراهتف فف

افٍْقر يّْع مـ صدة تٖثره بف واشتهـٌاره يهـدر ظــ 

إفٍة بف وذفؽ يقجب صـدة إثـر يف افَِـب ادىِـقب 

 .(2)إتٓك "فىاظة وادحذور تسقيده باخلىٔئة تْقيره با

                                                             

 .(127/ 3)للمناوي   القدير فيض(1) 
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 وؿد احسـ مـ ؿال هذه افُِامت :

 افتَك ؾٓق وـبرها   ...  صٌرها افذٕقب خؾ

 يرى ما حيذر افنقك ض...  أر ؾقق ـامش واصْع

 .(1)احلل مـ اجلبال إن   ...     صٌرة حتَرن ٓ

أن يَــل ٍٕســف مـــ ـــؾ افــذٕقب وهلــذا ؾًــذ ادســِؿ 

 باشــتّرارصــٌرها وـبرهــا وجيــد  افتقبــة  وادًــاي

افهاحلة فتُقن شـبب يف ؽٍـران مـا  ظاملويُثر مـ إ

ؾِـُٔـ , يدري متك يبٌتـف ادـقت  تَدم مـ ذٕبف ؛ٕٕف ٓ

مـ ذٕقبف ومًاصٔف, وأن يستًد  دالؿات ربـف ظذ حذر 

 جؾ وظال . 

 

                                                             

 .(472/ 2) واحلكم العلـو جامع(1)
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 قؾَٔف واحلّد هلل تؿ بحّد اهلل تًاػ وت

 رب افًادغ

 

إٓ إٔت حإؽ افِٓؿ وبحّدك أصٓد أن ٓ إفف شب

 ب إفٔؽوأتق شتٌٍركأ
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