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فضل العلم  ٕ 

 ملسمة اًىذاة
 ِ ئَاِث  ٕاْن اًَْحْمُس لِِلَ ِّ يَا ، َوِمْن َسي وِز َبهُْفس ِ وُر ِِبلَِلِ ِمْن ُُشُ ـُ َ ، َوه ٍُ خَْلِفُص َُ ، َووَس ْ يُي ـِ خَ ٍُ ، َووَس ْ َمُس ، ََنْ

، وَ  ٍِ الَِلُ ،فاَل ُمِضَي ََلُ ًِيَا، َمْن ََيِْس ا ٍَُبْْعَ ال الَِلُ ، َوْحَس
ّ
ََلَ ا
ّ
اِذَي ََلُ ، َوَبْصَُِس َبْن ال ا َُ َِْي ، فاَل  َمْن يُْض

. ٍُ َوَزُسوَُلُ ، َوَبْصَُِس َبَن ُمَحَمًسا َؾْحُس ال َُشِيَم ََلُ

اَل َوَبهُُْتْ  :﴿
ّ
َِ َواَل ثَُموحَُن ا يَن بَٓمٌُوا اثَُلوا الَِلَ َحَق ثُلَاِث َا اََّلِ َُِموَن )ََي َبَيه ]بٓل ْعصان:  ﴾(201ُمْس

201]

ي َذََلَُُكْ ِمْن هَْفٍس َواِحَسٍت َوَذَََق ِمْْنَا َسْوََجَا َوتََر ِمْْنُمَ  :﴿ َا اًيَاُش اثَُلوا َزجَُُكُ اََّلِ ا ِزَخااًل نَِثرًيا ََي َبَيه

نَ 
ّ
َِ َواْْلَْزَحاَم ا ي جََساَءًُوَن ِت  [.2]اًًساء:  ﴾(2الَِلَ ََكَن ؿَََْيُُكْ َزِكيًحا ) َوِوَساًء َواثَُلوا الَِلَ اََّلِ

يَن بَٓمٌُوا اثَُلوا الَِلَ َوكُوًُوا كَْواًل َسِسيًسا ) :﴿ َا اََّلِ اًَُُكْ َويَْلِفْص ًَُُكْ ُرهُوجَُُكْ َوَمْن 70ََي َبَيه َِْح ًَُُكْ َبْْعَ ( يُْع

[.72 - 70]أْلحزاة:  ﴾ (72ميًا )يُِعؽِ الَِلَ َوَزُسوََلُ فَلَْس فَاَس فَْوًسا َؾؼِ 

 ٔبما تـس :

ْسُي ُمَحَمسٍ  َُ َن َبْظَسَق اًَْحِسيِر ِنخَاُة الَِلِ ، َوَبْحَسَن اًَِْْسِي 
ّ
، َوَُشه أْلُموِز ُمْحَسََثُُتَا، َوُُكه  ا

 ُمْحَسزٍَة ِتْسؿٌَة ، َوُُكه ِتْسؿٍَة َضاَلََلٌ، َوُُكه َضاَلََلٍ ِِف اًيَاِز .

يَن ﴿ لوَل ثـاىل :ٌَـمل واًـٌَلء املاكهة اًـاًية ، واملزنَل اًصفيـة ِف ادلهيا واْلٓدصت ، ًفٕان  يَْصفَؽِ الَِلُ اََّلِ

َمَُوَن َدِدرٌي ) ـْ مْلَ َذَزَخاٍث َوالَِلُ ِتَما ثَ ـِ يَن ُبوثُوا اًْ [. 22اجملاذَل:] ﴾ (22بَٓمٌُوا ِمٌُُْكْ َواََّلِ

لس ٔبمص هللا ثـاىل هخيَ ِب  َوكُْي َزّةِ ِسْذِِن ِؿًَْما ﴿ : السزتاذت من اًـمل ، فلال س ححاهَ ًيخيًَو

[221ظَ:]﴾ (221)

ُو  ﴿ : وكس كال ثـاىل اَل ُبًو
ّ
ا نَِثرًيا َوَما يََشنَُص ا يُْؤِِت اًِْحْْكََة َمْن يََضاُء َوَمْن يُْؤَث اًِْحْْكََة فَلَْس ُبوِِتَ َذرْيً

ًَْحاِة ) [ 169ت: ]اًحلص  ﴾(169اْْلَ

ٍس ، ِِف كَْوِل الَِلِ َؾَز َوَخَي:   ُِ 169َُ]اًحلصت:  ﴾ يُْؤِِت اًِْحْْكََة َمْن يََضاءُ ﴿وَؾْن ُمَجا مْلُ َواًِْفْل ـِ [ كَاَل: اًْ

".

اَل الَِلُ  ﴿ وذما يسل ويؤنس ؿىل ٔبمهية اًـمل ،ورضوزت ظَحَ ـ كوَل ثـاىل:
ّ
ََلَ ا
ّ
َُ اَل ا َ ﴾فَاْؿمَلْ َبه

اًـمل اخلض ية ، نٌل كال ومثصت –نٌل كال اإلمام اًحزازي  –فدسبٔ ِبًـمل كدي اًلول واًـمي  [29س:] محم

َََماءُ   ﴿ ثـاىل : ـُ ٍِ اًْ ََش الَِلَ ِمْن ِؾَحاِذ هََما ََيْ
ّ
 [18فاظص:] ﴾ ا

اًعـام من ًووال اًـمل واًـٌَلء ، ًعاز اًياش َكٍهبامئ ، وحاحذيا ٕاىل اًعـام واًرشاة ، ٔبصس احذياًخا 

.واًرشاة 
2

وِف ُشٍ اًصساَل " فضي اًـمل وُشف ٔبُهل " اًيت كسز هللا يل تفضهل وثوفيلَ مجـِا وحصثيهبا ، وكس 

، وماكهة ٔبُهل ، واَّلي ٔبسبَٔل س ححاهَ ٔبن جيـَين وسائص  مقت فهيا ثرسذ تـغ ذزز وفضائي اًـمل 

األسكندرية .–دار البصرية –للناشر  - نقًلا من " مقدمة كتاب العلم " البن عثيمني-ٔ
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 ٖوشرف أهله  

دصت ، ٕاهَ س ححاهَ وثـاىل ويل رك ، ذريي ادلهيا واْلٓ  س ححاهَ  مني من ٔبُهل ، ًييال من فضهلاملسَ

، واًلاذز ؿَيَ ... اٌَِم بٓمني . 

 نخحَ حبمس هللا وثوفيلَ 

اًحاحر ِف اًلصبٓن واًس ية 

ٔبدومك ِف هللا /ظالخ ؿامص 
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فضل العلم  ٗ 

اًفعي أْلول

ثـصيف اًـمل
و: ٕاذزاك اًيشء ؿىل ما ُو ؿَيَ ٕاذزاًَك خاسًما. ًلة: هليغ اجلِي، ُو

و ضس اجلِي، وكال بٓدصون من بُٔي اًـمل: ٕان  اظعالًحا: فلس كال تـغ ٔبُي اًـمل: ُو املـصفة ُو

 اًـمل ٔبوحض من ٔبن يُـصف.

واَّلي يـييٌا ُو اًـمل اًرشؾي، واملصاذ تَ: ؿمل ما ٔبىزل هللا ؿىل زسوَل من اًحيٌاث واًِسى، فاًـمل 

 اَّلي فيَ اًثياء واملسخ ُو ؿمل اًويح، ؿمل ما ٔبىزل هللا فلط.

: "من يصذ هللا تَ ذرًيا يفلَِ ِف ادلين".  وكال اًييب

زوا ذيياًزا وال ذزمًها وٕامنا وّززوا اًـمل، مفن ٔبذشٍ ٔبذش حبغ وافص". وكال اًييب  : "ٕان أْلهخياء مل يوّزِ

، فأْلهخياء ؿَهيم  ومن املـَوم ٔبن اَّلي وززَ أْلهخياء ٕامنا ُو ؿمل ُشيـة هللا ؾز وخي ًويس كرٍي

حني كسم املسيية  ا وززوا ٌَياش ؿمل اًعياؿاث وما يخـَق هبا، تي ٕان اًصسول اًعالت واًسالم م

وخس اًياش يؤجصون اًيزي بٔي يَلحوهنا كال هلم ملا زٔبى من ثـهبم الكًما يـين ٔبهَ ال حاخة ٕاىل ُشا 

.3: "ٔبهُت بٔؿمل ثضؤون ذهيامك"  ففـَوا، وحصهوا اًخَليح، ًوىن اًيزي فسس، مث كال هلم اًييب 

ٔبؿمل اًياش تَ؛ ْٔلن ٔبنرث من يُثىن ؿَيَ  و َكن ُشا ُو اًـمل اَّلي ؿَيَ اًثياء ًاكن اًصسول ًو

.ِبًـمل واًـمي ُو اًييب 

 ٕارن فاًـمل اًرشؾي ُو اَّلي يىون فيَ اًثياء ويىون اذلس ًفاؿهل، ًوىين مؽ

ت ؿىل ظاؿة هللا رك ال ٔبىىص ٔبن يىون ٌَـَوم أْلدصى فائست، ًوىْنا فائست راث حسين: ٕان ٔبؿاه

ا ِف ، فيىون رك ذرًيا ومعَحة، وكس يىون ثـَمِا واحدً  وؿىل هرص ذين هللا واهخفؽ هبا ؾحاذ هللا

ُُتْ ِمْن كَُوٍت َوِمْن ِزَِبِظ ﴿ِف كوَل ثـاىل: ،  تـغ أْلحيان ٕارا َكن رك ذاذاًل  ـْ خََع وا ًَُِْم َما اس ْ َوَبِؿسه

 [ .60]أْلهفال: ﴾اًَْرْييِ 

؛ ورك ْٔلن اًياش ال تس هلم من ٔبن  ثري من ٔبُي اًـمل ٔبن ثـمل اًعياؿاث فصط نفايةوكس رهص ن 

، ويرشتوا هبا، وكري رك من أْلموز اًيت يًذفـون هبا، فٕارا مل يوخس من يلوم هبشٍ  يعحروا هبا

. ورا حمي خسل تني ٔبُي اًـمل اًرشؾي اَّلي ُو فلَ نخاة هللا  املعاهؽ ظاز ثـَمِا فصط نفاية

ٔبو وس يةل ٕاىل ُش، فيىون، ، وما ؿسا رك فٕاما ٔبن يىون وس يةل ٕاىل ذري  زسوَل  وس ية

حْكَ حبسة ما يىون وس يةل ٕاًيَ.
2
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 ٘ وشرف أهله          

 اًثاِناًفعي 

   ُمـًَما مدـثَو ِبهلل  تيان ؿَمَ  ِف خاء ما
َُ ًَََِمْت َظائَِفٌة ِمْْنُ  ﴿ :كال ثـاىل ًيخيَ  ُخ اَل َوًَْواَل فَْضُي الَِلِ ؿَََْيَم َوَزْْحَ

ّ
ْم َبْن يُِضَهوَك َوَما يُِضَهوَن ا

ًِْىذَاَة َواًِْحْْكََة َوؿََََمَم َما ًَْم حَُىْن  ٍء َوَبْىَزَل الَِلُ ؿَََْيَم ا وهََم ِمْن ََشْ مَلُ َوََكَن فَْضُي َبهُْفَسُِْم َوَما يَُُضه ـْ ثَ

 [223اًًساء:] ﴾ (223الَِلِ ؿَََْيَم َؾِؼميًا )

وقٍ و  َُ كَْوٌم، فَدََََف َرِكَ اًييَِبَ  : كَاًَْت ؿَائَِضُة: َظيََؽ اًييَِبه َؾْن َمرْسُ ٍَ َؾْي ، فَذزََنَ َِ ، َصيْئًا فََصَدَط ِفي

، فَوَ »فََرَعَة فََحِمَس الَِلَ مُثَ كَاَل:  َُ ـُ ِء َبْظيَ وَن َؾِن اًيَشْ ُُ ِّنِ َْلَؿََُْمُِ َما َِبُل َبْكَواٍم يَخَزَنَ
ّ
، الَِلِ ا ْم ِِبلَِلِ

َيةً  ُُهْ ََلُ َدض ْ «. َوَبَصسه
2

 

يَا  وَؾْن ؿَائَِضَة، كَاًَْت: ََكَن َزُسوُل الَِلِ  ََّن ًَس ْ
ّ
اِل ِتَما يُِعيُلوَن، كَاًُوا: ا ، َبَمَصُُهْ ِمَن اَْلْْعَ َرا َبَمَصُُهْ

ّ
ا

َن الَِلَ كَْس قََفَص َكَ َما ثَ 
ّ
، ا َصَف َنَِْيئَِذَم ََي َزُسوَل الَِلِ ـْ ُ لََسَم ِمْن َرهِْحَم َوَما ثَبََدَص، فَيَْلَضُة َحََّت ي

، مُثَ يَُلوُل:  َِ َن َبثْلَامُكْ َوَبْؿَََمُُكْ ِِبلَِلِ َبَّنَ »اًلََضُة ِِف َوَْجِ
ّ
«.ا

1
 

ْؿََُمُُكْ ِِبهلِل َؾَز َوَخَي، َوَبثْلَامُكْ ََلُ كًََْحا  وِف زواية ٔبْحس ِّنِ َْلَ
ّ
 ".: " َوهللِا ا

ُمُُِم اًِْىذَاَة ﴿ ؾن هخيَ ٕاجصاُمي :وكال ثـاىل  َِّ ـَ ُ ْم بََٓيِثَم َوي ْر ِفهِيْم َزُسواًل ِمْْنُْم يَْخَُو ؿََهَْيِ ـَ َزتَيَا َواتْ

ـَزِيُز اًَْحِىمُي ) هََم َبهَْت اًْ
ّ
هِيْم ا  [219اًحلصت:] ﴾ (219َواًِْحْْكََة َويَُزنِّ

ًِْىذَاَة َواًِْحْْكََة مََكَ َبْزَسَْيَا ِفي ﴿ وكال ثـاىل : ُمُُكُ ا َِّ ـَ ُ ُُكْ َزُسواًل ِمٌُُْكْ يَْخَُو ؿَََْيُُكْ بََٓيِثيَا َويَُزنِّيُُكْ َوي

ََُموَن ) ـْ ُمُُكْ َما ًَْم حَُىوهُوا ثَ َِّ ـَ ُ  [252اًحلصت: ] ﴾ (252َوي

يِّنَي َزُسواًل ِمْْنُْم يَْخَُو ﴿ وكال ثـاىل : ّمِ َر ِِف اْْلُ ـَ َ ي ت َو اََّلِ ًِْىذَاَة ُُ ُمُُِم ا َِّ ـَ ُ هِيْم َوي َِ َويَُزنِّ ْم بََٓيِث ؿََهَْيِ

ْن ََكهُوا ِمْن كَْدُي ًَِفي َضاَلٍل ُمِدنٍي )
ّ
 [ 1ادلـة:] ﴾ (1َواًِْحْْكََة َوا

ًَلَْس  ﴿ ًلوَل ثـاىل : ُو مٌة هللا ؿىل ؾحاذٍ املؤمٌني مبـثَ هلم ُمـًَما ، وُمزهًيا ، وَّلا زسول هللا 

َِّمُ َمَن الَِلُ  ـَ ُ هِيْم َوي َِ َويَُزنِّ ْم بََٓيِث َر ِفهِيْم َزُسواًل ِمْن َبهُْفِسِِْم يَْخَُو ؿََهَْيِ ـَ َ ْر ت
ّ
ٌِنَي ا ًِْىذَاَة  ؿىََل اًُْمْؤِم ُُِم ا

ْن ََكهُوا ِمْن كَْدُي ًَِفي َضاَلٍل ُمِدنٍي )
ّ
 [261بٓل ْعصان :]﴾ (261َواًِْحْْكََة َوا

خَبِِرُن ؿىََل َزُسوِل هللِا وَؾْن َخاِجِص جِْن َؾْحِس هللاِ  ، فََوَخَس اًيَاَش ُخَُوًسا  ، كَاَل: َذَذَي َبتُو جَْىٍص يَس ْ

خَبَِرَن فَ  ، ًَْم يُْؤَرْن ِْلََحٍس ِمْْنُْم، كَاَل: فَبُِرَن ِْلَِِب جَْىٍص، فََسَذَي، مُثَ َبْكدََي ُْعَُص، فَاس ْ َِ ، فََوَخَس ِتَحاِت بُِرَن ََلُ

ُم اًييَِبَ خَ  اًييَِبَ  ، َوامِجًا َساِنخًا، كَاَل: فَلَاَل: َْلَكُوًََن َصيْئًا ُبْْضِ ٍُ ًًِسا َحْوََلُ ِوَساُؤ ، فَلَاَل: ََي ا

ٍهَْيَا، فََوَخبُِث ُؾُيلََِا
ّ
 ، فََضِحَم َزُسوُل هللاِ  َزُسوَل هللِا، ًَْو َزَبيَْت ِتًَْت َذاِزَخَة، َسبًََْخيِن اًيََفلََة، فَُلْمُت ا

  :َن َحْويِل مََكَ حََصى، يَْسبًَْييَِن اًيََفلَةَ »، َوكَاَل ىَل «ُُ
ّ
ُص ا بُ ُؾُيلََِا، فَلَاَم ُْعَ ىَل ؿَائَِضَة جَيَ

ّ
، فَلَاَم َبتُو جَْىٍص ا

                                                           
 (. ٕٕٛٗ٘(،وأمحد)ٖٕٙ٘) -ٕٚٔ(،ومسلمٔٓٔٙالبخاري) - ٔ
 (.ٜٖٕٔٗ(،وأمحد)ٕٓالبخاري)- ٕ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ٙ فضل العلم 

مُهَا يَُلوُل: جَْسبًََْن َزُسوَل هللِا  بُ ُؾُيلََِا، الِكَ ، فَُلََْن: َوهللاِ  َحْفَعَة جَيَ ٍُ  اَل وَْسبَُل َزُسوَل َما ًَيَْس ِؾْيَس

ًََُِن َصًِْصا  هللِا  ، مُثَ اْؿزَتَ ٍُ ا َوِؾرْشِيَن  -َصيْئًا َبتًَسا ًَيَْس ِؾْيَس ـً ٍِ اْْلٓيَُة:  -َبْو ِجْس ِش َُ  َِ ََي  ﴿مُثَ ىََزًَْت ؿَََْي

َا اًييَِبه كُْي ِْلَْسَواِخمَ  يَاِث ﴿[ َحََّت تََََف 18]أْلحزاة:  ﴾َبَيه ]أْلحزاة:  ﴾ ِمٌُْىَن َبْحًصا َؾِؼميًاٌَُِْمْحس ِ

ائَِضَة، فَلَاَل: 19 ـَ َِ »[، كَاَل: فَدََسَب ِت َجًِل ِفي ـْ ِّنِ ُبِزيُس َبْن بَْؾِصَط ؿَََْيِم َبْمًصا ُبِحةه َبْن اَل ثَ
ّ
ََي ؿَائَِضُة، ا

َو ََي َزُسوَل هللِا؟ فَذاََل «َحََّت جَْسدَِضرِيي َبتََويِْم  ُُ ؿََهَْيَا اْْلٓيََة، كَاًَْت: َبِفيَم ََي َزُسوَل  ، كَاًَْت: َوَما 

ِِبَ اْمَصبَ  ، َوادَلاَز اْْلِٓدَصَت، َوَبْسبَُكَ َبْن اَل ُُتْ ًت ِمْن ِوَسائَِم هللِا، َبْسدَِضرُي َبتََوَي؟ تَْي َبْدذَاُز هللَا َوَزُسوََلُ

ي كَُُْت، كَاَل:   »ِِبََّلِ
ّ
يِّخًا، َوًَِىْن اَل جَْسبًَيُِن اْمَصَبٌت ِمْْنَُن ا ـَ يِّخًا، َواَل ُمذَ ـَ ثيِْن ُم ـَ َن هللَا ًَْم يَْح

ّ
ُُتَا، ا اَل َبْذَِبْ

ا ً ًما ُميرَّسِ َِّ ـَ ثيَِن ُم ـَ َ «ت
2

 

 

 تخـَمي بحٔصاتَ وٕازصاذُه تخـَمي من وزاءُه : اُامتمَ 

، كَاَل: تَيٌَْا َبََّن ُبَظًّلِ مَ  ََِمّيِ اِويََة ْجِن اًَْحَُكِ اًسه ـَ ْر َؾَعَس َزُخٌي ِمَن اًْلَْوِم،  َؽ َزُسوِل هللِا َؾْن ُم
ّ
، ا

، َما َصبِىُُُكْ؟ ثَْيُؼُصوَن  ٍْ يَا ، فَُلَُْت: َواثُْْكَ ُبّمِ َُوا فَُلَُْت: يَْصَْحَُم هللُا فََصَماِِن اًْلَْوُم ِتبَتَْعاِزُِهْ ـَ ، فََج يَلَ ّ
ا

، فََََما ، فََََما َظىَل َزُسوُل هللِا  يَُْضِتُوَن ِتبَيِْسَِيْم ؿىََل بَفَْزاِرُِهْ ُخوهيَِن ًَِىيّنِ َسَىته ، فَِدبَِِب  َزَبْيُُتُْم يَُعّمِ

، فََو هللِا، َما نَََِصِِن َواَل رَضَ  َُ َِميًا ِمٌْ ـْ َ ٍُ َبْحَسَن ث َس ـْ َ ًما كَْدهَلُ َواَل ت َِّ ـَ ي، َما َزَبيُْت ُم َو َوُبّمِ تيَِن َواَل ُُ

خََميِن، كَاَل:  َن »ص َ
ّ
َو اًدَْسِخيُح َواًخَْىِدرُي ا ُُ هََما 

ّ
ِم اًيَاِش، ا ٌء ِمْن الَكَ ٍِ اًَعاَلَت اَل يَْعَُُح ِفهيَا ََشْ ِش َُ

احلسير .«،.... «َوِكَصاَءُت اًُْلْصبٓنِ 
1

 

ٍُ َبْحَسَن ثَـْ  َس ـْ َ ًما كَْدهَلُ َواَل ت َِّ ـَ ي، َما َزَبيُْت ُم َو َوُبّمِ ُُ ، فََو هللِا ، اًضاُس من احلسير :" فَِدبَِِب  َُ َِميًا ِمٌْ

خََميِن،..."احلسير تيَِن ، َواَل ص َ  َما َنََِصِِن ، َواَل رَضَ

 

َُ اًييَِبه  ، ؿََََم َرا بَْسمَلَ ّ
َِ ، كَاَل: ََكَن اًَصُخُي ا ٍُ َبْن  وؾن َبِب َماِكٍ أْلجشـي َؾْن َبِتي اًَعاَلَت، مُثَ َبَمَص

َماِث  ِسِِن، َوؿَاِفيِن َواْزُسْكيِن" يَْسُؾَو هِبَُؤاَلِء اًََْكِ ُْ يِن، َوا : "اٌََُِم اْقِفْص يِل، َواْزَْحْ
3

 

ىَل اًييَِبِّ  ّ
اَلٍل، كَاَل: كَاَل َبتُو ِزفَاؿََة: اْىَُتَْيُت ا ُِ ْيِس ْجِن  ُعُة، كَاَل: فَُلَُْت: ََي َزُسوَل  وَؾْن ُْحَ َو ََيْ ُُ َو

، كَاَل: فَبَْكدََي ؿًََلَ َزُسوُل هللِا  هللِا َزُخٌي قَصِيٌة، َخاَء يَْسبَُل َؾنْ  َُ ، اَل يَْسِزي َما ِذيُي َِ ، َوحََصَك  ِذيِي

                                                           
 (.٘ٔ٘ٗٔ(،وأمحد)ٛٚٗٔ) -ٜٕمسلم - ٔ
  .(ٖٚ٘) - ٖٖمسلم - ٕ
 .(ٜٕٚٙ) - ٖ٘م مسل - ٖ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ٚ وشرف أهله          

َِ َزُسوُل هللاِ  َس ؿَََْي ـَ َُ َحِسيًسا، كَاَل: فَلَ ، َحِسخُْت كََوائَِم ، فَبُِِتَ ِجُىْصِسٍّ يَلَ ّ
َُ َحََّت اْىَُتَى  ا ،   ُدْعَحخَ

َُِّميِن ِمَما ؿَََمَ  ـَ ُ َي ي ـَ ا "َوَح َُ ، فَبَََتَ بِٓدَص َُ . َُ هللُا، مُثَ َبََت ُدْعَحخَ
2

 

: اًَساَلُم ؿىََل هللِا اًَساَلُم ؿىََل  وَؾْن َؾْحِس هللِا، كَاَل: ُنيَا هَُلوُل ِِف اًَعاَلِت َذََْف َزُسوِل هللِا 

َو اًسَ  فاَُلٍن. فَلَاَل ًَيَا َزُسوُل هللِا  ُُ َن هللَا 
ّ
َس َبَحُسمُكْ ِِف اًَعاَلِت فَََْيُلْي: َراَث يَْوٍم: " ا ـَ َرا كَ

ّ
اَلُم، فَا

 ، َُ َا اًييَِبه َوَزْْحَُة هللِا َوجََصََكثُ َحاُث اًَساَلُم ؿَََْيَم َبَيه ِ َواًَعَََواُث َواًَعيِّ اًَساَلُم ؿَََْييَا َوؿىََل اًخَِحيَاُث لِِلَ

 َ َرا كَاً
ّ
ًِِحنَي، فَا اَل ِؾَحاِذ هللِا اًَعا

ّ
ََلَ ا
ّ
ًٍِح ِِف اًَسَماِء َواْْلَْزِط، َبْصَُِس َبْن اَل ا ِ َظا َِا َبَظاتَْت ُُكَ َؾْحٍس لِِلَ

، مُثَ يَخََزرَيُ ِمَن اًَْمْسبَََلِ َما َصاَء " . ٍُ َوَزُسوَُلُ هللُا، َوَبْصَُِس َبَن ُمَحَمًسا َؾْحُس
1

 

وَزَت ِمَن   ؿََََميِن َزُسوُل هللاِ  وِف زواية ؾيس مسمل :" َِ مََكَ يُـَُِّميِن اًسه اًدَضِهَس، نَفِّي تنَْيَ َنفَْي

وا" . اًُْلْصبِٓن، َواْكذََط اًدََضِهَس ِتِمثِْي َما اْكذَعه
3

 

 

، وِف زواية : ؿََََميَا َزُسوُل الَِلِ  ِ خنَْيِ َبْن هَُلوَل: "اًخَِحيَاُث لِِلَ ـَ ْسََّن ِِف اًَصْن ـَ َرا كَ
ّ
َواًَعَََواُث  ا

، اًَساَلُم ؿَََْييَا َوؿىََل ِؾَحا َُ َا اًييَِبه َوَزْْحَُة الَِلِ َوجََصََكثُ َحاُث، اًَساَلُم ؿَََْيَم َبَيه ًِِحنَي، َواًَعّيِ ِذ الَِلِ اًَعا

ٍُ َوَزُسوَُلُ  ، َوَبْصَُِس َبَن ُمَحَمًسا َؾْحُس اَل الَِلُ
ّ
ََلَ ا
ّ
"َبْصَُِس َبْن اَل ا

1
 

 

َُ َزُسوُل الَِلِ  ،  وِف زواية ؾيس ٔبْحس : كَاَل: ؿََََم ِ َ اًيَاَش: "اًخَِحيَاُث لِِلَ مّلِ ـَ ُ ٍُ َبْن ي اًدََضِهَس، َوَبَمَص

، اًَساَلُم ؿَََيْ  َُ َا اًييَِبه َوَزْْحَُة الَِلِ َوجََصََكثُ َحاُث، اًَساَلُم ؿَََْيَم َبَيه يَا َوؿىََل ِؾَحاِذ الَِلِ َواًَعَََواُث َواًَعّيِ

. " ٍُ َوَزُسوَُلُ اَل الَِلُ َوَبْصَُِس َبَن ُمَحَمًسا َؾْحُس
ّ
ََلَ ا
ّ
ًِِحنَي، َبْصَُِس َبْن اَل ا اًَعا

5
 

 

َُ كَالَ  َ وَزَت مِ  : ََكَن َزُسوُل هللِا  وَؾِن اْجِن َؾحَاٍش، َبه ُميَا اًسه َِّ ـَ ُ ُميَا اًدََضِهَس مََكَ ي َِّ ـَ ُ فاََكَن ، َن اًُْلْصبِٓن ي

،  اًخَِحيَاُث اًُْمَحاَزََكُث »يَُلوُل:  َُ َا اًييَِبه َوَزْْحَُة هللِا َوجََصََكثُ ، اًَساَلُم ؿَََْيَم َبَيه ِ َحاُث لِِلَ ، اًَعَََواُث اًَعّيِ

                                                           
 (.ٖٚٚ٘(،والنسائي)ٖٕ٘ٚٓ(،وأمحد)ٙٚٛ) - ٓٙمسلم  - ٔ
 (ٜٕٛ(،والرتمذي)ٜٛٙ(،وأبو داود)ٗٙٓٗ(واللفظ لو، وأمحد)ٕٓٗ) - ٘٘(،ومسلم ٖٕٓٙالبخاري) - ٕ

 .(ٜٕٛٔ،والنسائي)
 (.ٖٜٙٔ(،وابن حباف)ٖٜٖ٘(،وأمحد)ٕٓٗ) - ٜ٘مسلم  - ٖ
( من ٕٙٔٔ(،والنسائي)ٜٕٛ،  ويف رواية الرتمذي) ححو األلباين(وصٕٜٛٔ(،وابن ماجة)٘ٓٔٔرواه الرتمذي) - ٗ

 غري ذكر حطبة احلاجة  
  .(ٕٖٙ٘رواه أمحد) - ٘

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ٛ فضل العلم 

ََلَ 
ّ
ًِِحنَي، َبْصَُِس َبْن اَل ا اَل هللاُ  اًَساَلُم ؿَََْييَا َوؿىََل ِؾَحاِذ هللِا اًَعا

ّ
« ، َوَبْصَُِس َبَن ُمَحَمًسا َزُسوُل هللاِ  ا

ُميَا اًُْلْصبٓنَ  َِّ ـَ ُ َوِِف ِزَوايَِة اْجِن ُزْمٍح مََكَ ي
2

 

 

َصْيَصتَ و  ُُ ، فََصَذ  َذَذَي املَْسِجَس فََسَذَي َزُخٌي، فََعىَل، فََسمَلَ ؿىََل اًييَِبِّ  : َبَن َزُسوَل الَِلِ  َؾْن َبِِب 

هََم ًَْم ثَُعيِّ »اَل: َوكَ 
ّ
، فَا ، فَلَاَل:  ، فََصَحَؽ يَُعًّلِ مََكَ َظىَل، مُثَ َخاَء، فََسمَلَ ؿىََل اًييَِبِّ «اْزِحْؽ فََعّيِ

هََم ًَْم ثَُعيِّ »
ّ
، فَا َِّمْ « اْزِحْؽ فََعّيِ ـَ ، فَ ٍُ ثََم ِِبحلَّقِ َما ُبْحِسُن كرَْيَ ـَ َ ي ت َرا »يِن، فَلَاَل: زاََلًَث، فَلَاَل: َواََّلِ

ّ
ا

َم ِمَن اًُلْصبِٓن، مُثَ اْزنَْؽ َحََّت ثَْعَمِِئَ َزاِنـً  ـَ ، مُثَ اْكَصِب َما ثَيرََسَ َم ْ ىَل اًَعاَلِت فََىِّبِ
ّ
ا، مُثَ اْزفَْؽ َحََّت كُْمَت ا

ِسَل كَائًِما، مُثَ اْْسُْس َحََّت ثَْعَمِِئَ َساِخًسا، مُثَ اْزفَْؽ َحََّت ثَ  ـْ ْي َرِكَ ِِف َظاَلِثَم ثَ ـَ ًًِسا، َوافْ ْعَمِِئَ َخا

َِا « .ُكِّ
1

 

 

، كَاَل: ََكَن اًييَِبه  َُ وَزِت ِمَن  وَؾْن َخاِجٍص َزِِضَ الَِلُ َؾْي َِا، ََكًسه ِخَزاَزَت ِِف اُْلُموِز ُكِّ ُميَا ااِلس ْ َِّ ـَ ُ ي

خَ  ـَ َنْؽ َزْن َرا َُهَ ِِبَْلْمِص فََرَْيْ
ّ
خَْلِسُزَك ِتُلْسَزِثَم، اًُلْصبِٓن: " ا َِْمَم، َوَبس ْ ـِ خَِزرُيَك ِت ِّنِ َبس ْ

ّ
نْيِ مُثَ يَُلوُل: اٌَََُِم ا

، َوَبهَْت ؿاََلُم اًُلُيو  مَلُ َواَل َبْؿمَلُ ـْ هََم ثَْلِسُز َواَل َبْكِسُز، َوثَ
ّ
ِؼمِي، فَا ـَ ْن َوَبْسبَُكَ ِمْن فَْضِِلَ اً

ّ
ِة، اٌَََُِم ا

مَلُ  ـْ اَِش َوؿَاِكدَِة َبْمصِي ُنْيَت ثَ ـَ َشا اَْلْمَص َذرْيٌ يِل ِِف ِذييِن َوَم َُ  -َبْو كَاَل: ِِف ؿَاِخِي َبْمصِي َوبِٓخهِلِ  -َبَن 

اَِش َوؿَاِكدَِة َبْمصِي  ـَ َشا اَْلْمَص َُشٌّ يِل ِِف ِذييِن َوَم َُ مَلُ َبَن  ـْ ْن ُنْيَت ثَ
ّ
ٍُ يِل، َوا ِي َبْو كَاَل: ِِف ؿَاخِ  -فَاْكُسْز

َُ  -َبْمصِي َوبِٓخهِلِ  ي َحاَحذَ ، َويَُسّمِ َِ يِن ِت ، َواْكُسْز يِل اخلرَْيَ َحْيُر ََكَن، مُثَ َزّضِ َُ َُ َؾيّنِ َواْْصِفيِْن َؾْي فَاْْصِفْ

 "
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ُن َصخَدٌَة ُمذَلَازِ  وَؾْن َبِِب ُسََْيَماَن َماِكِ ْجِن احلَُوْيِصِج، كَاَل: َبثَيٌَْا اًييَِبَ  ٍُ ، َوََنْ تُوَن، فَبَكَْميَا ِؾْيَس

، َوََكنَ  ٍُ ََّن يَا، فَبَْذَِبْ َِ ُْ ََيَا، َوَسبًََيَا َْعَْن حََصْنيَا ِِف َب ُْ خَْلٌَا َب  َزِفيلًا َزِحميًا، فَلَاَل: ِؾرْشِيَن ًَْيةَلً، فََؼَن َبََّن اص ْ

َُِّموُُهْ َوُمُصوُُهْ ، َوَظَهوا مََكَ » ـَ ، فَ َِيُُكْ ُْ ىَل َب
ّ
وا ا ـُ ْن اْزِح ِث اًَعاَلُت ، فََُْيَؤّرِ َرا َحَُضَ

ّ
 َزَبيُْخُموِِن ُبَظًّلِ ، َوا

مكُْ  ًَِيُؤَمُُكْ َبْنَِبُ «ًَُُكْ َبَحُسمُكْ ، مُثَ 
1

 

                                                           
(،وابن ٜٗٚ،وأبو داود) (ٗٚٔٔ،والنسائي) (ٜٕٓ،والرتمذي) (ٕ٘ٙٙ،وأمحد) (ٖٓٗ) - ٓٙمسلم  - ٔ

 .(ٕٜ٘ٔ(،وابن حباف)ٜٓٓماجة)
 (والنسائيٖٖٓ(،والرتمذي)ٙ٘ٛ(،وأبو داود)ٖٜ٘ٙد)(،وأمحٜٖٚ) - ٘ٗمسلم (، و ٚ٘ٚرواه البخاري) - ٕ
  (.ٓٙٓٔ(،وابن ماجة)ٗٛٛ)
 (.ٓٛٗ(،والرتمذي)ٖٕٖ٘(،والنسائي )ٖٛ٘ٔ(،وأبو داود)ٚٓٚٗٔ(،وأمحد)ٕٖٛٙالبخاري ) - ٖ
( ، وابن حباف ٜٖٚ( وابن خزمية ) ٖ٘ٙ(،والنسائي)ٜٛ٘٘ٔ( ،وأمحد)ٗٚٙ)-ٕٜٕ(ومسلم  ٛٓٓٙالبخاري) - ٗ
(ٔٙ٘ٛ،ٕٔٛٚ،ٕٖٔٔ.) 
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 ٜ وشرف أهله          

 اًفعي اًثاًر
 حُك ظَة اًـمل 

  :  ظَة اًـمل اًرشؾي تني فصط اًىفاية واًوحوة
، وكس يىون  حق اْلٓدصين س يةٕارا كام تَ من يىفي ظاز ِف ، ظَة اًـمل اًرشؾي فصط نفاية 

ظَة اًـمل واحدًا ؿىل اإلوسان ؾييًا ٔبي فصط ؿني، وضاتعَ ٔبن يخوكف ؿَيَ مـصفة ؾحاذت يصيس 

ٔبو مـامةل يصيس اًليام هبا، فٕاهَ جية ؿَيَ ِف ُشٍ احلال ٔبن يـصف هيف يخـحس هلل هبشٍ  ، فـَِا

ويًدلي ًعاًة اًـمل ٔبن ، ففصط نفاية  ، وما ؿسا رك من اًـمل وهيف يلوم هبشٍ املـامةل ، اًـحاذت

، ًيحعي َل زواة فاؿي اًفصط مؽ اًخحعيي اًـَمي ،  يضـص هفسَ ٔبهَ كامئ تفصط نفاية حال ظَحَ

، وال س امي ِف وكذيا  وال صم ٔبن ظَة اًـمل من ٔبفضي أْلؾٌلل، تي ُو من اجلِاذ ِف سخيي هللا

رش وحىرث، وتسٔب اجلِي اًىثري ذمن يخعَؽ ٕاىل ُشا حني تسٔبث اًحسع ثؼِص ِف اجملمتؽ اإلسالسم وثيد 

، وتسٔب اجلسل من نثري من اًياش اإلفذاء تلري ؿمل  

: ىل اًض حاة ٔبن حيصض ؿىل ظَة اًـملفِشٍ زالزة ٔبموز كِا ُُتُت ؿ  

ا  :ٔبوال  .تسع تسٔبث ثؼِص ُشوُز

 .ٔبَّنش يخعَـون ٕاىل اإلفذاء تلري ؿمل  :َثهًيا

 . ون واْضة ْٔلُي اًـمل ، ًىن يبِٔت من جياذل فهيا تلري ؿملخسل نثري ِف مسائي كس حى  :َثًثًا

 مفن ٔبخي رك فٌحن ِف رضوزت ٕاىل ٔبُي ؿمل ؾيسُه زسود وسـة اظالع، وؾيسُه فلَ ِف ذين هللا

، وؾيسُه حْكة ِف ثوحيَ ؾحاذ هللا؛ ْٔلن نثرًيا من اًياش اْلٓن حيعَون ؿىل ؿمل هؼصي ِف مسبَٔل 

، ؤبهنم ٕارا ٔبفذوا جىشا ونشا ، ظاز  وٕاىل حصتيُتم ٕاىل ٕاظالخ اخلَق ، من املسائي ، وال َيمِم اًيؼص

.ال يـمل مساٍ ٕاال هللا، وس يةل ٕاىل ُش ٔبنِب 
2

 

ًَِيخََفلَُِوا ِِف  ﴿ كال ثـاىل :و  ًَِيْيِفُصوا ََكفًَة فَََْواَل هََفَص ِمْن ُُكِّ ِفْصكٍَة ِمْْنُْم َظائَِفٌة  يَوَما ََكَن اًُْمْؤِمٌُوَن  ِن ادّلِ

َشُزوَن ) ََُِْم حَيْ ـَ َ ْم ً ٍهَْيِ
ّ
وا ا ـُ َرا َزَح

ّ
ُيْيِشُزوا كَْوَمُِْم ا ًِ  [211اًخوتة:] ﴾(211َو

َيْيِفُصوا ََكفًَة ٔبي ما حص هلم رك وال اس خلام، حبير ُتَو تدلاهنم ؾن اًياش فَََْوال  ًِ َوما َكَن اًُْمْؤِمٌُوَن 

عَحة، فِال هفص ِمْن ُُكِّ ِفْصكٍَة ِمْْنُْم ظائَِفٌة بٔي من ُك هََفَص ٔبي حفني مل ميىن هفري اًاكفة، ومل يىن م

يِن ٔبي ًيخـَموا ٔبمص ادلين من اًييب  حٌلؿة نثريت، حٌلؿة كَيةل ًَِيخََفلَُِوا ِِف ادّلِ   مْنم يىفوهنم اًيفري 

 وا ـُ را َزَح
ّ
ُيْيِشُزوا كَْوَمُِْم ٔبي يـَموُه وَيِبوُه ما ٔبمصوا تَ، وما هنوا ؾيَ ا ًِ ْم ٔبي من قزوُتم  َو ٍهَْيِ

ّ
ا

َشُزوَن ٔبي فيعَحون ٔبؾٌلهلم. ََُِْم حَيْ ـَ َ ً 
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 ٓٔ فضل العلم 

 ثيخهياث:

كال اًس يوظي ِف )اإلكيي( : ِف اْلٓية ٔبن اجلِاذ فصط نفاية، ؤبن اًخفلَ ِف ادلين، وورش  -أْلول

 .  اًـمل، وثـَمي اجلاَُني نشك

يـَموا  كورمم ٕارا زحـوا ٕاٍهيم ًـَِم يفلِون( فمل ٕان كيي: َكن اًؼاُص ِف اْلٓية )ًيخفلِوا ِف ادلين ًو

و  وضؽ موضؽ )اًخـَمي( اإلهشاز، وموضؽ )يفلِون( حيشزون؟ جياة. تبٔن رك بٓرن ِبًلصط مٌَ، ُو

 . اندساة دض ية هللا، واحلشز من تبٔسَ

: َكن امس اًفلَ ِف اًـرص أْلول، امًسا ًـمل اْلٓدصت، ومـصفة ذكائق بٓفاث  كال اًلزايل زْحَ هللا

، ومفسست أْلؾٌلل، واإلحاظة حبلازت ادلهيا، وصست اًخعَؽ ٕاىل هـمي اْلٓدصت، واسديالء اخلوف  شاًيفو 

 ويسل ؿَيَ ُشٍ اْلٓية. نشا ِف )اًـياية( . ،ؿىل اًلَة

، ٕاهشاز كورمم وٕازصاذُه واًيعيحة  : ًويجـَوا قصضِم ومصزم مهُتم ِف اًخفلَ كال اًزخمرشي ِف اْلٓية

وهَ من امللاظس اًصهيىة، من اًخعسز ٌ، ويؤم  اء من أْلقصاط اخلسيسةال ما يًذحيَ اًفلِ ، هلم

ا، ، ومٌافسة تـضِم تـضً  ، واًدض حَ ِبًؼَمة ِف مالثسِم ومصاههبم واًرتؤش واًخخسط ِف اًحالذ

هلالة حٌلًيق ٔبحسُه ٕارا ملح تحرصٍ مسزسة ْلٓدص، ٔبو ُشرمة حثوا تني إ ، و  وفضّو ذاء اًُضائص تيْنم

 ، مفا ٔبتـس ُؤالء من كوَل ؾز وخي:  ؿىل ٔبن يىون موّظبٔ اًـلة ذون اًياش كِموُتاًىَ ،  يسيَ

ا ِِف اْْلَْزِط َواَل فََساًذا ﴿  [ اىُتى .83]اًلعط:  ﴾اَل يُصِيُسوَن ؿَُُوًّ

جية ؿىل ُك مس خـس من حٌلؿة، سَوك ظصيق ظَة اًـمل، ٕارا ال ميىن  :  و كال اًلاصاِن ِف اْلٓية

 .  دليـِم

 ، ؤبما ِبظيًا فَـسم الاس خـساذ.  فَفواث املعاحل ٔبما ػاًُصا

، ال من ؿَوم اًىسة، ٕار ًيس ُك من يىدسة  : واًخفلَ ِف ادلين ُو من ؿَوم اًلَة مث كال

ٍُ  ﴿، نٌل كال:  اًـمل يخفلَ ْم َبِنيًَة َبْن يَْفلَُِو َْيا ؿىَل كَُُوهِبِ ـَ [ ، 16[ و ]اإلرساء: 15]أْلهـام:  ﴾َوَح

ًلضاواث اًعحيـية، واحلجة اًيفساهية مفن بٔزاذ اًخفلَ فَييفص ِف سخيي هللا، ًويسِل واْلٔنية يه ا

، حَّت يؼِص اًـمل من كَحَ ؿىل ًساهَ، فاملصاذ من اًخفلَ ؿمل زاخس ِف  ظصيق اًزتهية واًخعفية

اًلَة، ضازة تـصوكَ ِف اًيفس، ػاُص ٔبثٍص ؿىل اجلوازخ، حبير ال ميىن ظاحدَ ازحاكة ما 

ً َياًف رك حة هللا ٔبكَة  اًـمل، وٕاال مل يىن ؿامل ا. ٔبال حصى هيف سَة هللا اًفلَ ْعن مل حىن ُز

حة اًياش تلوَل:  َحًة ِِف ُظُسوِزُِهْ ِمَن الَِلِ رِكَ ِتبهََنُْم كَْوٌم ال يَْفلَُِوَن ﴿ؿَيَ من ُز ُْ هُُْتْ َبَصسه َز  ﴾َْلَ

حة هللا السمة ٌَـمل، نٌل كا23]احلرش:  ٌََلُء ]فاظص: ﴿ ل:[ ، ًىون ُز ـُ ٍِ اًْ ََش الَِلَ ِمْن ِؾحاِذ هٌَل ََيْ
ّ
ا

ََُمونَ ﴿[ وسَة اًـمل ْعن مل يـمي تَ ِف كوَل: 18 ـْ َ يَن ال ي ََُموَن َواََّلِ ـْ َ يَن ي خَِوي اََّلِ ْي يَس ْ َُ﴾ 
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 ٔٔ وشرف أهله          

، [ ، وٕارا ثفلِوا، وػِص ؿَمِم ؿىل حوازهحم، ٔبثّص ِف كريُه، وثبٔثصوا مٌَ، الزثواهئم ت9َ]اًزمص: 

، فَزم اإلهشاز اَّلي ُو كايخَ. اىُتى . وحصحشِم مٌَ، نٌل َكن حال زسول هللا 
2

 

 

                                                           
 (بتصرؼ.ٖٓ٘-ٜٕ٘/٘)" زلاسن التأويل" للقامسي - ٔ
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 ٕٔ فضل العلم 

 اًفعي اًصاتؽ 
 كعوف من ُشف اًـمل 

 مٌة هللا ؿىل اإلوسان تخـَميَ ِبًلمل ما مل يـمل : 
ي َذَََق )﴿:كال ثـاىل  َِّم اََّلِ وَْساَن ِمْن ؿٍَََق )2اْكَصِب ِِبمْسِ َزت

ّ
هَم اْْلَْنَصُم )( اكْ 1( َذَََق ااْل ( 3َصِب َوَزت

ي ؿمََلَ ِِبًْلمََلِ ) مَلْ )1اََّلِ ـْ َ وَْساَن َما ًَْم ي
ّ
 (5-2)اًـَق: ﴾(5( ؿمََلَ ااْل

 .ُشٍ اًسوزت ٔبول اًسوز اًلصبٓهية ىزوال ؿىل زسول هللا 

ؿَيَ اًعالت ، ٕار َكن ال يسزي ما اًىذاة وال اإلميان، جفاءٍ خِبيي  فٕاهنا ىًزت ؿَيَ ِف مداذئ اًيحوت

فمل يزل تَ حَّت كصٔب. فبٔىزل هللا ؿَيَ:  "ما ٔبَّن تلازئ"واًسالم ِبًصساَل، ؤبمٍص ٔبن يلصٔب، فامذيؽ، وكال: 

ي َذَََق{ ْعوم اخلَق، مث دط اإلوسان، ورهص اتخساء ذَلَ  ﴿ َِّم اََّلِ  ﴾ِمْن ؿَََقٍ  ﴿اْكَصِب ِِبمْسِ َزت

يسجٍص ِبْٔلمص واٍْنىي، ورك ِٕبزسال اًصسول ٕاٍهيم ، ال تس ٔبن  فاَّلي ذَق اإلوسان واؾخىن تخسترٍي

ِشا رهص )2)  ( ًإلوسان.3( تـس أْلمص ِبًلصاءت، ذَلَ )1( ، وٕاىزال اًىذة ؿَهيم، ًو

هَم اْلْٔنَصمُ  ﴿مث كال:  ، نثري اًىصم واإلحسان، واسؽ اجلوذ،  ٔبي: نثري اًعفاث واسـِا ﴾اْكَصِب َوَزت

 ( .1اَّلي من هصمَ ٔبن ؿمل ِبًـمل )

ملَْ ﴿و  ـْ َ فٕاهَ ثـاىل ٔبدصخَ من تعن ٔبمَ ال يـمل صيئًا، وحـي َل اًسمؽ ﴾ ؿمََلَ ِِبًْلمََلِ ؿمََلَ اإلوَْساَن َما ًَْم ي

 . واًحرص واًفؤاذ، ويرس َل ٔبس حاة اًـمل

 ، اَّلي تَ ُتفغ اًـَوم، وثضحط احللوق، وحىون زساًل  فـَمَ اًلصبٓن، وؿَمَ احلْكة، وؿَمَ ِبًلمل

ٌاة دعاهبم، فَهل اذلس واملية، اَّلي ٔبهـم ؿىل ؾحاذٍ هبشٍ اًيـم اًيت ال يلسزون ًِا ٌَياش ثيوة م 

 ؿىل حزاء وال صىوز. 

 

 ما خاء من جرشيف هللا ْلٓذم ؿىل املالئىة مبا ادذعَ من ؿمل بٔسٌلء ُك َشء ذوهنم :
اَء ُكََِا مُثَ َؾَصَضُِْم ؿىََل اًْمَ ﴿ًلوَل ثـاىل  ْن ُنْيُُتْ َوؿمََلَ بَٓذَم أْلمْسَ

ّ
ُؤالِء ا َُ اِء  الئَِىِة فَلَاَل َبهِْخئُوِِن ِتبمَْسَ

َِمُي اًَْحِىمُي )32َظاِذِكنَي ) ـَ هََم َبهَْت اًْ
ّ
ال َما ؿَََْمخَيَا ا

ّ
ْحَحاهََم اَل ِؿمْلَ ًَيَا ا ( كَاَل ََي بَٓذُم بَهِْخْْئُْم 31( كَاًُوا س ُ

ْم فََََما َبهَْحبَُُهْ ِتبمَْسَ  اهِئِ ِّنِ َبْؿمَلُ قَْيَة اًَسَماَواِث َوأْلْزِط َوَبْؿمَلُ َما ثُْحُسوَن َوَما ِتبمَْسَ
ّ
ْم كَاَل َبًَْم َبكُْي ًَُُكْ ا اهِئِ

 (33-32)اًحلصت: ﴾( 33ُنْيُُتْ حَْىُذُموَن )

اِء ُُكِّ  َِ ُشُف بٓذم ؿىل املالئىة، مبا ادذعَ ِمْن ِؿمْلِ بَمْسَ اىَل ِفي ـَ َشا ملاٌم َرَنص الَِلُ ثَ ٍء ُذوهَنُْم،  َُ ََشْ

َشا امللام و  َُ َحِة َما تنَْيَ  ًُِميَاس َ َشا اًَْفْعَي ؿىََل َراَك  َُ هََما كََسَم 
ّ
، َوا َس ُْسُوِذُِهْ ََلُ ـْ َ َشا ََكَن ت َُ ؿسم ؿَمِم َو

ًَِِشَ  ََُموَن، َو ـْ َ مَلُ َما اَل ي ـْ َ َُ ي َ اىَل ِتبَه ـَ َشا حبْكة ذَق اخلَيلة، حني سبًٔوا ؾن رك فبٔذِبُه ثَ َُ ا رهص هللا 

، فلال ثـاىل:  مْلِ ـِ ْم ِِف اًْ َِ ؿََهَْيِ َي ِت َف بَٓذَم ِتَما فُّضِ َ ًَُِْم َُشَ ًُِيَحنّيِ َشا  َُ وؿمل بٓذم أْلمسبٓء ﴿اًَْملَاَم َؾِليَة 
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 ٖٔ وشرف أهله          

اَء ُكََِا﴿كال اًسسي َؾِن اْجِن َؾحَاٍش:  ﴾ُكََِا   ﴾َوؿمََلَ بَٓذَم اْْلَمْسَ
ّ
ٍِ ا اَء َودَلِ وَْساًَّن، ؿَمَ بَمْسَ

ّ
وَْساًَّن ا

َشا اذلاز، ُشا ادلي، ُشا اًفصش )ُشٍ زواية اًسسي ؾن جن ؾحاش،  َُ  َوادَلَواّةِ فَِليَي 

اَء ُكََِا﴿واًثاهية زواية اًضحاك ؾيَ( َوكَاَل اًَضَحاُك َؾِن اْجِن َؾحَاٍش  ٍِ  ﴾َوؿمََلَ بَٓذَم اْْلَمْسَ ِش َُ كَاَل: يِهَ 

اُء اًيَِت  ، وسٌلء، ؤبزط وسِي، وحبص، وديي، وحٌلز،  : ٕاوسان، وذواة يخـازف هبا اًياشاْْلَمْسَ

ا. وكال جماُس  ، ﴾وؿمل بٓذم أْلمسبٓء ُكََِا﴿ؤبص حاٍ رك من أْلدم وكرُي َُ امْسَ ُُكِّ َذاتٍَة، َوُُكِّ َظرْيٍ : ؿََََم

يِس ْجِن ُحدَرْيٍ َوكَذَاذَ  ـِ ٍء، َوَنَشِكَ ُزِوَي َؾْن َس َُ بمَْسَاَء ُك َشء َوُُكِّ ََشْ َُ ؿََََم َ ُِهْ ِمَن اًَسََِف َبه َت َوكرَْيِ

َِا َرَواَُتَا وظفاُتا ؤبفـاًِا َياِء ُكِّ اَء اْْلَص ْ َُ بَمْسَ َُ ؿََََم َ ٍِ  َواًَعِحيُح َبه ِش َُ ًََِِشا كَاَل اًُْحَزاِزيه ِِف ثَْفِسرِي  ، َو

يَا » كَاَل:،  اْْلٓيَِة َؾْن ٔبوَس َؾِن اًييَِبِّ  ِّ ىَل َزت
ّ
يَا ا ـْ خَِمُؽ اًُْمْؤِمٌُوَن يَْوَم اًِْليَاَمِة فَيَُلوًُوَن ًَِو اْسدَْضَف جَيْ

، وؿََمم َبمْسَ  َُ ، َوَبْْسََس َكَ َماَلئَِىذَ ٍِ ٍء، فَيَبِثُوَن بَٓذَم فَيَُلوًُوَن َبهَْت َبتُو اًيَاِش َذََلََم الَِلُ ِتَيِس اَء ُُكِّ ََشْ

 
ّ
َِّم حَّت يصحييا من ماكهيا ُشافَاْصَفْؽ ًَيَا ا  .،..."ىَل َزت

2
 

يؽِ اًَْمْزَُوكَاِث  اَء مَجِ َُ َبمْسَ َُ ؿََََم َ َشا ؿىََل َبه َُ ًََِِشا كَاَل: ، فََسَل  يـين  ﴾مُثَ َؾَصَضُِْم ؿىََل اًَْماَلئِىَةِ ﴿َو

ن ُنيُُتْ َظاِذكِ  ﴿:املسمياث 
ّ
ُؤاَلِء ا َُ بِٓء  اِء ﴾نيَ فَلَاَل َبهِْخئُوِِن ِتبمَْسَ اَة اْْلَمْسَ ، كال جماُس: مث َؾَصَط بَحْصَ

. ؿىََل اًَْماَلئَِىةِ 
1

 

 

ًيـمل حصاتخَ بٔمص  من ُشف اًـمل ٕازسال هللا ثـاىل جلِبيي ؿَيَ اًسالم  ًيخيَ محمس 

 ذيْنم :

حَ  ـْ ِت َم َمَص، كَاَل: ََكَن َبَوَل َمْن كَاَل ِِف اًْلََسِز ِِبًَْحرْصَ ـْ َ ََي ْجِن ي ْيُس ْجُن َؾْن حَيْ ، فَاهَْعََْلُت َبََّن َوُْحَ ٌس اًُْجَِيِنه

خَِمَصْيِن  -َؾْحِس اًَصْْحَِن اًِْحْمرَيِيه َحاَخنْيِ  ـْ اِة َزُسوِل هللِا  -َبْو ُم ،  فَُلَْيَا: ًَْو ًَِلييَا َبَحًسا َمْن بَحْصَ

َق ًَيَ  ُؤاَلِء ِِف اًْلََسِز، فَُوفِّ َُ ٍُ َْعَا يَُلوُل  َُ فََسبًَْيَا َص ْجِن اًَْرَعاِة َذاِذاًل اًَْمْسِجَس، فَاْنخَيَْفُذ ا َؾْحُس هللِا ْجُن ُْعَ

 ، يَلَ ّ
َم ا َيِْكُ اًلََْكَ ، فََؼيًَُْت َبَن َظاِحيِب س َ اَِلِ ، َواْْلَٓدُص َؾْن ِِشَ َِ فَُلَُْت: بََِب َبََّن َوَظاِحيِب َبَحُسََّن َؾْن يَِميِي

َُ كَْس  َ ه
ّ
وَن َؾْحِس اًَصْْحَِن ا ْم، َوَبهَنُْم يَْزُْعُ ، َوَرَنَص ِمْن َصبهِِنِ مْلَ ـِ َػََِص ِكدَََيَا ََّنٌش يَْلَصُءوَن اًُْلْصبَٓن، َويَخَلَفَُصوَن اًْ

ُُهْ َبِّنِ جَصِيٌء ِمْْنُْم، َوَبهنَُ  َِئَم فَبَْذِِبْ َرا ًَِليَت ُبًو
ّ
"، ْم جُ َبْن اَل كََسَز، َوَبَن اْْلَْمَص ُبهٌُف، كَاَل: "فَا َصبُٓء ِميّنِ

َُ َما كَِدَي هللاُ  ًحا، فَبَهَْفلَ َُ َص "ًَْو َبَن ِْلََحِسُِهْ ِمثَْي ُبُحٍس َر َِ َؾْحُس هللِا جُْن ُْعَ َُِف ِت ي حَيْ َُ َحََّت يُْؤِمَن َواََّلِ  ِمٌْ

ُن  ُص ْجُن اًَْرَعاِة كَاَل: تَيٌََْما ََنْ ْر َظَََؽ  ِؾْيَس َزُسوِل هللِا ِِبًْلََسِز" مُثَ كَاَل: َحَسزيَِن َبِِب ُْعَ
ّ
َراَث يَْوٍم، ا

 َُ صِفُ ـْ َ َِ َبثَُص اًَسَفِص، َواَل ي ِص، اَل يَُصى ؿَََْي ـَ ِمٌَا بََحٌس،  ؿَََْييَا َزُخٌي َصِسيُس تََياِط اًثَِّياِة، َصِسيُس َسَواِذ اًَض

ىَل اًييَِبِّ  ّ
ىَل زُ  َحََّت َخَََس ا

ّ
َِ ا يََس ُزْنَحدَْي ، َوكَاَل: ََي ُمَحَمُس ، فَبَس ْ َِ َِ ؿىََل فَِزَشيْ ، َوَوَضَؽ َنفَْي َِ ْنَحدَْي

ْساَلِم، فَلَاَل َزُسوُل هللِا 
ّ
ِِن َؾِن ااْل اَل هللُا َوَبَن ُمَحَمًسا  َبْذِِبْ

ّ
ََلَ ا
ّ
ْساَلُم َبْن جَْضََِس َبْن اَل ا

ّ
: "ااْل

                                                           
 ( عن أَنس بن مالك . ٕٖٔٗن ماجة)(،وابٖٕ٘ٔٔ( ، وأمحد)ٖٜٔ) - ٕٕٖ(ومسلم ٙٚٗٗأخرجو البخاري)- ٔ
2

 (1/05ط: دار الصابوني )– " مختصر تفسير ابن كثير " للصابوني- 
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 ٗٔ فضل العلم 

َِ  ، َوثُِلمَي اًَعاَلَت، َوثُْؤِِتَ  َزُسوُل هللِا  ًَْي
ّ
َت ا ـْ خََع ِن اس ْ

ّ
َج اًَْحيَْت ا اًَزََكَت، َوثَُعوَم َزَمَضاَن، َوَُتُ

ميَاِن، كَاَل: 
ّ
ِِن َؾِن ااْل ، كَاَل: فَبَْذِِبْ َُ كُ ، َويَُعّسِ ِجْحيَا ََلُ يَْسبََُلُ ـَ "َبْن ثُْؤِمَن َسِخياًل"، كَاَل: َظَسْكَت، كَاَل: فَ

 َِ ، َوُنُخِح َِ "، كَاَل: َظَسْكَت، كَاَل: ِِبهلِل، َوَماَلئَِىِذ ٍِ ِ ٍِ َوَُشّ ، َواًَْيْوِم اْْلِٓدِص، َوثُْؤِمَن ِِبًْلََسِز َذرْيِ ، َوُزُسهِلِ

َُ يََصاَك" َ ه
ّ
ٍُ فَا ْن ًَْم حَُىْن حََصا

ّ
، فَا ٍُ ُحَس هللَا ََكَهََم حََصا ـْ ْحَساِن، كَاَل: "َبْن ثَ

ّ
ِِن َؾِن ااْل ِِن فَبَْذِِبْ ، كَاَل: فَبَْذِِبْ

ِِن َؾْن َبَماَزُِتَا، كَاَل: "َبنْ  َؾنِ  ئُوُل َؾْْنَا ِتبَْؿمَلَ ِمَن اًَسائِِي" كَاَل: فَبَْذِِبْ ثدَِلَ  اًَساؿَِة، كَاَل: "َما اًَْمس ْ

اََلَ ِزؿَاَء اًَضاِء يَخََعاَوًُوَن ِِف اًُْحًْيَاِن"، كَا ـَ َصاَت اًْ ـُ َل: مُثَ اهَْعَََق فَََِحثُْت اْْلََمُة َزجََُتَا، َوَبْن حََصى اًُْحَفاَت اًْ

َُ ِخِبِْ  َ ه
ّ
، كَاَل: "فَا ُص َبثَْسِزي َمِن اًَسائُِي؟ " كَُُْت: هللُا َوَزُسوَُلُ َبْؿمَلُ يًّا، مُثَ كَاَل يِل: "ََي ُْعَ َِ يُي َبَُكمُكْ َم

ُمُُكْ ِذييَُُكْ". َِّ ـَ ُ ي
2

 

 

 :  واًحسع  فضي اًـمل ِف ظون اًـحس ؾن احملسَثث

ـِ  َِيلًَة َرَزفَْت  ، كَاَل: َوَؾَؼيَا َزُسوُل الَِلِ  ْصَِبِط ْجِن َساِزيَةَ َؾْن اً َ َس َظاَلِت اًلََساِت َمْوِؾَؼًة ت ـْ َ يَْوًما ت

ًَْييَا
ّ
َُِس ا ـْ عٍ فََماَرا ثَ ٍِ َمْوِؾَؼُة ُمَوّذِ ِش َُ َن 

ّ
ُيوُن َوَوِخََْت ِمْْنَا اًُلَُوُة، فَلَاَل َزُخٌي: ا ـُ ؟ ََي َزسُ  ِمْْنَا اً وَل الَِلِ

ْش ِمٌُُْكْ يََصى  ـِ َ َُ َمْن ي َ ه
ّ
، فَا ْن َؾْحٌس َحخيَِشٌّ

ّ
اْدِذاَلفًا كَاَل: "ُبوِظيُُكْ ِتخَْلَوى الَِلِ َواًَسْمؽِ َواًَعاؿَِة، َوا

 ََ ـَ هَنَا َضاَلََلٌ فََمْن َبْذَزَك َرِكَ ِمٌُُْكْ فَ
ّ
ََيمُكْ َوُمْحَسََثِث اُْلُموِز فَا

ّ
يَِة اخلَََُفاِء َنِثرًيا، َوا َِ ثُِسًيَِت َوس ُ ْي

وا ؿََهَْيَا ِِبًيََواِخِش" ِّنَي، َؾضه . اًَصاِصِسيَن املَِِْسي
1

 

ًما، َبْو ُمِححًّا »، َؾِن اًَْحَسِن، بََن َبَِب ادَلْزَذاِء، كَاَل:  َؾْن ُْحَْيسٍ و  َِّ ـَ ًًِما َبْو ُمذَ ا، َواَل حَُىِن ، ُنْن ؿَا ـً َبْو ُمذَِح

كَاَل: كَُُْت ٌََِْحَسِن: َوَما اًَْزاِمُس؟ كَاَل: اًُْمْحخَِسُع ".« اِمَس فََُتِِْلَ اًْزَ 
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َحاَذت ؤبضاؾوا اًْـمل ، فََرصُحوا ؿىل  ـِ ًِاًك ، يَُلول: ٕان ٔبكواًما اتْخَلوا اًْ مة بٔ َوكَاَل اْجن اًْلَامِس :مَسِـت َما

َياِفِِْم  .حلجزُه َؾن َرِك َوًَو اتْخَلوا اًْـمل ، ، ُمَحَمس ِتبَس ْ
1

 

ِشا كال اجن سريين زْحَ هللا: مل يىوهوا يسبًٔون ؾن اإلس ياذ كاًوا: مسهوا ًيا ، ، فٌَل وكـت اًفذية  ًو

، ويُيؼص ٕاىل ٔبُي اًحسع فال يُؤَذش حسيُثم. ، فَُيْيَؼُص ٕاىل ٔبُي اًس ية فُيؤَذش حسيُُثم زخاًُك
5

 

 

                                                           
(،وابن ٖٙ(،وابن ماجة)ٜٜٓٗ(،والنسائي)ٕٓٔٙ(،والرتمذي)ٜ٘ٙٗ(،وأبو داود)ٖٚٙ(،وأمحد)ٛ) - ٔمسلم  - ٔ

 (.ٛٙٔحباف)
(، وابن ٖٗ،ٕٗ(،وابن ماجة)ٕٙٚٙ(،والرتمذي)ٚٓٙٗ(،وأبو داود)ٗٗٔٚٔصحيح : رواه أمحد) - ٕ

 (وصححو األلباين.٘حباف)
 (.ٕٗٔ(،و" جامع بياف العلم " )ٕٓٔ" اإلبانة "البن بطة )و،  (ٖٔٛ"ى" للبيققي )" ادلدخل للسنن الكب - ٖ
 مصر. يقصد بذلك اخلوارج  –(ط: ادلكتبة التوفيقية ٕٔٚ/ٔ" مفتاح دار السعادة")- ٗ
 .٘ٔ/ ٔمسلم، يف ادلقدمة، باب اإلسناد من الدين،   - ٘
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 ٘ٔ وشرف أهله          

 ما خاء من ُشف اًـمل بٔهَ مرياج أْلهخياء :

هََما َوَززُوا ا :"  ًلوَل
ّ
زُوا ِذييَاًزا َواَل ِذْزمَهًا ا َن اَْلهِْخيَاَء ًَْم يَُوّزِ

ّ
َََماَء َوَززَُة اَْلهِْخيَاِء، ا ـُ َن اً

ّ
، فََمْن ا مْلَ ـِ ً

َِ َبَذَش حِبَغٍّ َواِفٍص"  .َبَذَش ِت
2

 

َصْيَصَت  ُُ وِمّيِ كَاَل: َمَص َبتُو  ِثُسوِق اًَْمِسييَِة فََوكََف ؿََهَْيَا ، فَلَاَل: ََي  - ؾيَ زِض هللا -َوَؾْن َؾْحِس هللِا اًصه

َصْيَصَت؟ ، كَاَل: َراَك ِمرَياُج َزُسوِل هللاِ  ُُ َزمُكْ! ، كَاًُوا: َوَما َراَك ََي َبَِب  وِق ، َما َبْْعَ َي اًسه ُْ يُْلَسُم  -  -َب

ُحوَن فَذَبَُذُشوَن هَِعيحَ  َُ يَا اَل ثَْش ُُ ا َُ َو؟ ، كَاَل: ِِف اًَْمْسِجِس ، فََرَصُحوا ، َوَبهُُْتْ  ُُ َُ ، كَاًُوا: َوبَيَْن  ُُكْ ِمٌْ

وا ، فَلَاَل ًَُِْم: َما ًَُُكْ؟ ، كَاًُوا: ََي بَ  ـُ َصْيَصَت ًَُِْم َحََّت َزَح ُُ ىَل اًَْمْسِجِس ، َوَوكََف َبتُو 
ّ
اؿًا ا َصْيَصَت ، رِسَ ُُ َِب 

َِ َصيْئًا يُْلَسُم ، كَاَل: بََما َزَبيُُْتْ ِِف اًَْمْسِجِس َبَحًسا؟ ، كَاًُوا: تىََل ،  كَْس َبثَيٌَْا اًَْمْسِجَس فََسَذَْيَا ، فمََلْ ىََص ِفي

َصْيَصَت:َزَبيْيَا كَْوًما يَُعَهوَن ، َوكَْوًما يَْلَصُءوَن اًُْلْصبَٓن ، َوكَْوًما يَخََشاَنُصوَن اًَْحالَل َواًَْحَصاَم ، فَلَاَل ًَ  ُُ  ُِْم َبتُو 

.-  -َوحْيَُُكْ ، فََشاَك ِمرَياُج ُمَحَمٍس 
1
  

 

 ٔبمهية ؿمل اًخوحيس وُو تساية اًـَوم وهنايُتا ًْك مسمل :
اَل الَِلُ  ﴿ كال ثـاىل :

ّ
ََلَ ا
ّ
َُ اَل ا َ  [29س:محم]  ﴾فَاْؿمَلْ َبه

َِ ﴿ :كال ثـاىل  ًَْي
ّ
اَل هُويِح ا

ّ
اَل َبََّن فَاْؾُحُسوِن ) َوَما َبْزَسَْيَا ِمْن كَْدِِلَ ِمْن َزُسوٍل ا

ّ
ََلَ ا
ّ
َُ اَل ا َ  ﴾ (15َبه

 [15أْلهخياء:]  

وَ  ﴿كال ثـاىل :  ُُ اَل 
ّ
ََلَ ا
ّ
مْلِ كَائًِما ِِبًِْلْسطِ اَل ا ـِ ُو اًْ َو َواًَْماَلئَِىُة َوُبًو ُُ اَل  ّ

ََلَ ا
ّ
َُ اَل ا َ زِيُز  َصَِِس الَِلُ َبه ـَ اًْ

 [28] بٓل ْعصان: ﴾ (28اًَْحِىمُي )

ا ثلصيص من هللا ثـاىل ٌَخوحيس تبٔؾؼم اًعصق املوحدة َل، ويه صِاذثَ ثـاىل وصِاذت دواض ُش

اخلَق وُه املالئىة ؤبُي اًـمل، ٔبما صِاذثَ ثـاىل فامي ٔبكامَ من احلجج واًِباُني اًلاظـة ؿىل 

و مل يىن ِف ، ؤبهَ ال ٕاَل ٕاال ُو، فٌوع أْلذَل ِف اْلٓفاق وأْلهفس ؿىل ُشا أْلظي اًـؼمي، ًو ثوحيسٍ

رك ٕاال ٔبهَ ما كام ٔبحس تخوحيسٍ ٕاال وهرصٍ ؿىل املرشك اجلاحس امليىص ٌَخوحيس، ونشك ٕاهـامَ 

اًـؼمي اَّلي ما ِبًـحاذ من هـمة ٕاال مٌَ، وال يسفؽ اًيلم ٕاال ُو، واخلَق كِم ؿاحزون ؾن امليافؽ 

ان كاظؽ ؿىل وحوة اًخوحيس و  واملضاز ْٔلهفسِم ًولريُه ، ؤبما صِاذت  تعالن اًرشك، ففي ُشا جُص

املالئىة تشك فًس خفيسُا ِٕبدداز هللا ًيا تشك وٕادداز زسهل، ؤبما صِاذت ٔبُي اًـمل فٔلهنم ُه 

و اًخوحيس، فَكِم من  املصحؽ ِف مجيؽ أْلموز ادليًية دعوًظا ِف ٔبؾؼم أْلموز ؤبخَِا ؤبُشفِا ُو

                                                           
عن أيب (88،وابن حباف)(ٖٕٕ(،وابن ماجة)ٕٕٛٙ(،والرتمذي)ٖٔٗٙ(،وأبو داود)ٕ٘ٔٚٔرواه أمحد)صحيح : - ٔ

 .الدرادء رضي اهلل عنو 
 (.ٖٛ(، وانظر " َصِحيح التػَّْرِغيِب َوالتػَّْرِىيب")ٜٕٗٔرواه الطيالسي) - ٕ
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 ٙٔ فضل العلم 

َياش اًعصق املوظةل ٕاًيَ، فوحة ؿىل ٔبوهلم ٕاىل بٓدصُه كس اثفلوا ؿىل رك وذؾوا ٕاًيَ وتيٌوا ٌ 

اخلَق اًزتام ُشا أْلمص املضِوذ ؿَيَ واًـمي تَ، وِف ُشا ذًيي ؿىل ٔبن ٔبُشف أْلموز ؿمل اًخوحيس 

ْٔلن هللا صِس تَ تيفسَ ؤبصِس ؿَيَ دواض ذَلَ، واًضِاذت ال حىون ٕاال ؾن ؿمل ويلني، مبزنَل 

فَيس من ٔبويل  ،ؿمل اًخوحيس ٕاىل ُشٍ احلاَل املضاُست ٌَحرص، ففيَ ذًيي ؿىل ٔبن من مل يعي ِف

 .  اًـمل

، كَاَل: تَيٌََْما َبََّن َزِذيُف اًييَِبِّ و  َُ اِر ْجِن َحدٍَي َزِِضَ الَِلُ َؾْي ـَ اَل بِٓدَصُت  َؾْن ُم
ّ
َُ ا َ ، ًَيَْس تَييِْن َوتَيٌْ

ارُ »اًَصْحِي، فَلَاَل:  ـَ َسيَْم، مُثَ َساَز َساؿًَة، مُثَ كَاَل: كَُُْت: ًَحَْيَم ََي َزُسوَل الَِلِ « ََي ُم ـْ ارُ » َوَس ـَ « ََي ُم

َسيَْم، مُثَ َساَز َساؿًَة، مُثَ كَاَل:  ـْ اُر جَْن َحدَيٍ »كَُُْت: ًَحَْيَم َزُسوَل الَِلِ َوَس ـَ كَُُْت: ًَحَْيَم َزُسوَل « ََي ُم

َسيَْم، كَاَل:  ـْ ْي ثَْسِزي َما َحقه الَِلِ »الَِلِ َوَس ؟َُ ٍِ ، كَاَل: «  ؿىََل ِؾَحاِذ َحقه »كَُُْت: الَِلُ َوَزُسوَُلُ َبْؿمَلُ

َِ َصيْئًا ٍُ َواَل يرُْشُِنوا ِت ُحُسو ـْ َ ٍِ َبْن ي اُر جَْن َحدَيٍ »مُثَ َساَز َساؿًَة، مُثَ كَاَل: « الَِلِ ؿىََل ِؾَحاِذ ـَ كَُُْت: « ََي ُم

َسيَْم، كَ  ـْ َُوٍُ »اَل: ًَحَْيَم َزُسوَل الَِلِ َوَس ـَ َرا فَ
ّ
َحاِذ ؿىََل الَِلِ ا ـِ ْي ثَْسِزي َما َحقه اً كَُُْت: الَِلُ َوَزُسوَُلُ « َُ

هَبُمْ »، كَاَل:  َبْؿملَُ  ّشِ ـَ ُ َحاِذ ؿىََل الَِلِ َبْن اَل ي ـِ « .َحقه اً
2

 

ىَل اًَيَمِن: ًِمُ  وَؾِن اْجِن َؾحَاٍش َزِِضَ الَِلُ َؾْْنَُما، كَاَل: كَاَل َزُسوُل الَِلِ 
ّ
َُ ا ثَ ـَ َ اِر ْجِن َحدٍَي ِحنَي ت ـَ

اَل »
ّ
ََلَ ا
ّ
ىَل َبْن يَْضَُِسوا َبْن اَل ا

ّ
َرا ِحْئَُتُْم فَاْذُؾُِْم ا

ّ
ِي اًِىذَاِة، فَا ُْ خَبِِِت كَْوًما ِمْن َب هََم س َ

ّ
، َوَبَن ا الَِلُ

، فَ  ْن ُُهْ َظاُؾوا َكَ ِتَشِكَ
ّ
، فَا َس َظَََواٍث ِِف ُُكِّ ُمَحَمًسا َزُسوُل الَِلِ ْم ََخْ ُُهْ َبَن الَِلَ كَْس فََصَط ؿََهَْيِ بَْذِِبْ

ْم َظَسكًَة، ثُْؤَذُش مِ  ُُهْ َبَن الَِلَ كَْس فََصَط ؿََهَْيِ ْن ُُهْ َظاُؾوا َكَ ِتَشِكَ فَبَْذِِبْ
ّ
، فَا ذه يَْوٍم َوًَْيةَلٍ ْم فرَُتَ ْن َبْقِيَياهِئِ

ْم، فَ  َُ ؿىََل فُلََصاهِئِ َُ ًَيَْس تَيٌَْ َ ه
ّ
ًِِِْم، َواثَِق َذْؾَوَت املَْؼَُوِم، فَا ََيَك َوَنَصامِئَ َبْمَوا

ّ
ْن ُُهْ َظاُؾوا َكَ ِتَشِكَ فَا

ّ
 َوتنَْيَ ا

«. الَِلِ ِحَجاةٌ 
1

 

ِي اًِىذَاِة، فَََْيُىْن َبَوَل َما ثَْسُؾوُهُْ : » وِف زواية ُْ هََم ثَْلَسُم ؿىََل كَْوٍم ِمْن َب
ّ
ُسوا الَِلَ  ا ىَل َبْن يَُوّحِ

ّ
ا

،..."احلسير. َرا َؾَصفُوا َرِكَ
ّ
اىَل، فَا ـَ ثَ

3
 

َِ ِؾَحاَذُت هللِا َؾَز  ًَْي
ّ
ِي ِنخَاٍة، فَََْيُىْن َبَوَل َما ثَْسُؾوُُهْ ا ُْ هََم ثَْلَسُم ؿىََل كَْوٍم َب

ّ
َرا وِف زواية : "ا

ّ
َوَخَي، فَا

َؾَصفُوا هللَا،..." احلسير.
1

 

اَل هللُا، َذَذَي اًَْجيََة". ُؾثَْماَن، كَاَل: كَاَل َزُسوُل هللِا وَؾْن 
ّ
ََلَ ا
ّ
َُ اَل ا َ مَلُ َبه ـْ َ َو ي ُُ : "َمْن َماَث َو

5
 

                                                           
 (ٜٕٙٗ(،وابن ماجة)ٖٕٗٙ(،والرتمذي)ٕٖٗٚٔ(،وأمحد)ٖٓ) - ٛٗ( ،ومسلمٓٓ٘ٙالبخاري) - ٔ
(،وأبو ٕٔٚٓ(،وأمحد)ٜٔ) - ٜٕ،ومسلم (ٖٚٗٗالبخاري) -ٕ

 (.ٔٛٓ٘(،وابن حباف)ٖٛٚٔ(،وابن ماجة)ٕٕٕ٘(،والنسائي)ٕ٘ٙ(،والرتمذي)ٗٛ٘ٔداود)
 .(ٕٖٚٚالبخاري)- ٖ
 .(ٙ٘ٔ،وابن حباف)(ٜٔ) - ٖٔ (،ومسلمٛ٘ٗٔالبخاري ) - ٗ
 (.ٕٔٓ(،وابن حباف)ٗٙٗ،وأمحد) (ٕٙ) - ٖٗمسلم  - ٘
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 ٚٔ وشرف أهله          

 اًفعي اخلامس
 فضي وماكهة اًـٌَلء اًصِبهيني 

ؿىل بٔؾؼم  -ؿَهيم اًسالم-ومالئىذَ -ثـاىل -تيان ُشف بُٔي اًـمل ِبكرتان صِاذُتم ِبهلل 

 : َيَ مضِوذ ؿ 
وَ  ﴿كال ثـاىل :  ُُ اَل 

ّ
ََلَ ا
ّ
مْلِ كَائًِما ِِبًِْلْسطِ اَل ا ـِ ُو اًْ َو َواًَْماَلئَِىُة َوُبًو ُُ اَل  ّ

ََلَ ا
ّ
َُ اَل ا َ زِيُز  َصَِِس الَِلُ َبه ـَ اًْ

 [28] بٓل ْعصان: ﴾ (28اًَْحِىمُي )

عِم ِبًضِاذت ؿىل ٔبؾؼم : ٔبن هللا د  ، مْنا وِف ُشٍ اْلٓية ذًيي ؿىل ُشف اًـمل من وحٍو نثريت

 . مضِوذ ؿَيَ ذون اًياش

 : ٔبن هللا كصن صِاذُتم ثضِاذثَ وصِاذت مالئىذَ، ونف  تشك فضاًل . ومْنا

، ٕار ُه اًلامئون تَ املخعفون تعفذَ . ومْنا: ٔبهَ  : ٔبهَ حـَِم ٔبويل اًـمل، فبٔضافِم ٕاىل اًـمل ومْنا

اًـمي ِبْٔلمص املضِوذ تَ، فيىوهون ُه اًسخة  ثـاىل حـَِم صِساء وجحة ؿىل اًياش، ؤبًزم اًياش

، ورك فضي هللا يؤثيَ من يضاء.   ِف رك، فيىون ُك من ْعي تشك َّنهلم من ٔبحٍص

 

ؤبهنم ٔبمٌاء ؿىل ما اسرتؿاُه ؿَيَ. ، : ٔبن ٕاصِاذٍ ثـاىل ٔبُي اًـمل يخضمن رك حزهيُتم وثـسيَِم  ومْنا
2

 

هص ثـاىل ِف ُشٍ اْلٓية صِاذت أْلهخياء ، هلول َل : تي رهصُه ؤبكول تخوفيق هللا : ًو كال كائي : مل يش

ي ُياك ٔبؿمل  هللا مضموًَّن ، وٕان مل يشهصُه س ححاهَ وثـاىل ًفًؼا ، ْٔلن ُشا ال حيخاح ٕاىل تيان ، ُو

ُي الَِلُ َبؿمَْلُ َحْيُر جيَْ  ﴿ ، اَّلين ٔبدذعِم مبلام اًيحوت واًصساَل ، ًلوَل ثـاىل:ِبهلل وثرشائـَ من ٔبهخياءٍ ـَ
 َُ   [211أْلهـام:]﴾ ِزَساًَخَ

 

 ما خاء من زفـة هللا ثـاىل ْٔلُي اًـمل اًصِبهيني :
خَِوي  :﴿كال ثـاىل  ْي يَس ْ َُ َِ كُْي  ِّ َة َزت َشُز اْْلِٓدَصَت َويَْصُحو َزْْحَ َو كَاِهٌت بََّٓنَء اٌََْيِي َساِخًسا َوكَائًِما حَيْ ُُ َبَمْن 

ينَ  ََُموَن َواََّلِ ـْ َ يَن ي ًَْحاِة ) اََّلِ ُو اْْلَ هََما يَخََشنَُص ُبًو
ّ
ََُموَن ا ـْ َ  [.9]اًزمص: ﴾(9اَل ي

مْلَ َذَزَخاٍث َوالَِلُ ﴿كال ثـاىل : و  ـِ يَن ُبوثُوا اًْ يَن بَٓمٌُوا ِمٌُُْكْ َواََّلِ َمَُوَن َدِدرٌي ) يَْصفَؽِ الَِلُ اََّلِ ـْ  ﴾ (22ِتَما ثَ

 [. 22:]اجملاذَل

 

                                                           
 للعًلمة السعدي "" تفسري الكرمي ادلناف - ٔ
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ٔٛ 

 ٛٔ فضل العلم 

مْلَ ﴿اْجِن َؾحَاٍش ، َؾِن اْجِن َؾحَاٍش " وَؾْن ِؾْىصَِمَة َمْوىَل  ـِ يَن ُبوثُوا اًْ يَن بَٓمٌُوا ِمٌُُْكْ َواََّلِ يَْصفَُؽ الَِلُ اََّلِ

يَن بَٓمٌُوا ِتَسَزَخاٍث ".22]اجملاذَل:  ﴾َذَزَخاٍث  مْلَ ؿىََل اََّلِ ـِ يَن ُبوثُوا اًْ [ كَاَل: يَْصفَُؽ الَِلُ اََّلِ
2

 

مْلَ َذَزَخاٍث يَصْ »كَاَل:  وِف زواية : ـِ يَن ًَْم يُْؤثَُوا اًْ ٌِنَي ؿىََل اََّلِ مْلَ ِمَن اًُْمْؤِم ـِ يَن ُبوثُوا اًْ .«فَُؽ الَِلُ اََّلِ
1

 

ِمهُلُ  ـْ خَ ُص يَس ْ ْسَفاَن، َوََكَن ُْعَ ـُ َص ِت ؿىََل َمىََة، وَؾْن ؿَاِمِص ْجِن َواِزةَلَ، َبَن ََّنِفَؽ ْجَن َؾْحِس اًَْحاِزِج، ًَِلَي ُْعَ

ِي اًَْواِذي، فَلَاَل: اْجَن َبْجَزى، كَاَل: َوَمِن اْجُن َبْجَزى؟ ، كَاَل: َمْوىًل ِمْن فَ  ُْ َمََْت ؿىََل َب ـْ خَ لَاَل: َمِن اس ْ

َُ ؿَ  َ ه
ّ
ًِِىذَاِة هللِا َؾَز َوَخَي ، َوا َُ كَاِزٌئ  َ ه

ّ
ْم َمْوىًل؟ ، كَاَل: ا خَْزََْفَت ؿََهَْيِ ًِييَا ، كَاَل: فَاس ْ ًِمٌ َمَوا ِِبًَْفَصائِِغ  ا

َن هَِخيَُُكْ 
ّ
ُص: َبَما ا َِ بَٓدصِينَ »كَْس كَاَل:  ، كَاَل ُْعَ َن هللَا يَْصفَُؽ هِبََشا اًِْىذَاِة َبْكَواًما، َويََضُؽ ِت

ّ
«.ا

3
 

 

، كَاَل: كَاَل َزُسوُل هللِا و  وٍذ اْْلَهَْعاِزّيِ ـُ ًِىِ  َؾْن َبِِب َمْس ْن ََكهُوا  ذَاِة هللاِ : "يَُؤمه اًْلَْوَم َبْكَصُؤُُهْ 
ّ
، فَا

ْن ََكهُوا ِِف اًِِْْجَصتِ  ِِف اًِْلَصاَءِت َسَواءً 
ّ
يَِة َسَواًء، فَبَْكَسُمُِْم ِِهَْصًت، فَا ْن ََكهُوا ِِف اًس ه

ّ
يَِة، فَا  ، فَبَؿََُْمُِْم ِِبًس ه

 .،..."َسَواًء، فَبَْكَسُمُِْم ِسًَْما
1

 

َِ احلُّصِ »ْْنَُما ، كَاَل: وؾن اْجِن َؾحَاٍش َزِِضَ الَِلُ ؾَ  َل ؿىََل اجِْن َبِدي كَِسَم ُؾَييٌَُْة جُْن ِحْعِن ْجِن ُحَشيَْفَة فزََنَ

َص َوُمَضاَوَزثِ  ًِِس ُْعَ اَة َمَجا ُص ، َوََكَن اًُلَصاُء بَحْصَ يَن يُْسِىهِيْم ُْعَ ، نُ ْجِن كَيٍْس، َوََكَن ِمَن اًيََفِص اََّلِ ُِواًل َِ

«. حَاَّنً ََكهُوا َبْو ص ُ 
5

 

َص  :،كوِل اجِْن َؾحَاٍش َزِِضَ الَِلُ َؾْْنَُما ،اًضاُس من احلسير  ًِِس ُْعَ اَة َمَجا َوََكَن اًُلَصاُء َبحْصَ

حَاَّنً  ، ُنُِواًل ََكهُوا َبْو ص ُ َِ  «.َوُمَضاَوَزِث

ٌَِييَِبِّ  َرا كََصَب: ، َوكَْس ََكَن كََصَب: ا وَؾْن َبوٍَس، َبَن َزُخاًل ََكَن يَْىذُُة 
ّ
َصاَن، َوََكَن اًَصُخُي ا ًَْحلََصَت، َوبَٓل ِْعْ

َصاَن، َخَس ِفييَا  يِن َؾُؼَم  -اًَْحلََصَت، َوبَٓل ِْعْ ـْ َ ،..."احلسير. –ي
6

 

ٌَِييَِبِّ  َصاَن ؿَُس ِفييَ  وِف زواية اجن حدان : ََكَن َزُخٌي يَْىُذُة  ا ُرو ، َوََكَن كَْس كََصَب اًَْحلََصَت، َوبَٓل ِْعْ

 َصبٍِن،..."احلسير.

: ِكيَي ََي َزُسوَل الَِلِ : َمْن َبْنَصُم اًيَاِش؟ ، كَالَ  َُ َصْيَصَت َزِِضَ الَِلُ َؾْي ُُ فَلَاًُوا: « َبثْلَاُهُْ : » وَؾْن َبِِب 

                                                           
 ]تعليق احملقق[ إسناده صحيح (ٖ٘ٙيف " سننو") رواه الدارمي - ٔ
 (وصححو الذىيب ٖٜٖٚ رواه احلاكم يف " ادلستدرؾ") - ٕ
 .(ٚٔٛ) - ٜٕٙ رواه مسلم - ٖ
 (ٜٓٛ(،وابن ماجة)ٓٛٚ(،والنسائي)ٖٕ٘(،والرتمذي)ٕٛ٘(،وأبو داود)ٖٙٓٚٔ(،وأمحد)ٖٚٙ) -ٜٕٓمسلم - ٗ

 (.ٖٖٕٔ،وابن حباف)
 (. ٕٗٙٗالبخاري) - ٘
 - ٗٔ(ومسلمٖٚٔٙ(وأصلو يف " الصحيحني "البخاري )ٗٗٚ(،وابن حباف)ٕٕٙٔٔ-ٕٕ٘ٔٔاه أمحد)رو  - ٙ
 دوف لفطة " ُعد فينا " وصححو األلباين(ٕٔٛٚ)
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ٔ
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ٜٔ 

 ٜٔ وشرف أهله          

، كَالَ  َشا وَْسبَُكَ َُ ، اْجِن : »  ًَيَْس َؾْن  ، اجُْن هيَِبِّ الَِلِ َِيِي الَِلِ فَُيوُسُف هيَِبه الَِلِ ، اجِْن َذ ، « هيَِبِّ الَِلِ

، كَالَ  َشا وَْسبَُكَ َُ يَِة ِديَاُزُُهْ : »  كَاًُوا: ًَيَْس  َؾْن  َِ ُِ َصِة جَْسبًَُوِن؟ ِديَاُزُُهْ ِِف اجلَا ـَ اِذِن اً ـَ ْن َم ـَ فَ

َرا فَُلُِوا
ّ
ْساَلِم، ا

ّ
«.ِِف اال

2
 

 

ْذِزيَس 
ّ
ْحِس اًَْمِِلِ ْجِن ا ـَ ًِ  : اًَْوِسيِص اًُْجَصْيصِّيِ ِِف كَِعيَسٍت ََلُ ُمَعَوََلٍ  َوُبوِْضْسُث 

  ]اًححص اًاكمي[

مْلَ َبْزفَُؽ ُزثَْحًة        ـِ ىَن َمْفَرصِ                  ...                   َواْؿمَلْ ِتبََن اًْ  َوَبَخيه ُمْىدََسٍة َوبَس ْ

َياَذِت ثُْلذىََن ِِبدَلفرَْتِ                    ...                 فَاْسُِلْ َسِخيَي اًُْمْلذَِينَي ََلُ جَُسْس  َن اًس ِّ
ّ
 ا

هََما        
ّ
ا ا ًُِم اًَْمْسُؾوه َحِْبً ا ـَ ُي اًِْمْحَِبِ                   ...                  َواًْ ٍُ ِِبمْسِ اًَْحِْبِ َْحْ  مَسَا

ََُِا ُْ َمِص.                  ...                         َوِتَضْمِص اْْلَْكاَلِم يَْحَُُف َب َما ًَيَْس يُْحََُف ِِبًِْجَياِذ اًضه
1

 
 

َِ  َبوَْضسَ و  - 176 ًِيَْفِس  : َبتُو جَْىٍص كَامِسُ ْجُن َمْصَواَن 

 ]اًححص اًخس يط[

ُحوا  َُ مْلِ كَْس َر ـِ ُي اًْ ُْ ىَل اًَصْْحَِن َواهْلَََُحواَؾيَ            ...                 َما يِل تَِليُت َوَب
ّ
 ا َوَزاُحوا ا

ْيًزا بََذا ِنَِبٍ  َسُُهُ ص َ ـْ َ خَاُذِِن اْْلَْسلَاُم َواًَْوَظةُ             ...                   َبْظَحْحُت ت ـْ ِْلِ ثَ  ََكًّسِ

يَا  ـُ َم ْصِف جَيْ ْحُُتُْم َوِرَماُم اًؼه ُْ           ...                      حَصِ ُحواَذ رًيا فََزاهُوا ُُكَ َمْن حَصِ ُِ  .ًصا َذ

: ٍِ َرِكَ ِص ـْ  . ِِف كَِعيَسٍت َظِويةَلٍ يَْشُنُص كَْوًما ِمْن فُلََِاِء كُْصُظَحَة َسََُفوا َزِْحَُُِم الَِلُ َوِِف َص

 َِ ًَِعاِحِد مْلُ َسْيٌن َوجرَْشِيٌَف  ـِ ًَيْ          ...                       َواًْ
ّ
هَْحاُء َواًُْىُذةُ َبثَْت ا  يَا ِتَشا اْْلَ

مْلُ يَْصفَُؽ َبْكَواًما ِتاَل َحَسٍة  ـِ  فَىَْيَف َمْن ََكَن َرا ِؿمْلٍ ََلُ َحَسةُ          ...                       َواًْ

ًحا  ََ الَِلِ ُمْحدَس ِ َِْمَم َوْخ ـِ ملِْ          ...                  فَاْظَُْة ِت ـِ ُة.فََما ِسَوى اًْ ـِ َ  فَُِْو اٌََُِْو َواٌَ
3

 
َي، يَُلوُل:  ـِ ُت اًَضاِف ـْ ، َويَْفَصُخ »وؾن يُووُِس جِْن َؾْحِس اْْلَؿىَْل، يَُلوُل: مَسِ َِ َِ َمْن ًَيَْس ِفي مْلِ فَِضيةَلً َبْن يََسِؾي ـِ َنَف  ِِبًْ

 َِ ًَْي
ّ
َرا وُِسَة ا

ّ
َب  ا َِ ، َوَنَف  ِِبًَْجِِْي َصيًٌْا َبْن يَخََِبَ ًَْي

ّ
َرا وُِسَة ا

ّ
َِ ، َويَْلَضَة ا َو ِفي ُُ َُ َمْن  «.ِمٌْ

1
 

مْلُ ، َواْْلََذُة ، َواًْ  ـِ ْحَس: اًْ ـَ ُت اًرَسَِي، يَُلوُل: " َبْزتَُؽ ِدَعاٍل حَْصفَُؽ اًْ ـْ فَُة ، َواْْلََماهَُة ".وؾن اًُْجيَْيَس، يَُلوُل: مَسِ ـِ
5

 

 

                                                           
 (ٜٛٙ٘(،وابن حباف)ٜٛٙ٘(،وأمحد)ٖٕٛٚ) - ٛٙٔ(،ومسلمٖٖٖ٘البخاري)  - ٔ
 .(ٕٕٚٗ" جامع بياف العلم وفضلو "البن عبد الب)- ٕ
3

 .(ٕٙٚم وفضلو "البن عبد الب)" جامع بياف العل- 

 .(ٙٗٔ/ٜ" حلية األولياء" ألبو نعيم األصبقاين)- ٗ
 (ٕٓٔ/ٓٔ" حلية األولياء")- ٘
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ٕٓ 

 ٕٓ فضل العلم 

 : اًياش مْنم  ِبس خفاذت ِف اًـملسـُتم مصاثة اًياش حسة 

، ََكَثَِي اًلَْيِر اًىَِثرِي »كَاَل: ، َؾْن َبِِب ُموََس، َؾِن اًييَِبِّ  مْلِ ـِ َِ ِمَن اًَُِسى َواً ثيَِن الَِلُ ِت ـَ َ َمثَُي َما ت

ْضَة اًَىِثرَي،  ، كَِدََِت املَاءَ  َبَظاَة َبْزًضا، فاََكَن ِمْْنَا هَِليَةٌ  ـُ َ َواً َوََكهَْت ِمْْنَا َبَخاِذُة، ، فَبَهَْحدَِت اًلََكَ

هََما يِهَ  َبْمَسَىِت املَاَء، فٌَََفَؽ الَِلُ هِبَا اًيَاَش 
ّ
، فرََشِتُوا َوَسلَْوا َوَسَزُؾوا، َوَبَظاتَْت ِمْْنَا َظائَِفًة ُبْدَصى، ا

ََ ِِف ِذينِ  ً، فََشِكَ َمثَُي َمْن فَُل ٔ اٌن اَل ثُْمِسُم َماًء َواَل ثُْيِخُت ََكَ ـَ مِلَ  ِكي ـَ َِ فَ ثيَِن الَِلُ ِت ـَ َ َُ َما ت ـَ ، َوهََف الَِلِ

 َِ ي ُبْزِسَُْت ِت َسى الَِلِ اََّلِ ُُ ، َوَمثَُي َمْن ًَْم يَْصفَْؽ ِتَشِكَ َزِبًسا، َوًَْم يَْلدَْي  «.َوؿمََلَ
2

 

ن ، ومـياٍ بٔ  ِبًلير كال اًيووي: ٔبما مـاِن احلسير وملعوذٍ فِو متثيي اًِسى اَّلي خاء تَ 

 .  أْلزط زالزة ٔبهواع، ونشك اًياش

فاًيوع أْلول من أْلزط: يًذفؽ ِبملعص فيحيا تـس ٔبن َكن ميخًا، وييخت اًلَٔك، فذيخفؽ هبا اًياش 

ا، ونشا اًيوع أْلول من اًياش يحَلَ اًِسى واًـمل، فيحفؼَ فيحيا كَحَ ،  وادلواة واًززع وكرُي

 .  ، فييخفؽ وييفؽ ، ويـَمَ كرٍي ويـمي تَ

ا،  واًيوع اًثاِن من أْلزط : ماال ثلدي الاهخفاع ِف هفسِا، ًىن فهيا فائست ويه ٕامساك املاء ًلرُي

، ًىن ًيست هلم ٔبفِام  فييخفؽ هبا اًياش وادلواة، ونشا اًيوع اًثاِن من اًياش هلم كَوة حافؼة

اذ ِف اًعاؿة ، ًويس ؾيسُه احُت َثكدة، وال زسود هلم ِف اًـلي يس خًدعون تَ املـاِن وأْلحاكم

 ، ٔبُي ٌَيفؽ والاهخفاع ، فِم حيفؼوهَ حَّت يبِٔت ظاًة حمخاح مذـعش ملا ؾيسُه من اًـمل واًـمي تَ

 .  ، فِؤالء هفـوا مبا تَلِم ، فيبٔذشٍ مْنم فييخفؽ تَ

ا، فِىي ال ثًذفؽ ِبملاء، وال متسىَ ًيًذفؽ هبا  واًيوع اًثاًر من أْلزط: اًس حاد اًيت ال ثيخت وَنُو

ا ، وال ٔبفِام واؾية، فٕارا مسـوا اًـمل ال  ، ونشا اًيوع اًثاًر من اًياش ًيست هلم كَوة حافؼةكرُي

. وهللا بٔؿمل.  ، وال حيفؼوهَ ًيفؽ كريُه يًذفـون تَ
1

 

 

 مسخ هللا ثـاىل ْٔلُي اًـمل تبٔمٍص جصحوع اًياش ٕاٍهيم ًسؤاهلم :
اَل ِزَخااًل ﴿ :كال ثـاىل 

ّ
  َوَما َبْزَسَْيَا كَْدَِلَ ا

ّ
ْنِص ا َي اَّّلِ ُْ ْم فَاْسبًَُوا َب ٍهَْيِ

ّ
ََُموَن )هُويِح ا ـْ  ﴾ (7ْن ُنْيُُتْ اَل ثَ

 [7أْلهخياء:]

ََُموَن ﴿ :وكال ثـاىل  ـْ ْن ُنْيُُتْ اَل ثَ
ّ
ْنِص ا َي اَّّلِ ُْ ْم فَاْسبًَُوا َب ٍهَْيِ

ّ
اَل ِزَخااًل هُويِح ا

ّ
َوَما َبْزَسَْيَا ِمْن كَْدِِلَ ا

 [13اًيحي :] ﴾ (13)

"  -زْحَ هللا–لول اإلمام اًسـسي ي : وْعوم ُشٍ اْلٓية فهيا مسخ ٔبُي اًـمل ، ؤبن ٔبؿىل ِف " ثفسرٍي

فٕان هللا ٔبمص من ال يـمل ِبًصحوع ٕاٍهيم ِف مجيؽ احلواذج ، وِف مضيَ  ، ٔبهواؿَ اًـمل جىذاة هللا املزنل

                                                           
 (. ٗ(،وابن حباف) ٖٜٚ٘ٔ(،وأمحد)ٕٕٕٛ) - ٘ٔ(،ومسلم ٜٚالبخاري) - ٔ
 .(ٛٗ/ ٘ٔ)"شرح مسلم" - ٕ
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ٕٔ 

 ٕٔ وشرف أهله          

من اًخحـة ، فسل ؿىل ثـسيي ْٔلُي اًـمل وحزهية هلم حير ٔبمص ثسؤاهلم ، ؤبن تشك َيصح اجلاُي 

 ٔبن هللا ائمتْنم ؿىل وحيَ وثزنيهل ، ؤبهنم مبٔموزون تزتهية ٔبهفسِم ، واالثعاف تعفاث اًىٌلل.

 

 : اًؼاُصون ؿىل اًياش واًعائفة امليعوزتٔبُي اًـمل اًرشؾي ُه 

اِِنٍ   َُ رْيِ ْجِن  اِويَةَ ، َؾْن ُْعَ ـَ ُت ُم ـْ ُت ، ؿىََل اًِْمْيَِبِ  مَسِ ـْ يَُلوُل: "اَل حََزاُل ،  َزُسوَل هللِا يَُلوُل: مَسِ

ُُهْ َمْن َذَشًَُِْم بَْو َذاًََفُِمْ  َظائَِفٌة ِمْن ُبَميِت كَائَِمًة ِتبَْمِص هللاِ  ُصوَن  ، اَل يَُُضه ُِ ، َحََّت يَبِِِتَ َبْمُص هللِا َوُُهْ َػا

ؿىََل اًيَاِش" 
2

 

ُُهْ َمْن َذَشًَُِْم، : " َؾْن زَْوَِبَن، كَاَل: كَاَل َزُسوُل هللِا و  ، اَل يَُُضه صِيَن ؿىََل اًَْحّقِ ُِ اَل حََزاُل َظائَِفٌة ِمْن ُبَميِت َػا

"، َوًَيَْس ِِف َحِسيِر كُذَْيَحَة: َوُُهْ َنَشِك.  َحََّت يَبِِِتَ َبْمُص هللِا َوُُهْ َنَشِكَ
1

 

اوِ  ـَ ، كَاَل: كَاَم ُم َِ ْيٍة، َؾْن بَِتي ـَ ِصو ْجِن ُص ُت وَؾْن َْعْ ـْ يَُة، َدِعيًحا فَلَاَل: َبْيَن ؿَََُماُؤمُكْ؟ َبْيَن ؿَََُماُؤمُكْ؟ مَسِ

صِيَن ؿىََل اًيَاِش،  َزُسوَل الَِلِ  ُِ اَل َوَظائَِفٌة ِمْن بَُميِت َػا
ّ
اَل يَُحاًُوَن َمْن  يَُلوُل: "اَل ثَُلوُم اًَساؿَُة ا

" .، َذَشًَُِْم  ُُهْ َواَل َمْن هرََصَ
3

 

َصْيَصَت ، َؾْن َزُسوِل الَِلِ َؾْن بَ و  ُُ ٍِ اْْلَُمِة ؿىََل َزِبِش ُُكِّ ِمائٍَة : » ِِب  ًَِِِش ُر  ـَ َن الَِلَ َؾَز َوَخَي يَْح
ّ
ا

ُذ ًََِا ِذيَْنَا ّسِ يٍَة َمْن جُيَ « . س َ
1

 

ْشِزّيِ ،كَاَل: كَاَل َزُسوُل الَِلِ  ـُ مَي ْجِن َؾْحِس اًَصْْحَِن اًْ ُِ ْجَصا
ّ
مْلَ ِمْن ُُكِّ َذٍََف : » وَؾْن ا ـِ َشا اًْ َُ ِمُي  حَيْ

ًِنَي ، صِيَف اًْلَا َُ َُتْ َني ؿُُسوَُلُ ، يَْيُفوَن َؾْي ُِ َِنَي ، َوثَبِِويَي اًَْجا « . َواهِْخَحاَل اًُْمْحِع
5

 

 

، وييفون ؾيَ ُتصيف اًلاًني، واهخحال املحعَني، وثبٔويي  ٔبُي اًس ية ُه اَّلين حيمَون اًـمل

ِشاجلاَُني؛  كاًوا: ، مل يىوهوا يسبًٔون ؾن اإلس ياذ، فٌَل وكـت اًفذية ا كال اجن سريين زْحَ هللا: ًو

ٕاىل ٔبُي اًحسع فال يُؤَذش ، ويُيؼص  ، فَُيْيَؼُص ٕاىل بُٔي اًس ية فُيؤَذش حسيُُثم مسهوا ًيا زخاًُك

.حسيُثم
6

 

ٍِ اًَعائِفَة ، فَلَاَل اًُْحَزازِ  ِش َُ ملْ كَاَل اًيََوِوّي: َوَبَما  ـِ ُي اًْ ُْ  . ّي: ُُهْ َب

                                                           
 (.ٕٖٜٙٔ(،وأمحد)ٖٚٓٔ) - ٗٚٔ(،ومسلم ٖٔٗٙالبخاري) - ٔ
 (.ٓٔ(،وابن ماجة)ٖٕٕٓٗ(،وأمحد)ٕٜٓٔ) - ٓٚٔمسلم  - ٕ
 (وصححو األلباين.ٜن ماجة)رواه اب - ٖ
 (.ٜٜ٘(وصححو األلباين يف " الصحيحة ")ٜٕٔٗأَبُو َداُود) َرَواهصحيح :  - ٗ
(، وصححو األلباين يف ٜٜ٘"مسند الشاميني" ) (، والطباين يفٜٕٔٔٓرواه البيققي يف" السنن الكب"ى " ) - ٘

 .(ٕٛٗادلشكاة)
 .(٘ٔ/ ٔ " )اإلسناد من الدين "، يف ادلقدمة، باب مسلم  - ٙ
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 ٕٕ فضل العلم 

َي اًَْحِسير ، فاََل بَْذِزي َمْن ُهُْ  ُْ ْن ًَْم يَُىوهُوا َب
ّ
 . َوكَاَل َبْْحَس ْجن َحٌَْحي: ا

ِي اًَْحسِ  ُْ َة َب َُ خَِلس َمْش ـْ َ يَِة َواًَْجَماؿَِة ، َوَمْن ي َي اًس ه ُْ ُس َب هََما َبَزاَذ َبْْحَ
ّ
 ير.وكَاَل اًْلَاِِض ِؾَياط: ا

اٌن ُملَاثِ  كَالَ  ـَ ٌِنَي ، ِمْْنُْم جُشْ ٍِ اًَعائَِفَة ُمذَفَّصِكٌَة تنَْي َبهَْواعِ اًُْمْؤِم ِش َُ خَِمُي َبَن  َُوَن، َوِمْْنُْم اًيََوِوّي: َوحَيْ

وَن َؾْن اًُْمْيَىص، ُُ ُصوِف ، َوََّن ـْ اذ ، َوبِٓمُصوَن ِِبًَْم َُ زُوَن، َوِمْْنُْم ُس ُي َبهَْواعٍ  فُلََِاء، َوِمْْنُْم ُمَحّسِ ُْ َوِمْْنُْم َب

نَي ، تَْي كَْس يَُىوهُوَن ُمذََفّصِِكنَي ِِف َبْكَعاِز اْْلَزْ  ـِ ط. ُبْدَصى ِمْن اًَْزرْي، َواَل يَََْزُم بَْن يَُىوهُوا ُمْجخََم
2

 
 

 ٔبن يسبَٔل الاسزتاذت مٌَ : من فضي اًـمل بٔن هللا ثـاىل بٔمص زسوَل 

 [221ظَ:]﴾ (221ّةِ ِسْذِِن ِؿًَْما )َوكُْي زَ  ﴿ : كال ثـاىل ًيخيَ 

َُ  ﴾ َزّةِ ِسْذِِن ِؿًَْما﴿: -ؾز وخي  -كَْوَل  اىَل ًَْم يَبُٔمْص هَِخيَ ـَ مْل؛ ِْلََن هللَا ثَ ـِ  -َواحِضُ ادَلاَلََلِ ِِف فَْضِي اًْ

 -  ِْمل ـِ مْل، َواًُْمَصاُذ ِِبًْ ـِ اَل ِمْن اًْ
ّ
ٍء ، ا صِفََة َما ِتَعََِة ااِلْسِذََيِذ ِمْن ََشْ ـْ ي يُِفيُس َم ِؾيه اََّلِ مْلُ اًرَشْ ـِ : اًْ

ُة ََلُ ِمْن اًْ  مْلِ ِِبهلِل َوِظَفاِثَ، َوَما جَيِ ـِ اَماَلِثَ، َواًْ ـَ ُة ؿىََل اًُْمََكَِف ِمْن َبْمِص ِؾَحاَذاِثَ َوُم ، جَيِ ٍِ ِليَاِم ِتبَْمِص

َِ َؾْن اًيَلَائِغ، َوَمَساُز َرِكَ ؿىََل  اًخَْفِسرِي َواًَْحِسيِر َواًِْفْلَ.  َوثزَْنَِِي
1

 

 

ا واًخـور من ؿمل ال ييفؽ :   وبٔمص اًييب  ـً  ٔبمذَ ثسؤاهلم زهبم ؿًَما َّنف

َوُروا ِِبلَِلِ ِمْن ِؿمْلٍ اَل يَْيَفؽُ : » َؾْن َخاِجٍص كَاَل: كَاَل َزُسوُل الَِلِ  ـَ ا، َوثَ ـً «َسَُوا الَِلَ ِؿًَْما ََّنِف
3

 

ِّنِ َبُؾوُر ِتَم ِمْن ِؿمْلٍ اَل يَْيفَُؽ، َوِمْن كٍََْة ،  ْجِن َبْزكََم، كَاَل: ََكَن َزُسوُل هللِا َؾْن َسيِْس  ّ
يَُلوُل: اٌََُِم ا

خََجاُة ًََِا َحُؽ، َوِمْن َذْؾَوٍت اَل يُس ْ َضُؽ، َوِمْن هَْفٍس اَل جَض ْ «.اَل ََيْ
1

 

ٍصو، " َبَن اًييَِبَ  َضُؽ،   وَؾْن َؾْحِس الَِلِ جِْن َْعْ َوُر ِمْن َبْزتَؽٍ: ِمْن ِؿمْلٍ اَل يَْيفَُؽ، َوِمْن كٍََْة اَل ََيْ ـَ ََكَن يَخَ

َحُؽ " َوُذؿَاٍء اَل يُْسَمُؽ، َوهَْفٍس اَل جَض ْ
5

 

 

 لصبٓن واحلْكة :الجن ؾحاش تبٔن يـَمَ هللا اً وذؿاٍؤ 

َُ اًِىذَاَة : »َوكَالَ  َؾِن اْجِن َؾحَاٍش كَاَل: مَضَيِن َزُسوُل الَِلِ  ْم ِّ «.اٌَََُِم ؿََ
6

 
                                                           

 .(ٕٖٚص٘عوف ادلعبود )ج - ٔ
 (ٕٛٓ/ ٔفتح الباري ) - ٕ
 (وحسنو األلباين  ٖٖٗٛحسن : رواه ابن ماجة) - ٖ
 ( ٛ٘ٗ٘(،والنسائي)ٖٜٛٓٔ(،وأمحد)ٕٕٕٚ) - ٖٚمسلم - ٗ
 (وصححو األلباين وشعيب األرنؤوط. ٕٗٗ٘(،النسائي) ٕٖٛٗ(،والرتمذي)ٚ٘٘ٙصحيح : رواه أمحد) - ٘
 .(ٜٖٖٚ(،وأمحد)٘ٚالبخاري) - ٙ
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 ٖٕ وشرف أهله          

َُ احِلْْكَةَ " » وِف زواية : ْم ِّ «. اٌَََُِم ؿََ
2

 

" "َذؿَا يِل َزُسوُل الَِلِ  وِف زواية : .َبْن يُْؤِثييَِن الَِلُ احِلْْكََة َمَصثنَْيِ
1

 

ًِْىذَاِة". وِف زواية : َُ اًِْحْْكََة، َوثَبِِويَي ا ْم ِّ " "اٌَََُِم ؿََ
3

 

 

؟ كَاَل: و  ٍُ ُؽ ِمٌَْم َحِسيثًا نَِثرًيا َبوَْسا ِّنِ َبمْسَ
ّ
، ا َصْيَصَت، كَاَل: كَُُْت: ََي َزُسوَل الَِلِ ُُ « اثُْسطْ ِزَذاَءكَ »َؾْن َبِِب 

، مُثَ كَاَل:  َِ ، كَاَل: فَلََصَف ِتَيَسيْ َُ َُ »فَخََسْعُخ .« مُضَ ٍُ َس ـْ َ ، فََما وَِسيُت َصيْئًا ت َُ فََضَمْمُخ
1

 

ٍة ْلُ  ٍ وذؿاؤ  ـْ  تبٔن ييرس هللا َل اًـمل : َِبِّ جِْن َن

ٍة، كَاَل: كَاَل َزُسوُل هللِا و  ـْ ـََم  َؾْن ُبَِبِّ ْجِن َن : "ََي بََِب اًُْمْيِشِز، َبثَْسِزي َبيه بٓيٍَة ِمْن ِنخَاِة هللِا َم

. كَاَل: "ََي َبَِب اًُْمْيِشِز َبثَْسِزي َبيه بٓيٍَة ِمْن ِنخَاِة هللاِ  َم َبْؾَؼُم؟ " ، كَاَل: كَُُْت: هللُا َوَزُسوَُلُ َبْؿمَلُ ـَ  َم

 ﴿َبْؾَؼُم؟ "، كَاَل: كَُُْت: 
ّ
ََلَ ا
ّ
َو اًَْحيه اًْلَيهومُ هللُا اَل ا ُُ [. كَاَل: فََُضََة ِِف َظْسِزي، 155]اًحلصت:  ﴾اَل 

مْلُ َبَِب اًُْمْيِشِز" . ـِ هَيِْيَم اًْ ٍِ َوكَاَل: "َوهللِا 
5

 

ٔبي ٔبكسمت ِبهلل )ٍهييم اًـمل( ٔبي ًيىن اًـمل ُييئًا ك َي )ٔبِب امليشز( تعيلة أْلمص ٌَلائة، وِف 

تـس اًيون ؿىل أْلظي، كال اجن املِل: ُشا ذؿاء َل تخيسري اًـمل َل تـغ اًًسخ )ٍهييئم( هبمزت 

وزسوذَ فيَ،..." 
6

 

، فيَ  وكوَل ْٔلىّب حني ٔبذٍِب تشك، ؤبهنا بٓية اًىصَس: " ٍهييم اًـمل ٔبِب امليشز " ورضتَ ظسٍز

ِب ٕاًلاء ثًض يط ]املـمل[  ملن يـَمَ ٕارا زبٍٓ ٔبظاة، وثيوَيًا تَ، ورسوزٍ مبا ٔبذزنَ من رك، وىف اخل

املـمل ؿىل ٔبحصاتَ املسائي الدذحاز مـصفُتم، ٔبو ًيـَمِم ما ًـَِم مل ييدهبوا ٌَسؤال ؾيَ، وحيمتي 

ؿَيَ اًسالم. -حواة ٔبىّب ذما كس مسـَ ]كدي[ مٌَ 
7

 

كوَل: )َي ٔبِب امليشز( تعيلة امس اًفاؿي، نيية ٔبِب جن وـة )بٔؾؼم( ٔبي ٔبؾؼم ٔبحًصا ؤبنرث زواًِب، 

. وكال اًيووي:  فأْلؾؼمية زاحـة ٕاىل ؾؼم ٔبحص اًلازىء وحزيي زواتَ. كاَل ٕاحساق جن زاُويَ وكرٍي

                                                           
 (. ٗ٘ٓٚ(،وابن حباف) ٕٖٗٛ(،والرتمذي)ٖٙ٘ٚالبخاري) - ٔ
 (وصححو األلباينٖٕٖٛالرتمذي)صحيح : رواه  - ٕ
 (وصححو األلباين.ٓٙصحيح : رواه ابن ماجة) - ٖ
 (ٜٔٔالبخاري)- ٗ
 (ٓٙٗٔأبو داود)(،و ٕٕٛٚٔ(،وأمحد)ٓٔٛ) - ٕٛ٘مسلم  - ٘
 : زلمد األمني بن عبد اهلل اأُلَرمي " " الكوكب الوىَّاج - ٙ
ْعِلِم بَفَوائِِد ُمْسِلم " للقاضي عياض ) - ٚ

ُ
 دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر . -(ٛٚٔ/ٖ" ِإكَماُؿ ادل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 
ٕٗ 

 ٕٗ فضل العلم 

ٕامنا متزيث بٓية اًىصس جىوهنا ٔبؾؼم ملا مجـت من ٔبظول أْلسٌلء واًعفاث من اإلًِية واًوحساهية 

شٍ اًس حـة ٔبظول أْلسٌلء واًعفاث. وهللا ٔبؿمل   واحليات واًـمل واملِل واًلسزت واإلزاذت، ُو

 ِف ظسزي( حمحة وٕاصازت ٕاىل امذالء ظسٍز ؿًَما وحْكة )فُضة 

)ٍهييم اًـمل( ٔبي ًيىن اًـمل ُييئًا ك، وُك ٔبمص ٔبُكك من كري ثـة ومضلة فِو ُينء. وفيَ مٌلدة 

، وذًيي ؿىل نرثت ؿَمَ . ؾؼمية ْٔلِب
2

 

 

 حلامي اًـمل ومدَلَ ِبًيُضت :   وذؿاٍؤ 

َؽ ِمٌَا َحِسيثًا ،  كَاَل: كَاَل َزُسوُل هللِا  ،َؾْن َسيِْس ْجِن ََثِتٍت زِض هللا ؾيَ  : " هََُضَ هللُا اْمَصٔبً مَسِ

ٍَ ًَيْ  َُ ، َوُزَة َحاِمِي ِفْل َُ ِمٌْ َو َبفْلَ ُُ ىَل َمْن 
ّ
ٍَ ا ٍُ ، فَُصَة َحاِمِي ِفْل َُ كرَْيَ لَ َُ َحََّت يَُحَِّ ٍَ "فََحِفَؼ  .َس ِتَفِلي

1
 

 

 وؿَمَ : وثسازسَ صبٓن من ثـمل اًلوزواة ذريية وبٔفضيةل 

َُ :»، كَاَل  ، َؾِن اًييَِبِّ  زِض هللا ؾيََؾْن ُؾثَْماَن  مَلَ اًُْلصبَٓن َوؿََََم ـَ مُكْ َمْن ثَ «.َذرْيُ
3

 

 َُ َُ :»  ، كَاَل : كَاَل َزُسْوُل هللِا زِض هللا ؾيَ َوَؾْي مَلَ اًُْلصبَٓن َوؿََََم ـَ َن بَفَْضََُُكْ َمْن ثَ
ّ
«.ا

1
 

َِ ، كَاَل : كَاَل َزُسوُل هللا  وؾن ؿامص ٍس ، َؾْن َبِتي ـْ ِة ْجِن َس ـَ ِديَاُزمُكْ َمْن : »  جن هبسَل َؾْن ُمْع

 َُ مَلَ اًلصبٓن َوؿََََم ـَ َس ُبْكصُِئ.« ثَ ـَ َشا اًَْمْل َُ َسِِن  ـَ كَاَل : َوبََذَش ِتَيِسي فَبَْك
5

 

ةه َبْن يَْلُسَو ُُكَ يَْوٍم   َؾْن ُؾْلدََة ْجِن ؿَاِمٍص، كَاَل: َدَصَح َزُسوُل هللاِ و  فَِة، فَلَاَل: "َبيهُُكْ حُيِ ُن ِِف اًعه َوََنْ

مْثٍ، َواَل كَْعؽِ َزِحٍم؟
ّ
َُ ِتيَاكَذنَْيِ َنْوَماَوْيِن ِِف كرَْيِ ا ِليِق، فَيَبِِِتَ ِمٌْ ـَ ىَل اًْ

ّ
ىَل تُْعَحاَن، َبْو ا

ّ
"، فَُلَْيَا: ََي  ا

ةه َرِكَ  ، َبْو يَْلَصُب بٓيَخنَْيِ ِمْن ِنخَاِة هللِا َؾَز َزُسوَل هللِا َُنِ مَلُ ـْ ىَل اًَْمْسِجِس فَيَ
ّ
، كَاَل: "َبفاََل يَْلُسو َبَحُسمُكْ ا

، َوزاََلٌج َذرْيٌ ََلُ ِمْن زاََلٍج، َوَبْزتٌَؽ َذرْيٌ ََلُ ِمْن َبْزتَؽٍ، َوِمْن َبؿْسَ  َن ِمنَ َوَخَي، َذرْيٌ ََلُ ِمْن ََّنكَذنَْيِ ُِ  اِذ

ِتِي". 
ّ
ااْل

6
 

                                                           
ط. دار السًلـ للنشر -حفظو اهلل منة ادلنعم يف شرح صحيح مسلم " فضيلة الشيخ/ صفي الرمحن ادلباركفوري "  - ٔ

 (ٛٓ٘/ٔ.)-األوىل –ادلملكة العربية السعودية .ط  -والتوزيع، الرياض 
(، وانظر "َصِحيح اْْلَاِمع ٖٕٓ(، وابن ماجة، )ٕٙ٘ٙوالرتمذي )(،ٖٓٙٙ،وأبو داود) (ٖٕٓٙٔرواه أمحد)- ٕ

 (. ٗٓٗ( ، و" الصَِّحيَحة")ٖٙٚٙ")
  (.ٕٚٓ٘البخاري ) - ٖ
 (.ٕٕٔ(، وابن ماجة)ٕٛٓ٘ي )البخار  - ٗ
 قاؿ األلباين : حسن صحيح. و (ٖٕٔ: رواه ابن ماجة) حسن صحيح - ٘
 ( ٘ٔٔ(،وابن حباف) ٙ٘ٗٔ(، وأبو داود)ٛٓٗٚٔ( ، وأمحد)ٖٓٛ) - ٕٔ٘مسلم - ٙ
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 ٕ٘ وشرف أهله          

َصْيَصَت و  ُُ : " َما اْحذََمَؽ كَْوٌم ِِف تَيٍْت ِمْن -  -كَاَل: كَاَل َزُسوُل هللِا ،  -زِض هللا ؾيَ  -َؾْن َبِِب 

ْم اًَسِىييَُة، َوقَِضيَُْتُ  اَل ىََزًَْت ؿََهَْيِ
ّ
َُ تَيَْْنُْم، ا َ ْم اًَصْْحَُة َوَحفَُْتُْم تُُيوِث هللِا ، يَْخَُوَن ِنخَاَة هللُا، َويَخََساَزُسوه

. " ٍُ اًَْماَلئَِىُة، َوَرَنَصُُهْ هللُا ِفميَْن ِؾْيَس
2

 

 

 اٍْناز:وبَّٓنء ما خاء من فضي اًلصبٓن تلحعة من ؿَمَ هللا فيخٍَو بَّٓنء اٌَيي 

َصْيَصَت: َبَن َزُسوَل الَِلِ  ُُ : َزخُ ،  َؾْن َبِِب  اَل ِِف ازْيَدنَْيِ
ّ
َُ الَِلُ اًُلْصبَٓن، فََُِو كَاَل: " اَل َحَسَس ا ٌي ؿََََم

، فَلَاَل: ًَْيديَِن ُبوِثيُت ِمثَْي َما ُبوِِتَ فاَُلنٌ  َُ َخاٌز ََلُ ـَ ٍُ بََّٓنَء اٌََْيِي، َوبََّٓنَء اٍَْنَاِز، فََسِم ِمَُْت ِمثَْي يَْخَُو ـَ ، فَ

َُ ِِف احلَ  ُى َِ ٍُ الَِلُ َمااًل فََُِو َُيْ َمُي، َوَزُخٌي بَُٓك ـْ َ ، فَلَاَل َزُخٌي: ًَْيديَِن ُبوِثيُت ِمثَْي َما بُوِِتَ فاَُلٌن، َما ي ّقِ

َمُي " .  ـْ َ ِمَُْت ِمثَْي َما ي ـَ فَ
1

 

، َؾِن اًييَِبِّ و  َِ ًٍِم، َؾْن َبِتي ٍُ هللُا اًُْلْصبَٓن فََُِو يَُلوُم  َؾْن َسا : َزُخٌي بَُٓك اَل ِِف ازْيَدنَْيِ
ّ
، كَاَل: " اَل َحَسَس ا

َِ بََّٓنَء  َُ بََّٓنَء اٌََْيِي، َوبََّٓنَء اٍَْنَاِز " ِت ٍُ هللُا َمااًل، فََُِو يُْيِفُل اٌََْيِي، َوبََّٓنَء اٍَْنَاِز، َوَزُخٌي بَُٓك
3

 

 

 :تبٔن يفلِِم ِف ادلين ٕازاذت هللا تبُٔي اًـمل اًصِبهيني اخلري 
ْيُس ْجُن َؾْحِس اًَصْْحَِن جْ  اِويََة جَْن بَِِب ُسْفيَاَن، َؾِن اْجِن ِصَِاٍة، كَاَل: َحَسزيَِن ُْحَ ـَ ُت ُم ـْ ِن َؾْوٍف، كَاَل: مَسِ

ُت َزُسوَل هللِا  ـْ ِّنِ مَسِ
ّ
ُعُة يَُلوُل: ا َو ََيْ ُُ هََما َبََّن »يَُلوُل:  َو

ّ
يِن، َوا َُ ِِف ادّلِ ِْ ا يَُفلِّ َِ َذرْيً َمْن يُصِِذ هللُا ِت

ِعي هللاُ  ـْ «كَامِسٌ َويُ
1

 

َصيَْصَت، كَالَ و  ُُ اِن ِِف ُمٌَاِفٍق، ُحْسُن مَسْتٍ  : كَاَل َزُسوُل الَِلِ َؾْن َبِِب  ـَ خَِم ٌَ ِِف  : "َدْعََخَاِن اَل ََتْ ، َواَل ِفْل

يِن". ادّلِ
5

 

َِ : »كَاَل: كَاَل ُسْفيَان ،وؾن َوِنيؽ مْلِ َوِحْفِؼ ـِ اىَل تِ  ،  َما َبؿمَْلُ َْعَاًل َبفَْضَي ِمْن َظََِة اًْ ـَ َِ ًَِمْن َبَزاَذ الَِلَ ثَ

ا  .«َذرْيً
6

 

 

 

                                                           
 (.ٕٕ٘(، ،وابن ماجة )ٜٕ٘ٗ(والرتمذي)٘٘ٗٔ( ، وأبو داود)ٕٔٗٚ( ، وأمحد)ٜٜٕٙ) - ٖٛرواه مسلم  - ٔ
 .(ٕٗٔٓٔ(،وأمحد)ٕٙٓ٘ي)البخار  - ٕ
 (.ٜٕٓٗ(،وابن ماجة)ٖٜٙٔ(،والرتمذي)ٓ٘٘ٗ(،وأمحد)٘ٔٛ) - ٕٙٙ(،ومسلم ٜٕ٘ٚالبخاري) - ٖ
 ( ٜٛ(، وابن حباف) ٖٜٔٙٔ(واللفظ لو ،وأمحد)ٖٚٓٔ) - ٓٓٔ(،ومسلم ٕٖٔٚالبخاري) - ٗ
 ( وصححو األلباين .ٕٗٛٙرواه الرتمذي) - ٘
 .(ٖٖ٘رواه الدارمي)- ٙ
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ٕٙ 

 ٕٙ فضل العلم 

ملِْ  ـِ ًِِح جِْن َحٌَاخٍ ِِف اًْ ًَِعا ُصو ْجِن اًَْجاِحغِ   :  ؤبوضس َْعْ

 ]اًححص اًعويي[

ًٍِم  ا ـَ َرا َما ُنْيَت ًَيَْس ِت
ّ
مَلْ ا ـَ ـَملهِ                     ...                     ثَ ِي اًخَ ُْ اَل ِؾْيَس َب

ّ
مْلُ ا ـِ  فََما اًْ

َن 
ّ
مَلْ فَا ـَ هِلِ ثَ ُْ مْلَ َسْيٌن ِْلَ ـِ ـَملَِ                     ...                         اًْ ْن ًَْم ثُ

ّ
مْلَ ا ـِ خَِعيَؽ اًْ  َوًَْن جَس ْ

مْلَ َبْسيَُن ِِبًَْفََّت  ـِ َن اًْ
ّ
مَلْ فَا ـَ يَاِء ِؾْيَس اًخَ                    ...                       ثَ  ََكهمِ ِمَن اًُْحةَلِ اًَْحس ْ

ًٍِم  ا ـَ مّلِِ                        ...                   َواَل َذرْيَ ِفميَْن َزاَخ ًَيَْس ِت ـَ .تَِعرٍي ِتَما يَبِِِت َواَل ُمذَ
2

 

 

 من دياز اًياش :بُٔي اًـمل ما خاء من بٔن 

: َمنْ  : ِكيَي ََي َزُسوَل الَِلِ َُ َصْيَصَت َزِِضَ الَِلُ َؾْي ُُ فَلَاًُوا: ًَيَْس َؾْن « َبثْلَاُهُْ »َبْنَصُم اًيَاِش؟ كَاَل:  َؾْن َبِِب 

، كَاَل:  َشا وَْسبَُكَ َِيِي الَِلِ »َُ ، اْجِن َذ ، اْجِن هيَِبِّ الَِلِ ، اْجُن هيَِبِّ الَِلِ كَاًُوا: ًَيَْس َؾْن « فَُيوُسُف هيَِبه الَِلِ

، كَاَل:  َشا وَْسبَُكَ ـَصَ »َُ اِذِن اً ـَ ْن َم ـَ َرا فَ
ّ
ْساَلِم، ا

ّ
يَِة ِديَاُزُُهْ ِِف اال َِ ُِ ِة جَْسبًَُوِن؟ ِديَاُزُُهْ ِِف اجلَا

«.فَُلُِوا
1

 

 

 ذؾوا اًياش ٕاًيَ : اَّلئْلُي اًـمل ٔبحص من اثحـِم ؿىل اًِسى 

َصْيَصَت، َبَن َزُسوَل هللِا  ُُ ًسى، ََكَن ََلُ ِمَن اْْلَحْ  َؾْن َبِِب  ُُ ىَل 
ّ
ِص ِمثُْي ُبُحوِز َمْن ، كَاَل: "َمْن َذؿَا ا

، اَل يَْيُلُط َرِكَ ِمْن ُبُحوِزُِهْ َصيْئًا َُ ـَ مْثِ ِمثُْي بََٓثِم َمْن  ثَِح
ّ
َِ ِمَن ااْل ، ََكَن ؿَََْي ىَل َضاَلََلٍ

ّ
، َوَمْن َذؿَا ا

، اَل يَْيُلُط َرِكَ ِمْن بََٓثِمِِْم َصيْئًا".  َُ ـَ ثَِح
3

 

، و  وٍذ اْْلَهَْعاِزّيِ ـُ ىَل اًييَِبِّ َؾْن َبِِب َمْس ّ
َيِْن، فَلَاَل:  كَاَل: َخاَء َزُخٌي ا ِّنِ ُبتِْسَع ِِب فَاْْحِ

ّ
َما »، فَلَاَل: ا

، فَلَاَل َزُسوُل هللِا «ِؾْيِسي ِمهُلُ ُ ؿىََل َمْن حَيْ َمْن َذَل ؿىََل : » ، فَلَاَل َزُخٌي: ََي َزُسوَل هللِا، َبََّن َبُذَله

.«اِؿهِلِ َذرْيٍ فهََلُ ِمثُْي َبْحِص فَ 
1

 

، َبَن اًييَِبَ و  َِ اِر جِْن َبوٍَس، َؾْن َبِتي ـَ ، اَل ، َؾْن َسِِْي ْجِن ُم َِ كَاَل: "َمْن ؿمََلَ ِؿًَْما فهََلُ َبْحُص َمْن َْعَِي ِت

اِمِي".  ـَ يَْيُلُط ِمْن َبْحِص اًْ
5

 

                                                           

1
 .(ٓ٘ٔالعلم وفضلو "البن عبد الب) " جامع بياف - 

 .(ٜٛٙ٘(،وابن حباف)ٜٛٙ٘(،وأمحد)ٖٕٛٚ) - ٛٙٔ(،ومسلمٖٖٖ٘البخاري)  - ٕ
(،وابن ٕٙٓ(،وابن ماجة) ٕٗٚٙ(،والرتمذي) ٜٓٙٗ(، وأبو داود)ٜٓٙٔ(،وأمحد)ٕٗٚٙ) - ٙٔمسلم  - ٖ

 (ٕٔٔحباف)
 (،وابن حبافٕٔٚٙالرتمذي)(،و ٜٕٔ٘وأبو داود) (،ٜٖٖٕٕ( ،وأمحد)ٖٜٛٔ) - ٖٖٔ رواه مسلم - ٗ
(ٔٙٙٛ.)  
 ( و حسنو األلباين . ٕٓٗحسن : رواه ابن ماجة ) - ٘
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ٕٚ 

 ٕٚ وشرف أهله          

 ما خاء من اثعال بٔحوز بُٔي اًـمل من تـس موُتم :

َصْيَصَت،  ُُ اَل ِمْن  َبَن َزُسوَل هللِا َؾْن َبِِب 
ّ
اَل ِمْن زاََلزٍَة: ا

ّ
هُلُ ا َُ َْعَ وَْساُن اهْلََعَؽ َؾْي

ّ
َرا َماَث ااْل

ّ
، كَاَل: " ا

ًٍِح يَْسُؾو ََلُ ". ، َبْو َودَلٍ َظا َِ َظَسكٍَة َخاِزيٍَة، َبْو ِؿمْلٍ يًُْذَفَُؽ ِت
2

 

َِ وَؾْن َؾْحِس الَِلِ جِْن َبِِب كَذَاَذَت، َؾْن َبتِ  ٍِ  ، كَاَل: كَاَل َزُسوُل الَِلِ  ي ِس ـْ َ َُِّف اًَصُخُي ِمْن ت : " َذرْيُ َما َُيَ

ًٌِح يَْسُؾو ََلُ  ا زاََلٌج: َودَلٌ َظا َُ َُ َبْحُص صِي يَْحَُُل ٍِ " ، َوَظَسكٌَة ََتْ ِس ـْ َ َِ ِمْن ت َمُي ِت ـْ ُ .، َوِؿمْلٌ ي
1

 

 

َصْيَصَت و  ُُ َِ : » الَِلِ كَاَل: كَاَل َزُسوُل ، َؾْن َبِِب  َس َمْوِث ـْ َ َِ ت يَاِث هِلِ َوَحس َ َن ِمَما يَََْحُق اًُْمْؤِمَن ِمْن َْعَ
ّ
، ا

َُ ومعحفً ، ا حَصنَ َوودلا َظاحلً ، ِؿًَْما ؿَمَ وورشٍ  ٍُ ، ا َوَززَ  َبْو تَيْذًا اِلْجِن اًَسِخيِي تَيَاٍُ ، َبْو َمْسِجًسا تَيَا

،  ٍُ َُ من تـس َموثَ، َسكًَة ٔبدصََجا من َماَل ِِف حِصَخَ وحياثَ َبْو ظَ ، َبْو هَنًْصا َبْحَصا « . يَْحل
3

 

 

 ِف ظَة اًـمل اًرشؾي :  ملن سـ  بٔحص اجلية 

َصيَْصَت، كَاَل: كَاَل َزُسوُل هللِا  ُُ َ  َؾْن َبِِب  َُ ُنْصت هَْيا، هَفََس هللُا َؾْي ًة ِمْن : "َمْن هَفََس َؾْن ُمْؤِمٍن ُنْصتًَة ِمْن ُنَصِة ادله

هَْيا َواْْلِٓدَصِت، َوَمْن َسرَتَ  َِ ِِف ادله ، يرََسَ هللُا ؿَََْي رِسٍ ـْ ٍُ هللُا ِِف ُنَصِة يَْوِم اًِْليَاَمِة، َوَمْن يرََسَ ؿىََل ُم ًَِما، َسرَتَ ُمْس

 َِ ْحُس ِِف َؾْوِن َبِدي ـَ ْحِس َما ََكَن اًْ ـَ هَْيا َواْْلِٓدَصِت، َوهللُا ِِف َؾْوِن اًْ َِ ِؿًَْما ادله ، َسََِي  ، َوَمْن َسَِلَ َظصِيلًا يََْخَِمُس ِفي

ىَل اًَْجيَِة ". 
ّ
َِ َظصِيلًا ا هللُا ََلُ ِت

1
 

 

 : ومن ٔبذشٍ بٔذش حبغ وافص أْلهخياء وززة تبهٔنم ءما خاء من ُشف اًـٌَل

 : وما خاء من احذفاء املالئىة تعاًة اًـمل 
ِّنِ ِحْئُخَم َؾْن َنِثرِي ْجِن كَيٍْس كَاَل: ُنْيُت خَ 

ّ
ٍُ َزُخٌي، فَلَاَل: ََي َبَِب ادَلْزَذاِء، ا ًًِسا َمَؽ َبِِب ادَلْزَذاِء، فََجاَء ا

َُ َؾْن َزُسوِل الَِلِ  ِمْن َمِسييَِة اًَصُسوِل  زُ ّسِ ًَِحاَخٍة كَاَل:  ًَِحِسيٍر تَََليَِن َؾْيَم َبهََم ُُتَ َما ِحْئُت 

                                                           
 (،ٖٙٔٓ(،وابن حباف) ٖٙٚٔ(،والرتمذي) ٕٓٛٛ(،وأبو داود) ٗٗٛٛ(،وأمحد)ٖٔٙٔ) - ٗٔمسلم - ٔ

 (ٜٕٗٗ(،وابن خزمية) ٛٚ٘والدارمي)
 (،وصححو األلباين ٖٜ(،وابن حباف) ٕٔٗصحيح : رواه ابن ماجة) - ٕ
( وقاؿ األعظمي: إسناده حسن لغريه لشواىده ، َواْلبَػيػَْقِقّي يف ٜٕٓٗ(،وابن خزمية )ٕٕٗحسن : َرَواُه بن َماَجو ) - ٖ

ميَاف")  (وحسنو األلباين ، وقاؿ شعيب األرنؤوط: وإسناده ضعيف، مرزوؽ بن أيب اذلذيل لني احلديث ٖٗٚٔ"شعب اإْلِ
 (.ٗٗٛٛلحديث رقم )، يف ىامش خترجيو دلسند اإلماـ أمحد ل

(، وابن  ٜٕ٘ٗالرتمذي)( ،،و ٜٙٗٗ( و )٘٘ٗٔ(،وأبو داود ) ٕٚٗٚ(،وأمحد)ٜٜٕٙ) - ٖٛمسلم - ٗ
 (. ٕٕ٘ماجة)
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 ٕٛ فضل العلم 

ُت َزُسوَل الَِلِ  ـْ ِّنِ مَسِ
ّ
ىَل »يَُلوُل: ،   فَا

ّ
َِ َظصِيلًا ا َِ ِؿًَْما َسَِلَ الَِلُ ِت َمْن َسَِلَ َظصِيلًا يَْعَُُة ِفي

مْلِ  ـِ ًِِة اًْ ًَِعا ٌَِحَُتَا ِزًضا  َن اًَْماَلئَِىَة ًَخََضُؽ بَْح
ّ
خَْلِفُص ََلُ َمْن ِِف اًَسَمَواِث ، اًَْجيَِة، َوا ًَِم ًَيَس ْ ا ـَ َن اًْ

ّ
َوا

اِتِس َنَفْضِي اًْلََمِص ًَْيةَلَ اًَْحْسِز ، ْْلَْزِط َوَمْن ِِف ا ـَ ًِِم ؿىََل اًْ ا ـَ َن فَْضَي اًْ
ّ
َواًِْحيخَاُن ِِف َحْوِف اًَْماِء، َوا

ًَْىَواِنِة  زُوا ِذييَاًزا َواَل  ؿىََل َسائِِص ا هِْخيَاَء ًَْم يَُوّزِ َن اْْلَ
ّ
هِْخيَاِء َوا َََماَء َوَززَُة اْْلَ ـُ َن اًْ

ّ
هََما َوَززُوا  ، َوا

ّ
ِذْزمَهًا، َوا

ٍُ َبَذَش حِبَغٍّ َواِفصٍ  مْلَ فََمْن َبَذَش ـِ  .« اًْ
2

 

ملَْ َؾْن ِسّزِ ْجِن ُحدَيٍْش، كَاَل: َبثَيُْت َظْفَواَن جَْن َؾَساٍل اًُْمَصاِذَي، فَلَاَل: َما َخاَء ِتمَ و  ـِ . ؟ كَُُْت: ُبهِْحطُ اًْ

ُت َزُسولَ  كَالَ ،  ـْ ِّنِ مَسِ
ّ
اَل  - -الَِلِ  : فَا

ّ
، ا مْلِ ـِ َِ ِِف َظََِة اًْ يَُلوُل: "َما ِمْن َذاِزحٍ َدَصَح ِمْن تَيِْذ

ٌَِحَُتَا، ِزًضا ِتَما يَْعيَُؽ". ْت ََلُ اًَْماَلئَِىُة َبْح ـَ َوَض
1

 

ٌَِحُِتَا:"  ًولوَل  ُ ِتبَْح َُ اًَْماَلئَِىُة َوثُِؼهله مْلِ ًَخَُحفه ـِ ًُِة اًْ ًضا َحََّت يَْحَُُلوا ، مُثَ يَصْ  َظا ـْ َ َُ ت ُض ـْ َ نَُة ت

ِمْ  هَْيا ِمْن ُحهّبِ .احلسير «...ًَِما يَْعَُُة، اًَسَماَء ادله
3

 

 

 ـَمَ : ًيخـمل اخلري ٔبو يُ  ما خاء من بٔحص اجملاُس ملن خاء ملسجس زسول هللا 

ُت َزُسوَل الَِلِ  ـْ َصْيَصَت، كَاَل: مَسِ ُُ ًَِزرْيٍ يَُلوُل: "َمْن ،  َؾْن َبِِب  اَل 
ّ
َِ ا َشا، ًَْم يَبِِث َُ َخاَء َمْسِجِسي 

، فََُِو تِ  ًِلَرْيِ َرِكَ ، َوَمْن َخاَء  ِس ِِف َسِخيِي الَِلِ ُِ ََلِ اًُْمَجا ، فََُِو ِتَمزْنِ َُ ُم ِّ َ ـَ ُ َُ َبْو ي ََُم ـَ ََلِ اًَصُخِي يَْيُؼُص يَخَ َمزْنِ

" ٍِ ىَل َمذَاعِ كرَْيِ
ّ
.ا

1
 

                                                           
(عن أيب 88،وابن حباف)(ٖٕٕ(،وابن ماجة)ٕٕٛٙ(،والرتمذي)ٖٔٗٙ(،وأبو داود)ٕ٘ٔٚٔرواه أمحد)صحيح : - ٔ

 الدرادء رضي اهلل عنو .
  .وصححو األلباين(ٕٖٔٔ(،وابن حباف)ٛ٘ٔوالنسائي)(،ٕٕٙاجة)(،وابن مٓٓٔٛٔرواه أمحد) - ٕ

قاؿ اخلطايب: قولو: "إف ادلًلئكة لتضع أجنحتقا لطالب العلم" ويتأوؿ على وجوه، أحدىا: أف يكوف وضُعقا األجنحة 
[ ٕٗؿِّ ِمَن الرَّمْحَِة{ ]اإلسراء:مبعىن التواضع واخلشوع تعظيماا حلقو وتوقرياا لعلمو، كقولو تعاىل: }َواْخِفْض ذَلَُما َجَناَح الذ  

وقيل: وضُع اْلَناح معناه الكف عن الطرياف للنزوؿ عنده، كقولو: "ما من قـو يذكروف اهلل إال حّفت هبم ادلًلئكة 
وغشيتقم الرمحة"، وقيل: معناه بسط اْلناح وفرشقا لطالب العلم لتحملو عليقا فتبلغو حيث يُؤـ ويقِصد من البقاع يف 

 معناه: ادلعونة وتيسري السعي لو يف طلب العلم، واهلل أعلم.طلبو، و 
(،وابن ٕٕٙ(واللفظ لو ، وابن ماجة) ٖٚٗٚ(،والطباين يف" الكبري") ٖٜٓٛٔحسن : رواه أمحد يف " ادلسند") - ٖ

 ، (وحسنو شعيب األرنؤوطٜٖٖٚ(،وحسنو األلباين يف " السلسة الصحيحة") ٕٖٔٔحباف)
رواه مسلم )وغريه ، فيمن جيتمعوف يف بيوت اهلل يتلوف كتاب اهلل ، ويتدارسونو ثابتة عند مسلم وفقرة " حتفقم ادلًلئكة 

 (.ٕٕ٘(، ،وابن ماجة )ٜٕ٘ٗ(والرتمذي)٘٘ٗٔ( ، وأبو داود)ٕٔٗٚ( ، وأمحد)ٜٜٕٙ) - ٖٛ
 (ٚٛ،وابن حباف)وصححو األلباين (ٕٕٚوابن ماجة) ،وضعف إسناده شعيب األرنؤوط (ٗٔٛٓٔرواه أمحد)- ٗ

 (.ٕٙ/ ٔ"التعليق الرغيب" ) -وحسنو األلباين يف ،  وحسنو شعيب األرنؤوط
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 ٜٕ وشرف أهله          

 مل :ما خاء ِف قحعة ٔبُي اًـ

ُت اًييَِبَ  ـْ ، كَاَل: مَسِ َُ وٍذ َزِِضَ الَِلُ َؾْي ـُ ٍُ ،  َؾِن اْجِن َمْس : َزُخٍي بَُٓك اَل ِِف ازْيَدنَْيِ
ّ
يَُلوُل: " اَل َحَسَس ا

ٍُ الَِلُ احِلْْكََة فََُِو يَْلِِض هِبَا وَ  ، َوَزُخٌي بَُٓك َِ ِِف احلَّقِ َََىِذ َُ َُ ؿىََل  ُمَِا ".الَِلُ َمااًل، فََسَََع َِّ ـَ ُ ي
2

 

 

 :م مْن  مٔل ذريٍ ٔبُي اًـمل ِف حَلِم يشهصُه هللا ثـاىل ِف

 َُ َصْيَصَت َزِِضَ الَِلُ َؾْي ُُ اىَل: َبََّن ِؾْيَس َػّنِ َؾْحِسي ِِب،  ، كَاَل: كَاَل اًييَِبه  َؾْن َبِِب  ـَ : " يَُلوُل الَِلُ ثَ

ْن َرنََصِِن 
ّ
َرا َرَنَصِِن، فَا

ّ
َُ ا ـَ َُ ِِف َماَلٍٕ َذرْيٍ  َوَبََّن َم ْن َرَنَصِِن ِِف َماَلٍٕ َرَنْصثُ

ّ
َُ ِِف هَْفِِس، َوا َِ َرَنْصثُ ِِف هَْفِس

 ًَ
ّ
يَلَ ِرَزاؿًا ثَلََصتُْت ا ّ

ْن ثَلََصَة ا
ّ
َِ ِرَزاؿًا، َوا ًَْي

ّ
يَلَ ِثِضِْبٍ ثَلََصتُْت ا ّ

ْن ثَلََصَة ا
ّ
ْن َبَُكِِن يَْميِش ِمْْنُْم، َوا

ّ
َِ َِبؿًا، َوا  ْي

ْصَوََلً " . َُ  َُ َبثَيُْذ
1

 

 

 ـصط ؾيَ :ظاًة اًـمل يؤويَ هللا ٕاًيَ وال يُ 

، َبَن َزُسوَل الَِلِ  ْر َبْكدََي زاََلزَُة هََفٍص،  َؾْن َبِِب َواِكٍس اٌََْيِثِّ
ّ
َُ ا ـَ ًٌِس ِِف املَْسِجِس َواًيَاُش َم َو َخا ُُ تَيٌََْما 

ىَل َزُسوِل الَِلِ 
ّ
َة َواِحٌس، كَاَل: فََوكَفَا ؿىََل َزُسوِل الَِلِ   فَبَْكدََي ازْيَاِن ا َُ ، فَبََما َبَحُسمُهَا: فََصَبى  َوَر

ًحا، فَََ  ُِ ًُِر: فَبَْذجََص َرا ََ َزُسوُل فُْصَخًة ِِف احلََْلَِة فََجَََس ِفهيَا، َوَبَما اْلَٓدُص: فََجَََس َذََْفُِْم، َوَبَما اًثَا َما فََص

ٍُ الَِلُ »َل: كَا ، الَِلِ  ىَل الَِلِ فَبَٓوا
ّ
مُكْ َؾِن اًيََفِص اًثاََلزَِة؟ َبَما َبَحُسُُهْ فَبََوى ا ، َوَبَما اْلَٓدُص  َباَل ُبْذِِبُ

 َُ ، َوَبَما اْلَٓدُص فَبَْؾَصَط فَبَْؾَصَط الَِلُ َؾْي َُ خَْحَيا الَِلُ ِمٌْ خَْحَيا فَاس ْ  .«فَاس ْ
3

 

َِ فَ  يلول اإلمام اجن اًلمي : َُ ًىف  ِت و مل يىن ًَعاًة اًْـمل ٕاال بٔن هللا يؤويَ ٕاًيَ َواَل يـصط َؾي

فضاًل .
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 (. ٜٓ(،وابن حباف) ٕٛٓٗوابن ماجة)(، ٖٔ٘ٙ(،وأمحد)ٙٔٛ) - ٕٛٙ(،ومسلم ٖٚالبخاري) - ٔ
 (،وابن حبافٕٕٖٛ(،وابن ماجة)ٖٖٓٙ(،والرتمذي)ٕٕٗٚ(،وأمحد)ٕ٘ٚٙ) - ٔ(، ومسلم٘ٓٗٚالبخاري) - ٕ
(ٛٔٔ.) 
 ( ٙٛ(،وابن حباف)ٕٕٗٚ(،والرتمذي)ٜٕٚٓٔ(،وأمحد)ٕٙٚٔ) - ٕٙ(،ومسلم ٙٙ)البخاري - ٖ
 مصر. –( ادلكتبة التوفيقية ٖٜٔ/ٔ" مفتاح دار السعادة" )- ٗ
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ٖٓ 

 ٖٓ فضل العلم 

 :   تشهص هللا الزثحاظَما خاء من امذساخ اًـامل واملخـمل 

َصْيَصتَ  ُُ ُت َزُسوَل الَِلِ  َؾْن َبِِب  ـْ َو يَُلولُ  ، كَاَل: مَسِ ُُ وٌن مَ : » ، َو ـُ وهٌَة، َمَْ ـُ هَْيا َمَْ اَل ِرْنَص ادله
ّ
ا ِفهيَا، ا

ًما َِّ ـَ ًًِما، َبْو ُمذَ ، َبْو ؿَا ٍُ ، َوَما َوااَل «الَِلِ
2

 

: ٔبي ٔبحدَ هللا ثـاىل من ٔبؾٌلل اًِب ؤبفـال اًلصة، ٔبو املـىن ما واىل رهص هللا، ٔبي كازتَ  يكال اًلاز 

دلهيا، واملوالات احملحة من رهص ذري، ٔبو ُكتـَ من ٔبثحاع ٔبمٍص وهنيَ، وكال املؼِص: ٔبي ما حيحَ هللا ِف ا

و املصاذ ُِيا.   تني ازيني، وكس حىون من واحس ُو

: وَكن من حق اًؼاُص ٔبن يىذف  تلوَل: وما والاٍ الحذوائَ ؿىل مجيؽ  -زْحَ هللا -كال اًعييب 

ا تـس اخلرياث واًفاضالث ومس خحس ياث اًرشع، مث تيٌَ ِف املصثحة اًثاهية تلوَل: واًـمل ُتعيًع 

ً اًخـممي ذال ا خبالف رك اًرتهية، ا ًضبهٔنٌل ْصحيً َل ؿىل فضهل، فـسل ٕاىل كوَل: وؿامل ٔبو مذـمل ثفرمي

يًدَ ؿىل ٔبن املـىن  فٕان ذالًخَ ؿَيَ ِبالًزتام، ًويؤرن ٔبن مجيؽ اًياش سوى اًـامل واملخـمل مهج، ًو

واًـامل اَّلي مل يـمي ، ِبًـامل واملخـمل اًـٌَلء ِبهلل اجلامـون تني اًـمل واًـمي، فيرصح مٌَ اجلِالء 

. اىُتى .وما ال يخـَق ِبدلين.، ، ومن ثـمل ؿمل اًفضول  تـَمَ
1

 

ٍة و  ـْ وٌن َما ِفهيَا  كَاَل:  ،َؾْن َن ـُ وهٌَة، َمَْ ـُ هَْيا َمَْ َ َذرْيٍ ، ادله مّلِ ـَ الَ ُمذَ
ّ
َُ  ،ا َم ِّ َ ـَ .َبْو ُم

3  
َساَن كَاَل و  ـْ اَل ِرْنَص الَِلِ َوَما َبَذى »َذاِء: كَاَل َبتُو ادَلزْ  :َؾْن َذادِلِ ْجِن َم

ّ
وٌن َما ِفهيَا، ا ـُ وهٌَة، َمَْ ـُ هَْيا َمَْ ادله

ُ ِِف اًَْزرْيِ َُشِياَكِن، َوَسائُِص اًيَاِش مَهٌَج اَل َذرْيَ ِفهِيمْ  مّلِ ـَ ًُِم، َواًُْمخَ ا ـَ ، َواًْ َِ ًَْي
ّ
.«ا

1
 

 

 ا بٔو يـَمَ : ٔبحص احلاح اًخامة جحخَ ملن كسا ٕاىل املسجس ًيخـمل ذريً 

اَل َبْن - -كَاَل: كَاَل َزُسوُل هللِا  -زِض هللا ؾيَ  -َؾْن َبِِب ُبَماَمَة 
ّ
ىَل اًَْمْسِجِس اَل يُصِيُس ا

ّ
: " َمْن كََسا ا

. " َُ ا َحَجُخ َُ ، ََكَن ََلُ ََكَْحِص َحاّحٍ ، َُكمًّ َم ِّ َ ـَ ُ ا َبْو ي مَلَ َذرْيً ـَ يَخَ
5

 

 

 

                                                           
(وحسنو األلباين يف " صحيح ٙٚٔ٘(،و"مشكاة ادلصابيح")ٕٔٔٗ(،وابن ماجة)ٕٕٖٕحسن : رواه الرتمذي ) - ٔ

 (.ٖٗٔٗ،ٜٓٙٔاْلامع")
  (ٖٕٛ/ٖوانظر " ىامش" ) ،الطبعة األوىل  –لبناف –ط: دار الفكر  (ٕٖٔٗ /ٛ")شرح مشكاة ادلصابيح مرقاة ادلفاتيح" - ٕ
" مطبعة ندوة العلماء اذلند -مجع وترتيب الكاندىلوي-رشيد أمحد الكنكوىي" الكوكب الدري على جامع الرتمذي"

 .ادلكتبة الشاملة "
 (.ٕٖٖٖ٘ يف " مصنفو ")(،وابن أيب شيبة ٖٖٔ رواه الدارمي يف" سننو")- ٖ
 (.ٖٗٔ(، و" جامع بياف العلم " البن عبد الب )ٖٗ٘" الزىد والرقائق "البن ادلبارؾ)- ٗ
 (.ٙٛ")َصِحيح التػَّْرِغيِب َوالتػَّْرِىيب"(، انظر ٖٔٔ(، واحلاكم يف " ادلستدرؾ)ٖٚٗٚرواه الطباين)  -٘
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ٖٔ 

 ٖٔ وشرف أهله          

 ِف اًسمواث وأْلزط حَّت احليخان ِف اًححص ٌَـامل :ما خاء من اس خلفاز من 

ُت َزُسوَل الَِلِ  ـْ ًِِم َمْن ِِف اًَسَماَواِث، َوَمْن ، َؾْن َبِِب ادَلْزَذاِء، كَاَل: مَسِ ا ـَ ٌَِْ خَْلِفُص  َُ ًَيَس ْ َ ه
ّ
يَُلوُل: "ا

ِِف اْْلَْزِط، َحََّت اًِْحيخَاِن ِِف اًَْحْحِص" 
2
  

 

ومالئىذَ وبُٔي اًسمواث وأْلزضني حَّت اٍمنةل واحلوث ؿىل مـمل اًياش  ما خاء من ظالت هللا

 اخلري :

ا َوَحََّت احلُوَث  لوَل ً َُ َي اًَسَمَواِث َواَْلَزِضنَي َحََّت اًيَْمةَلَ ِِف ُحْحِص ُْ َُ َوَب َن الَِلَ َوَماَلئَِىذَ
ّ
 ،: ا

." ِ اًيَاِش اخلرَْيَ مّلِ ـَ ًَُيَعَهوَن ؿىََل ُم
1

 

ن هللا َوَماَلئَِىذَ يعَوَن ؿىل مـمل اًيَاش اًَْزرْي ، إلمام اجن اًلمي : َبن اًييَِب يلول ا
ّ
َشا ،كَاَل ا َُ َو

هَْيا َواْْلِٓدَصت  ىَل فالهحم وسـاذُتم ، ِْلَن تخـَميِم اًَْزرْي كس ٔبهلشوُه من َُشّ ادله
ّ
َوَرِكَ ، وجسخدوا تشك ا

ٌِنيَ  ىَل  ،اََّلين يَُعًّلِ ؿََهَْيِم هللا َوَماَلئَِىذَ َسخَة ُذُدوهلْم ِِف مجةَل اًُْمؤم
ّ
فََََما جسخة مـَمو اًَْزرْي ا

َُوم َبهَ اَل ٔبحس من ، َظاَلت هللا َوَماَلئَِىذَ ؿىل من يـمل ِمْْنُم ظىل هللا ؿََهَْيِم َوَماَلئَِىذَ  ـْ َومن اًَْم

َِامي من اًييَِب  ـْ َُ ، َواَل ٔبهعح ْٔلمذَ ،  مـَمي اًَْزرْي ٔبفضي َواَل َبنرث ثَ َِميَ ِمٌْ ـْ َ ، َواَل َبْظِِب ؿىل ث

َِميَ ًَُِم َما مل ثيهل ٔبمة من اْْلَُمم سواُُه  ـْ َ ًََِِشا ََّنَل ٔبمذَ من ث َُوم ، َو ـُ َوحعي ًْلٔمة من ثـَميِم من اًْ

َِ ذري  ًَِحة َما َظاَزث ِت املني بٔ اًيافـة وأْلؾٌلل اًَعا ـَ َشا فَىيف حىون اًعَ ، مة ادصحت ٌَْ َُ اَلت ؿىل 

َِمي ـْ َشا اًخَ َُ ؟. اًَصُسول اًْمـمل ٌَزري ُمَساِويَة ٌََعاَلت ؿىل من مل ميازهل ِِف 
3

 

 

 

 

 

                                                           
 ( وصححو األلباين .ٜٖٕصحيح : رواه ابن ماجة ) - ٔ

العلم على. وتستغفر لو احليتاف يف جوؼ ادلاء": إف اهلل قد قّيض للحيتاف وغريىا من أنواع احليواف ب يف قولو: "وقيل 
، وأرشدوا إىل  ِمن ادلنافع وادلصاحل واإلرفاؽ. فقم الذين بيَّنوا احلكم فيقا فيما حيل وحيـر فيقا األسنة العلماء أنواعا 

، رلازاة ذلم على  غفاَر للعلماءتستاال ، فأذلمقا اهللُ  في الضرر عنقا، ون إليقا ، وأوَصوا باإلحسافِ  ادلصلحة يف باهبا
 حسن صنيعقم هبا وشفقتقم عليقا.

(، و" مشكاة ٕٜٔٚ(، والطباين يف " ادلعجم الكبري")ٜٕٛوالدارمي )(، ٕ٘ٛٙصحيح  : رواه الرتمذي) - ٕ
عن (ٛ(و" َصِحيح التػَّْرِغيِب َوالتػَّْرِىيب")ٖٕٔٗ( ،و )ٖٛٛٔ)(،وصححو األلباين يف "َصِحيح اْْلَاِمع" ٖٕٔادلصابيح")

 .أيب أمامة رضي اهلل عنو 
 (ٜ٘ٔ)ص: -مصر-ِجًلء األفقاـ" لإلماـ القيم .ط. دار احلديث" - ٖ
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 ٕٖ فضل العلم 

 ما خاء من فضي اًـامل ؿىل اًـاتس : 

ًَِصُسوِل هللِا  ، كَاَل: ُرِنَص  ًِلِّ ُِ ٌم، فَلَاَل َزُسوُل َزُخاَلِن َبَحُسمُهَا ؿَاِتٌس َواْلَٓدُص ؿَاًِ  َؾْن َبِِب ُبَماَمَة اًَحا

اِتِس َنَفْضًِل ؿىََل َبْذََّنمكُْ ":  هللِا  ـَ ًِِم ؿىََل اً ا ـَ ".... "، فَْضُي اً
2

 

ًَْىَواِنِة،:"  وكوَل  اِتِس َنَفْضِي اًْلََمِص ًَْيةَلَ اًَْحْسِز ؿىََل َسائِِص ا ـَ ًِِم ؿىََل اًْ ا ـَ َن فَْضَي اًْ
ّ
...".َوا

1
 

ِئَي َزُسوُل الَِلِ َؾِن اًَْحَسِن ُمْصَساًل ، و  ًًِما  كَاَل: س ُ ائِيَي َبَحُسمُهَا ََكَن ؿَا رْسَ
ّ
َؾْن َزُخَنَْيِ ََكََّن ِِف تيَِن ا

ُ اًيَاَش اًَْزرْيَ َواْْلِٓدُص يَُعوُم اٍَْنَاَز َويَُلوُم اٌََْيَي َبَيهُ  مّلِ ـَ َُِس فَُي ُل َما َبفَْضُي كَاَل َزُسو يَُعًّلِ اًَْمْىُذوتََة مُثَ جَيْ

اِتِس اََّلِ : » الَِلِ  ـَ ُ اًيَاَش اًَْزرْيَ ؿىََل اًْ مّلِ ـَ َُِس فَُي ي يَُعًّلِ اًَْمْىُذوتََة مُثَ جَيْ ًِِم اََّلِ ا ـَ َشا اًْ َُ ي فَْضُي 

« .يَُعوُم اٍَْنَاَز َويَُلوُم اٌََْيَي َنفَْضًِل ؿىََل َبْذََّنمكُْ 
3

 

وٍذ  ـُ : " فَْضٌي ِِف ِؿمْلٍ ، َذرْيٌ ِمْن فَْضٍي -  -اَل: كَاَل َزُسوُل هللِا كَ  -زِض هللا ؾيَ  -َوَؾْن اْجِن َمْس

ِِف ِؾَحاَذٍت " 
1

 

ُت َزُسوَل الَِلِ  ـْ َُ َمْن َسَِلَ َمْسَاًَك ِِف »يَُلوُل: ،  َوَؾْن ؿَائَِضَة َبهَنَا كَاًَْت: مَسِ َ يَلَ َبه ّ
َن الَِلَ َؾَز َوَخَي َبْوََح ا

ّ
ا

ملِْ  ـِ َما اًَْجيَةَ ،  َسََُِْت ََلُ َظصِيَق اًَْجيَِة َظََِة اًْ َُ ؿََهَْيِ َِ َبزَخْذُ َوفَْضٌي ِِف ِؿمْلٍ َذرْيٌ ِمْن فَْضٍي ِِف  ، َوَمْن َسََْحُت َنصمِيَخَْي

يِن اًَْوَزعُ ، ِؾَحاَذٍت  « . َوِماَلُك ادّلِ
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(، و" مشكاة ٕٜٔٚ(، والطباين يف " ادلعجم الكبري")ٜٕٛوالدارمي )(، ٕ٘ٛٙصحيح  : رواه الرتمذي) - ٔ

 (.ٛ(و" َصِحيح التػَّْرِغيِب َوالتػَّْرِىيب")ٖٕٔٗ( ،و )ٖٛٛٔححو األلباين يف "َصِحيح اْْلَاِمع" )(،وصٖٕٔادلصابيح")
(عن أيب ٛٛ(،وابن حباف)ٖٕٕ(،وابن ماجة)ٕٕٛٙ(،والرتمذي)ٖٔٗٙ(،وأبو داود)ٕ٘ٔٚٔصحيح : رواه أمحد) - ٕ

 الدرادء رضي اهلل عنو .
واكب، ألف ماؿ العبادة ونورىا ال يتعد"ى من العابد ، ونور العامل : شبو العامل بالبدر ، والعابد بالك وقاؿ القاضي

 ، كالقمر تلقى نوره من نور الشمس من خالققا عز وجل. - - يتعد"ى إىل غريه فيستضيء بنوره ادلتلقى عن النيب 
 [ وحسنو األلباين.ٖ٘]- ٕٓ٘(،و" ادلشكاة"َٕٖ٘رَواُه الدَّارِِمي  ) - ٖ
زلمد بن عبد ادللك أبو  ٜ٘٘، ترمجة ٜٕٙ/ ٕ(، وابن حباف ىف "الضعفاء" )ٔ٘ٚ٘شعب")رواه البيققي يف" ال - ٗ

( ، و" َصِحيح التػَّْرِغيِب ٕٚٚٔ( ، و" َصِحيح اْْلَاِمع")ٜٗٙٔترمجة  ٓٙٔ/ ٙعبد اهلل األنصاري(، وابن عدي )
 (.ٕ٘٘(، و" ادلشكاة")َٛٙوالتػَّْرِىيب" )

َقِقي  يِف شعب اإْلِ  - ٘  [وصححو األلباين يف "صحيح اْلامع"ٛ٘]- ٕ٘٘( ،و" ادلشكاة" ٖٚٙ٘ميَاف)َرَواُه اْلبَػيػْ
 (ٕٔٚٚ - ٚٙٙ.) 
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 ٖٖ وشرف أهله          

 ة هفس :ائمل وَجي اًصاُة ِف حسير كاثي املما خاء من فلَ اًـا

، َبَن هيَِبَ هللِا  يٍس اًُْزْسِزّيِ ـِ نَي هَْفًسا،  َؾْن َبِِب َس ـِ ًة َوِجْس ـَ كَاَل: " ََكَن ِفميَْن ََكَن كَْدََُُكْ َزُخٌي كَذََي ِجْس

نيَ  ـِ ًة َوِجْس ـَ َُ كَذََي ِجْس َ ه
ّ
ٍُ فَلَاَل: ا ٍة، فَبََُك ُِ ِي اْْلَْزِط فَُسَل ؿىََل َزا ُْ هَْفًسا، فََِْي ََلُ ِمْن  فََسبََل َؾْن َبْؿمَلِ َب

ِي اْْلَْزِط فَُسَل ؿىََل َزُخٍي  ُْ َِ ِمائًَة، مُثَ َسبََل َؾْن َبْؿمَلِ َب ، فََْكََي ِت َُ ثَْوتٍَة؟ فَلَاَل: اَل، فَلَذهََلُ َ ه
ّ
ًٍِم، فَلَاَل: ا ؿَا

ْم، َوَمْن حيَُ  ـَ َ ىَل بَْزِط َنَشا كَذََي ِمائََة هَْفٍس، فََِْي ََلُ ِمْن ثَْوتٍَة؟ فَلَاَل: ه
ّ
َِْق ا َُ َوتنَْيَ اًخَْوتَِة؟ اهَْع وُل تَيٌَْ

هَنَا َبْزُط 
ّ
ىَل بَْزِضَم، فَا

ّ
ُِْم، َواَل حَْصِحْؽ ا ـَ ُحُسوَن هللَا فَاْؾُحِس هللَا َم ـْ َ َن هِبَا ُبََّنًسا ي

ّ
َسْوٍء، فَاهَْعَََق َوَنَشا، فَا

ٍُ اًَْموْ  َرا هََعَف اًَعصِيَق َبَُك
ّ
َشاِة، فَلَاًَْت َماَلئَِىُة َحََّت ا ـَ َِ َماَلئَِىُة اًَصْْحَِة َوَماَلئَِىُة اًْ ُث، فَاْدذََعَمْت ِفي

ا َمْي َذرْيً ـْ َ َُ ًَْم ي َ ه
ّ
َشاِة: ا ـَ ىَل هللِا، َوكَاًَْت َماَلئَِىُة اًْ

ّ
َِ ا كَطه، فَبََُكُُهْ َمَِلٌ ِِف  اًَصْْحَِة: َخاَء َُكئًِحا ُمْلِداًل ِتلََِْح

َما ََكَن َبْذََن فََُِو ََلُ ُظوزَ  ىَل َبيَُِتِ
ّ
، فَا ٍُ تَيَْْنُْم، فَلَاَل: ِكيُسوا َما تنَْيَ اْْلَْزَضنْيِ َُو ـَ ، فََج ٍُ ِت بَٓذِمّيٍ ، فَلَاُسو

َُ َماَلئَِىُة اًَصْْحَِة "، كَاَل كَذَاَذُت: فَلَالَ  ىَل اْْلَْزِط اًيَِت َبَزاَذ، فَلَدََضْخ
ّ
ٍُ َبْذََن ا َُ  فََوَخُسو َ اًَْحَسُن ُرِنَص ًَيَا، َبه

ٍُ اًَْمْوُث هَبَى ِتَعْسِزٍ.  ًََما َبَُك
2

 

حية فمين كدَيا ِبالهلعاع ؾن اًياش واًخفَص ٌَـحاذت، اتخسؾِا ٔبَُِا  اًصاُة: ُو اًـاتس وَكهت اًُص

ي ذون ٔبن يىذهبا هللا ؿَهيم نٌل ِف سوزت احلسيس. مث خاء اإلسالم فرشع ادلـة وادلاؿة فبٔتع

ا ؿىل هفسَ مْنا. واًـامل من َل ذزاية الاهلعاع ؾن اًياش ٌَـحاذت ٕاال من فَص تسييَ ٔبَيم اًفذية دوفً 

ومَىة واص خلال ِبًـمل، وامللاتةل ما تيْنٌل ِف احلسير ثلذِض ٔبن اًصاُة مل يىن ؾيسٍ من اًـمل ما 

 ال ِف ظاحدَ زاُة.يلال ِف ظاحدَ ؿامل. واًـامل مل يىن ؾيسٍ من الاهلعاع ٌَـحاذت ما يل

اًصخي اًثاِن  -ظىل هللا ؿَيَ وبَٓل وسمل -: جسمية اًييب-زاذا ؿىل أْلِب -كال اإلمام محمس اًس يوس 

ِبًـامل وأْلول ِبًصاُة يسل ؿىل ٔبن اًصاُة ًيس تـامل، واحلجة فامي ذل ؿَيَ ًفؼَ ظىل هللا ؿَيَ 

اًوظف اَّلي ٔبظَلَ ؿَيَ، ؤبما ذالَل  وبَٓل وسمل من ٔبن ُك واحس ٕامنا زخت َل ِف هفس أْلمص مـىن

 ً و ٕامنا س ئي ؾن اًـامل فَيس فيَ ذًيي ؿىل ٔبن اًصاُة َكن ؿامل ل ٔبن ا الحامتادلال ؿىل اًصاُة ُو

حاهية نثريً خاُاًل  يىون ادلال زخاًل  ا ما يـخلس اجلِةل ، وال يـصف اًـامل ٕاال من ُو ؿامل، ال س امي واًُص

ة ٕان سمل بٔ  حَ وٕاال فُك ، هَ يلذِض اًـمل مالسمُتا ٌَـمل. واًرُت فٕامنا يلذِض اًـمل مبا حيخاح ٕاًيَ ِف حُص

ة خاُي. ا ه من مرُت
1

 

 

 تعاًة اًـمل وتيان فضهل : ما خاء من وظية وحصحية زسول هللا 

، كَاَل َحَسَج َظْفَواُن ْجُن َؾَساٍل اًُْمَصاِذيه كَ  َُ وٍذ َزِِضَ هللُا َؾْي ـُ اَل: َبثَيُْت َزُسوَل َؾْن َؾْحِس هللِا ْجِن َمْس

                                                           
 (. ٔٔٙ(،وابن حباف)ٚٛٙٔٔ(واللفظ لو ، وأمحد)ٕٙٙٚ) -ٗ(،ومسلم ٖٓٚٗالبخاري ) - ٔ
 (" ادلكتبة الشاملة "ٗٓٔ)ص:البن باديس  "رلالس التذكري من حديث البشري النذير"- ٕ
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 ٖٗ فضل العلم 

،  هللِا  مْلَ ـِ ِّنِ ِحْئُت َبْظَُُة اًْ
ّ
: ََي َزُسوَل هللِا، ا َو ُمذَِىٌئ ِِف اًَْمْسِجِس ؿىََل جُْصٍذ ََلُ فَُلَُْت ََلُ ُُ ، َو

ٌِحَ »فَلَاَل:  ُ ِتبَْح َُ اًَْماَلئَِىُة َوثُِؼهله مْلِ ًَخَُحفه ـِ ًُِة اًْ ، َظا مْلِ ـِ ًضا  ُِتَاَمْصَحدًا تعاًِة اًْ ـْ َ َُ ت ُض ـْ َ ، مُثَ يَْصَنُة ت

ًَِما يَْعَُُة، فََما ِحْئَت ثَْعَُُة؟ ْم  ِ هَْيا ِمْن ُحهّبِ ، كَاَل: كَاَل َظْفَواُن: ََي َزُسوَل « َحََّت يَْحَُُلوا اًَسَماَء ادله

، فَلَاَل ََلُ َزُسوُل هللِا هللِا، اَل ىََزاُل وَُساِفُص تنَْيَ َمىََة َواًَْمِسييَِة، فَبَفِْذيَا َؾِن اًَْمْس  : ِح ؿىََل اًُْرفنَْيِ

ٌَُِْمِلميِ » ٌَُِْمَساِفِص، َويَْوٌم َوًَْيةَلٌ  «.زاََلزَُة َبََيٍم 
2

 

، َؾْن َزُسوِل الَِلِ و  يٍس اًُْزْسِزّيِ ـِ َرا َزَبيُْخمُ ،  َؾْن َبِِب َس
ّ
، فَا مْلَ ـِ َيبِِثيُُكْ َبْكَواٌم يَْعَُُحوَن اًْ وُُهْ كَاَل: " س َ

ُِّموُُهْ . فَُلوًُوا ًَُِْم: َمْصَحدًا َمْصَحدًا ِتَوِظيَِة َزُسوِل الَِلِ  ، كَاَل: ؿََ ٌََِْحَُكِ، َما اْكٌُوُُهْ ، َواْكٌُوُُهْ " كَُُْت 
1

 

 

 :وبٔن اًِبنة مـِم  بَٔكجص اًياش ما خاء من بٔن اًـٌَلء ُه

و ِف املِس   كال ثـاىل ؾن هخيَ ؿيىس ، كوَل َيَِن هَِخيًّا كَ  ﴿ :ُو ـَ ًِْىذَاَة َوَح ِّنِ َؾْحُس الَِلِ بَُٓكِِنَ ا
ّ
اَل ا

َيَِن ُمدَاَزًَك َبْيَن َما ُنْيُت َوَبْوَظاِِن ِِبًَعاَلِت َواًَزََكِت َما ُذْمُت َحيًّا )30) ـَ  [32-30مصمي :] ﴾(32( َوَح

 : َيَِن ُمدَاَزًَك َبْيَن َما ُنْيُت ﴿َوكَْوَُلُ ـَ ًما كَاَل ُمَجا ﴾َوَح َِّ ـَ َيَِن ُم ـَ : َوَح ُصو ْجُن كَيٍْس، َواًثَْوِزيه ٌس، َوَْعْ ُِ

ٍس: هَفَاؿًا ُِ . َوِِف ِزَوايٍَة َؾْن ُمَجا  . ٌََِْزرْيِ

، ْجِن ُدٌَيْس اًَْمْرُزوِميه  َسزَيَا ُمَحَمُس جُْن يَزِيسَ َوكَاَل اْجُن َحصِيٍص: َحَسزيَِن ُسََْيَماُن ْجُن َؾْحِس اًَْجحَاِز، حَ 

، فَلَاَل ََلُ  مْلِ ـِ َُ ِِف اًْ َو فَْوكَ ُُ ًًِما  ًٌِم ؿَا ْية ْجَن اًَْوْزِذ َمْوىَل تيَِن َمْرُزوٍم كَاَل: ًَِلَي ؿَا َُ ُت ُو ـْ َم مَسِ : يَْصَْحُ

َُِن ِمْن َْعًَِل؟ كَالَ  ي ُبْؿ ، َما اََّلِ َ  الَِلُ ه
ّ
ُصوِف َواٍَْنْىيُ َؾِن اًُْمْيَىِص؛ فَا ـْ َر : اْْلَْمُص ِِبًَْم ـَ َ ي ت َُ ِذيُن الَِلِ اََّلِ

 : ، َوكَْس بمَْجََؽ اًُْفلََِاُء ؿىََل كَْوِل الَِلِ ٍِ ىَل ِؾَحاِذ
ّ
ٍُ ا َِ َبهِْخيَاَء َيَِن ُمدَاَزًَك َبْيَن َما ُنْيُت ﴿ِت ـَ ، َوِكيَي: َما  ﴾َوَح

ُصوِف َواٍَْنْىيُ َؾِن اًُْمْيَىِص، َبيْ  ـْ ؟ كَاَل: اْْلَْمُص ِِبًَْم َُ يََما ََكَن.جََصَنُخ
3

 

َيَِن ُمدَاَزًَك َبْيَن َما ُنْيُت  ﴿كَاَل ُسْفيَان جن ُؾَييٌَْة  ـَ  .ا ٌَزري مـَمً  :كَالَ  ﴾َوَح

َِمي اًصخي اًَْزرْي  ـْ َشا يسل ؿىل ان ثَ َُ َِ ، َو َو اًِْبَنة اًيَِت حـََِا هللا ِفي ن اًِْبَنة ُحُعول اًَْزرْي ، ُُ
ّ
فَا

َشا ِِف ا،ومناٍؤ وذوامَ  َُ اَل ِِف اًْـمل اَو
ّ
َُ ، ًَْمْوُزوج َؾن أْلهخياء وثـَميًََْحِليلَة ًَيَْس ا َ ْحَحاه ًََِِشا مس  س ُ َو

اىَل  ـَ ٍُ  ﴿:ِنخَاتَ ُمدَاَزًَك ، مََكَ كَاَل ثَ َشا ِرْنٌص ُمدَاَزٌك َبىَْزًْيَا َُ ًَْيَم  ﴿}َوكَاَل{ (50)أْلهخياء:﴾َو
ّ
ٍُ ا ِنخَاٌة َبْىَزًْيَا

                                                           
(،وابن ٕٕٙ(واللفظ لو ، وابن ماجة) ٖٚٗٚ(،والطباين يف" الكبري") ٖٜٓٛٔد يف " ادلسند")حسن : رواه أمح - ٔ

 (وحسنو شعيب األرنؤوط.ٜٖٖٚ(،وحسنو األلباين يف " السلسة الصحيحة") ٕٖٔٔحباف)
 ( ٖٔ٘ٙ(وحسنو األلباين يف " صحيح اْلامع") ٕٚٗحسن : رواه ابن ماجة) - ٕ
 بن كثري .ال " تفسري القرآف العظيم " - ٖ
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 ٖ٘ وشرف أهله          

َُ مدازكوَ  [19ض:]﴾ُمدَاَزٌك  َ يح  ، وظف َزُسوَل ِتبَه َيَِن ُمدَاَزًَك َبْيَن َما ُنْيُت  ﴿مََكَ ِِف كَول اًَْمس ِ ـَ َوَح

فِبنة ِنخَاتَ َوَزُسوَل يِهَ َسخَة َما حيعي هبٌل من اًْـمل َواًِْسى وادلؾوت اىل هللا. ﴾
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ي يَُصِّبِ  َََماَء فُلََِاءَ حُ : [ 79]بٓل ْعصان:  ﴾ُنوهُوا َزَِبِهّيِنيَ ﴿َوكَاَل اْجُن َؾحَاٍش:  ، َويُلَاُل: اًَصَِبِِنه اََّلِ

 ٍِ مْلِ كَْدَي ِنَحاِز ـِ  .اًيَاَش ِتِعلَاِز اً

َنُة َمَؽ َبََكِجصمِكُْ »، كَاَل:   َؾِن اْجِن َؾحَاٍش، َبَن اًييَِبَ و  .«اًَِْبَ
1

 

، احملافؼني ؿىل حىثري أْلحوز،  كال املياوي ِف ُشخ احلسير: اًِبنة مؽ ٔبَكجصُه اجملصتني ًٔلموز

جفاًسوُه ًخلذسوا جصٔبَيم، وُتخسوا هبسَيم، ٔبو املصاذ من َل مٌعة اًـمل وٕان ظلص س يَ، فيجة 

ٕاخالهلم حفًؼا حلصمة ما مٌحِم احلق س ححاهَ، وكال صازخ اًضِاة: ُشا حر ؿىل ظَة اًِبنة ِف 

َ من س حق اًوحوذ، وَتصتة أْلموز، أْلموز، واًخحححح ِف احلاخاث مبصاحـة اْلَٔكجص، ملا دعوا ت

سواك فبٔزاذ ٔبن يـعيَ  وَكن ِف يس املععف  ﴾ كَاَل نَِحرُيُهُْ  ﴿وساًف ؾحاذت املـحوذ، كال ثـاىل: 

تـغ من حُض، فلال خِبيي: نِب نِب، فبٔؾعاٍ اْلٔنِب، وكس يىون اًىدري ِف اًـمل ٔبو ادلين، فيلسم 

 . ؿىل من ُو ٔبسن مٌَ

و  ـُ اِة ُمَحَمٍس »ٍذ: َوكَاَل اْجُن َمْس مْلُ ِمْن َبحْصَ ـِ ًِِحنَي ُمذََماِسِىنَي َما َبَُكُُهُ اًْ َوِمْن  اَل يََزاُل اًيَاُش َظا

َرا َبَُكُُهْ ِمْن َبَظاِقِصُِهْ  َبََكِجِصُِهْ 
ّ
ََُىوا ، فَا َُ  ،.»

3
 

 

 ُشف اًـٌَلء تحلاء اًـمل تحلاهئم :

ـَاِض  ِصو ْجِن اً ُت َزُسوَل الَِلِ  َؾْن َؾْحِس الَِلِ جِْن َْعْ ـْ مْلَ »يَُلوُل: ،  كَاَل: مَسِ ـِ َن الَِلَ اَل يَْلِدُغ اً
ّ
ا

َََماءِ  ـُ مْلَ ِتلَْدِغ اً ـِ َحاِذ، َوًَِىْن يَْلِدُغ اً ـِ َُ ِمَن اً اؿًا يَْيزَتِؿُ ًًِما اَُتََش اًيَاُش ُزُءوًسا  اهزِْتَ َرا ًَْم يُْحِق ؿَا
ّ
، َحََّت ا

ِئَُ  َُجَااًل  ، فََضَهوا َوَبَضَهوا، فَس ُ «.وا فَبَفْذَْوا ِتلَرْيِ ِؿمْلٍ
1

 

؟»، كَاَل:  َؾِن اْجِن َؾحَاٍش َزِِضَ الَِلُ َؾْْنَُماو  مْلِ ـِ اُة اًْ َُ ْي ثَْسُزوَن َما َر اُة »كَُْيَا: اَل. كَاَل: « َُ َُ َر

َََماءِ  ـُ  .«اًْ
5

 

َو: اْجنِ وقن  ُُ اَلٌل  يسَ  ُِ ـِ اَلِك  َددَاٍة، كَاَل: َسبًَُْت َس َُ ، َما ؿاََلَمُة  ْجَن ُحدَرْيٍ كَُُْت: ََي َبَِب َؾْحِس الَِلِ

َِلَ ؿَََُماُؤُهُْ »كَاَل: ، اًيَاِش؟  َُ َرا 
ّ
.«ا

6
  

                                                           
 مصر. –(ط: ادلكتبة التوفيقية ٕٔٚ/ٔ" مفتاح دار السعادة") -- ٔ
 (وقاؿ شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح.ٛٚٚٔ« )الصحيحة» (وصححو األلباين يفٜ٘٘رواه ابن حباف)- ٕ
 الطبعة الثانية .– دمشق، بيروت -المكتب اإلسالمي  ط:(ٖٚٔ/ٔ" شرح السنة " لإلماـ البغوي)- ٖ
 .(ٔٚ٘ٗ(،وابن حباف)ٕٕ٘ٙ(،والرتمذي) ٔٔ٘ٙ(،وأمحد)ٖٕٚٙ) - ٖٔ(واللفظ لو،ومسلمٓٓٔري)البخا - ٗ
 .إسناده صحيح:  حسني سليم أسد الداراينوقاؿ (ٜٕٗرواه الدارمي يف " سننو")- ٘
6

 : إسناده صحيح. حسني سليم أسد الداراينوقاؿ (ٕٚٗرواه الدارمي يف " سننو") - 
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ٖٙ 

 ٖٙ فضل العلم 

مَلَ ، َؾْن َسََْماَن و  ـَ َِلَ ، كَاَل: " اَل يََزاُل اًيَاُش خِبَرْيٍ َما تَِلَ  اَْلَوُل َحََّت يَخَ َُ َرا 
ّ
َ اْلِٓدَص، فَا مّلِ ـَ ُ  َبْو ي

مَلَ اْلِٓدُص ، ـَ َ َبْو يَخَ مّلِ ـَ ُ َِلَ اًيَاُش" اَْلَوُل كَْدَي َبْن ي َُ.
2

 

ٌء »َؾِن اًَْحَسِن كَاَل: ََكهُوا يَُلوًُوَن: و  ا ََشْ َُ ْساَلِم اَل يَُسسه
ّ
ًِِم زََُْمٌة ِِف ااْل ا ـَ َما اْدذََََف اٌََْيُي ؛ َمْوُث اًْ

.«َواٍَْنَازُ 
1
  

ِشا كال ٔبيوة اًّسرخياِن زْحَ هللا:  زن اًياش ًفصاكِمؤبُي اًس ية ُه اَّلين حي ٕاِن ُبذَِبُ مبوث :؛ ًو

.  اًصخي من ٔبُي اًس ية فكِٔن ٔبفلس تـغ ٔبؾضايئ
3

 

يِّة  وكال يصيسون ٔبن يعفئوا هوز هللا تبٔفواُِم وهللا ُمُِتّ هوزٍ ًوو " : ٕان اَّلين يمتيون موَث ٔبُِي اًس ه

 . " هٍص اًاكفصون
1

 

 

  وادذعاظِم ِبًحيٌة واًحعريت ؾن من ُه ذوهنم من اًـميان : ثفضيي ٔبُي اًـمل
َماًما َوَزْْحًَة ﴿ : كال ثـاىل

ّ
َُ َوِمْن كَْدهِلِ ِنخَاُة ُموََس ا ٌس ِمٌْ ُِ ٍُ َصا َِ َويَْخَُو ِّ ٌٍَة ِمْن َزت ِّ َبفََمْن ََكَن ؿىََل تَي

َِ ِمَن اْْلَْحَزا َِ َوَمْن يَْىُفْص ِت َِئَم يُْؤِمٌُوَن ِت َِّم ُبًو َُ اًَْحقه ِمْن َزت َ ه
ّ
َُ ا ٍُ فاََل ثَُم ِِف ِمْصيٍَة ِمٌْ ِة فَاًيَاُز َمْوِؿُس

  [27ُوذ : ] ﴾ (27َوًَِىَن َبْنرَثَ اًيَاِش اَل يُْؤِمٌُوَن )

َو اًَْحَق َوَيَْ ﴿وكال ثـاىل : ُُ َِّم  ًَْيَم ِمْن َزت
ّ
ي ُبْىزَِل ا مْلَ اََّلِ ـِ يَن ُبوثُوا اًْ زِيِز َويََصى اََّلِ ـَ اِظ اًْ ىَل ِْصَ

ّ
ِسي ا

 [6]س حبٔ : ﴾ (6اًَْحِميِس )

ًُِموَن )﴿ وكال ثـاىل: اَل اًَؼا
ّ
َحُس ِتبََٓيِثيَا ا مْلَ َوَما جَيْ ـِ يَن ُبوثُوا اًْ ٌَِّاٌث ِِف ُظُسوِز اََّلِ َو بََٓيٌث تَي ُُ  (19تَْي 

 [19]اًـيىدوث:﴾

 ﴿ وكال ثـاىل :
ّ
مَلُ َبهََما ُبْىزَِل ا ـْ َ ًَْحاِة)َبفََمْن ي ُو اْْلَ هََما يَخََشنَُص ُبًو

ّ
َو َبْْعَ  ا ُُ َِّم اًَْحقه ََكَْن  ( 29ًَْيَم ِمْن َزت

   [29اًصؿس:]﴾

اىَل ِف " ثفسرٍي "  –زْحَ هللا –يلول اإلمام اجن نثري  ـَ مَلُ ِمَن اًيَاِش َبَن  يَُلوُل ثَ ـْ َ خَِوي َمْن ي : اَل يَس ْ

ي  ًَْيمَ  ﴿اََّلِ
ّ
ِّمَ ﴿َحَمُس ََي مُ  ﴾ُبىزَل ا َِ َواَل ِمْصيََة َواَل  ﴾اًَْحقه  ﴿َُو  ﴾ِمْن َزت ي اَل َصَم ِفي َبِي: اََّلِ

 ٓ َُ َصيْئًا ب ٌء ِمٌْ ًضا، اَل يَُضاذه ََشْ ـْ َ َُ ت ُض ـْ َ ُق ت َُ َحقٌّ يَُعّسِ َو ُكه ُُ ، تَْي  َِ َِ َواَل اْدِذاَلَف ِفي َدَص، ًَخَْس ِفي

، َوبَ  َا َحقٌّ ٍُ ُكِه اىَل: فَبَْددَاُز ـَ َِ ؿَْسٌل، مََكَ كَاَل ثَ ي ُِ ٍُ َوهََوا َِّم ِظْسكًا َوؿَْسال ﴿َواِمُص َمُة َزت اِم:  ﴾ َوثََمْت َكِ ـَ ْ ه ]اْْلَ

                                                           
 و" القطوؼ الدانية " ، (ٕٗو" اإلبانة " البن بطة ) ، ومل حيكم عليو زلققو(ٕ٘٘رواه الدارمي يف " سننو") - ٔ
( 611 /651 ). 
و" جامع بياف العلم وفضلو "  حسني سليم أسد الداراين : إسناده صحيح،وقاؿ (ٖٖٖرواه الدارمي يف " سننو") - ٕ

 (.ٕٔٓٔالبن عبد الري") 
 (.ٜ/ ٖ(،وأبو نعيم يف  "احللية " )ٜٕ(،برقم )ٙٙ/ ٔلًللكائي،)" شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة واْلماعة"   - ٖ
 (.ٖ٘( برقم)ٛٙ/ ٔلًللكائي) صوؿ اعتقاد أىل السنة واْلماعة" "شرح أ  - ٗ
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ٖٚ 

 ٖٚ وشرف أهله          

َِ ََي 225 خَِوي ِمْن َُتَلََق ِظْسَق َما ِحئَْت ِت [ َبْي: ِظْسكًا ِِف اْْلَْددَاِز، َوؿَْساًل ِِف اًَعََِة، فاََل يَس ْ

 ُُ َُ َما اهْلَاَذ ََلُ ُمَحَمُس، َوَمْن  ، َوًَْو فََِِم َُ ىَل َذرْيٍ َواَل يَْفَُِم
ّ
َُ  َو َبْْعَ  اَل ََيْخَِسي ا َُ ، ، َواَل َظَسكَ ـَ ،  َواَل اثََح

اىَل:  ـَ اُة اًَْجيَِة ُُهُ اًَْفائُِزونَ ﴿مََكَ كَاَل ثَ اُة اًَْجيَِة بَحْصَ اُة اًيَاِز َوَبحْصَ خَِوي َبحْصَ : ]اًَْحرْشِ  ﴾اَل يَس ْ

ًْىَصمِيَِة: 10 ٍِ اْْلٓيَِة ا ِش َُ َو بَْْعَ  ﴿[ َوكَاَل ِِف  ُُ َِّم اًَْحقه ََكَْن  ًَْيَم ِمْن َزت
ّ
مَلُ َبهََما ُبىزَل ا ـْ َ َبْي:  ﴾َبفََمْن ي

ِخَواَء.   َبفَََِشا َنََِشا؟ اَل اس ْ

 

 ما خاء من بٔن بُٔي اًـمل ُه ظٌلمة أْلمن ًخلسيص املعاحل واملفاسس : 

ىَل ﴿ :ىل ًلوَل ثـا
ّ
ىَل اًَصُسوِل َوا

ّ
ٍُ ا و َِ َوًَْو َزذه َرا َخاَءُُهْ َبْمٌص ِمَن اْْلَْمِن َبِو اًَْرْوِف َبَراُؾوا ِت

ّ
َوا

َُ اَل  ُخ َُ ِمْْنُْم َوًَْواَل فَْضُي الَِلِ ؿَََْيُُكْ َوَزْْحَ َ َخًِْدُعوه يَن يَس ْ َُ اََّلِ َم َِ ـَ َ ُُتُ ُبويِل اْْلَْمِص ِمْْنُْم ً ـْ ثََح

َِياًل )ا اَل كَ
ّ
ْيَعاَن ا  [83اًًساء:]﴾ (83ًض َ

ُشا ثبٔذية من هللا ًـحاذٍ ؾن فـَِم ُشا كري ِف " ثفسرٍي ":  -زْحَ هللا–يلول اًـالمة اًسـسي 

اًالئق. ؤبهَ يًدلي هلم ٕارا خاءُه ٔبمص من أْلموز املِمة واملعاحل اًـامة ما يخـَق ِبْٔلمن ورسوز 

معيحة ؿَهيم ٔبن يخثدخوا وال يس خـجَوا ِٕبصاؿة رك اخلِب، تي يصذوهَ املؤمٌني، ٔبو ِبخلوف اَّلي فيَ 

ٕاىل اًصسول وٕاىل ٔبويل أْلمص مْنم، ٔبُِي اًصٔبي واًـمل واًيعح واًـلي واًصساهة، اَّلين يـصفون أْلموز 

ا من ا هلم وُتصسً ا ٌَمؤمٌني ورسوزً ويـصفون املعاحل وضسُا. فٕان زٔبوا ِف ٕاراؾخَ معَحة ووضاظً 

 .  ـَوا ركٔبؿساهئم ف

ِشا  ،وٕان زٔبوا ٔبهَ ًيس فيَ معَحة  ، ًو ٔبو فيَ معَحة ًوىن مُضثَ حزيس ؿىل معَحخَ، مل يشيـٍو

َُ ِمْْنُمْ  ﴿كال:  َ خًَِْدُعوه يَن يَس ْ َُ اََّلِ َم َِ ـَ َ  ٔبي: يس خرصحوهَ تفىصُه وبٓزاهئم اًسسيست وؿَورمم اًصص يست. ﴾ً

ِف ٔبمص من أْلموز يًدلي ٔبن يوىَل َمْن ُو  ويه ٔبهَ ٕارا حعي حبر: وِف ُشا ذًيي ًلاؿست ٔبذتية 

ٔبُي َّلك وجيـي ٕاىل ٔبُهل، وال يخلسم تني ٔبيسَيم، فٕاهَ ٔبكصة ٕاىل اًعواة ؤبحصى ٌَسالمة من 

 اخلعبٔ. 

اٍْنىي ؾن اًـجةل واًدرسع ًًرش أْلموز من حني سٌلؾِا، وأْلمص ِبًخبٔمي كدي اًلَكم واًيؼص  :  وفيَ

 .َيَ اإلوسان؟ ٔبم الفيحجم ؾيَ؟، ُي ُو معَحة، فُيْلِسم ؿ  فيَ

 

 اًـمل يُىسة اًـامل اًعاؿة ِف حياثَ واَّلهص احلسن تـس ذماثَ : 
امل اًَعاؿَة ِِف  ـَ  ، ىل اًْـمل ؿَاَمة ًْك ُاْحسُ إ ن اًَْحاخة َْلٔ ، َبي جَيـهل ُمَعاؿًا : َحيَاثَ  اًْـمل يْىسة اًْ

ىَل ظَ  ،  ٌَمَوك فَمن ذوهنم
ّ
امل فَْك ُاْحُس ُمْحخَاح ا ـَ َُ ي، اؿَة اًْ َ ه

ّ
فَيجة ، مص ِتَعاؿَة هللا َوَزُسوَل بٔ فَا

اىَل ، ؿىل اًْزَق َظاَؾخَ  ـَ وا اًَصُسول﴿:كَاَل ثَ ـُ وا هللا َوَبظي ـُ  ﴾ؤبويل اْْلَمص ِمٌُُْك  ََي َبَيَا اََّلين بٓمٌُوا ٔبِظي
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 ٖٛ فضل العلم 

ََ كَاَل اْجن َؾحَا، مص ِبًـٌَلء وىل اْلٔ بٔ َوفرّس  ـُ ًيَاش ذيْنم ُي ادّلين اََّلين يـَُموَن ابٔ َماء ش ُه اًُْفلََِاء َواًْ

اىَل ظاؾُتم بٔ ،  ـَ َوايَخنَْيِ .وحة هللا ثَ س َواًْحسن َواًَضَحاك احسى اًّصِ ُِ َشا كَول ُمَجا َُ   َو

 ْْحَس بٔ مام َؾن االٕ 

َو كَول اْجن سيس ِبْلُ : وفرسوا  ُُ َوايَخنَْيِ إ مصاء َو ا ثد ية  َؾن اْجن َؾحَاش َؤبْحس واْلٓ حسى اًّصِ ـً ي ِا مَجِ ، ٌاًو

را ، ة مص َواِحدَ فعاؿة ُواَلت اْلٔ 
ّ
َِ  فاًـامل ِتَما َخاءَ ، َوَظاؿَة اًْـََماء نََشِك ، مصوا ِتَعاؿَة هللا َوَزُسوَل بٔ ا ِت

َِ ، اًَصُسول  اِمي ِت ـَ را َماَث ، زط من ُك ُاْحُس ُي اْلٔ بٔ ظوع ِِف بٔ ، اًْ
ّ
َوورش ََلُ ِِف ،رهٍص حيا هللا بٔ فَا

امل ـَ َو يَحّ تنَي اًيَاش، حسن اًثَيَاء بٔ ني اًْ ُُ َو  ، فاًـامل تـس َوفَاثَ ميت َو ُُ ي ِِف َحيَاثَ يَحّ َو ُِ َواًَْجا

 : مََكَ كيي، ميت تنَي اًيَاش 

 واحسارمم كدي اًُْلُدوز كُُدوز            ...                َوِِف اًَْجِْي كدي اًَْمْوث موث َْلُهل

 َوًَيَْس ًَُِم َحََّت اًًضوز وضوز            ...                  حسورمم وحضة من وازواهحم ِف

 دصَوكَاَل اْلٓ 

 مواث بٔ وؿاص كوم وُه ِِف اًيَاش            ...                    كس َماَث كوم َوَما َماثَت ماكزرمم

 َوكَاَل بٓدص

ْحس ِِبًَْفْضِي َِبِكيً  ـَ اك فََشِك يح           ...                   ا َوَما َذاَم رهص اً َُ َو ِِف اًرتة  ُُ  َو

املني َٔكهنم بٔ َومن ثَبٔمي احوال  ـَ َاة وُه ِِف اًْ حياء بٔ مئة اإلسالم َٔكمئة احلَِسير َواًِْفْلَ َنيَف ُه َُتت اًرته

ِشٍ يِهَ اًَْحَيات َحلًا ، ال فَشهصُْه وحسيُثم َواًثيَاء ؿََهَْيِم كري ُمٌْلَعؽ إ ال ظوزُه و إ تَيْنم مل يفلسوا ِمْْنُم  َُ َو

 : مََكَ كَاَل املخًيب ،  َحََّت ؿس َرِك َحيَات ََثِهَية

يْش اصلال          ...                  رهص اًَْفَّت ؿيضَ اًثَاِِن َوَحاحذَ      ـَ َُ وفضول اًْ  َما فَاثَ
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 ما خاء من مسخ املْنوم ِف ظَة اًـمل : 

اِن )*: " َمْْنُوَماِن )-  -كَاَل: كَاَل َزُسوُل هللِا  -ِض هللا ؾْنٌل ز -َؾْن اْجِن َؾحَاٍش  ـَ َح ( *( اَل يَض ْ

." َُ هَْيا ، اَل ثَْيلَِِض هُنَْمُخ َُ ، َوَمْْنُوٌم ِِف َظََِة ادله َمُخ مْلِ ، اَل ثَْيلَِِض هُنْ ـِ َمْْنُوٌم ِِف َظََِة اًْ
1

 

َصيَْصَت، َؾْن َزُسوِل الَِلِ و  ُُ َُ كَاَل:    َؾْن َبِِب  َ ًَِعًة، »َبه َُ َؾْن ِسّتِ ِدَعاٍل، ََكَن يَُؼنه َبهَنَا ََلُ َذا َ َسبََل ُموََس َزت

ي يَْشُنُص َواَل يًَىَْس  َا، كَاَل: ََي َزّةِ َبيه ِؾَحاِذَك َبثْلَ ؟ كَاَل: اََّلِ هبه ُة ًَْم يَُىْن ُموََس حُيِ ـَ ، كَاَل: فَبَيه ِؾَحاِذَك َواًَساِت

ُُكُ بَ  ٌَِيَاِش مََكَ حَيْ ُُكُ  ي حَيْ ي يَدْدَُؽ* اًَُِْسى، كَاَل: فَبَيه ِؾَحاِذَك َبْحُُكُ؟ كَاَل: اََّلِ َسى؟ كَاَل: اََّلِ ، كَاَل: فَبَيه  ُْ َِ ًِيَْفِس

                                                           
 مصر. –(ط: ادلكتبة التوفيقية ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٔ" مفتاح دار السعادة") - ٔ
 بة الشديدة.)*( النػ ْقمة: بلوُغ اذِلمَِّة يف الشيء، والشَّرَُه والرَّغْ - ٕ

 ( ٕٓٙ( ، و" ادلشكاة")ٕٗٙٙ(، وانظر "َصِحيح اْْلَاِمع")ٖٖٗ(، والدارمي)ٕٖٔرواه احلاكم يف " ادلستدرؾ)
 ( ٙ٘(، وانظر "كتاب العلم "بتخريج األلباين)ص ٔٗٔح ٖٖصٔ(، )وأبو خيثمة يف" العلم" )جٓٚٙ٘والطيالسي )
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 ٜٖ وشرف أهله          

؟  ىَل ِؿَْمِ ، ِؾَحاِذَك َبؿْمَلُ
ّ
َمُؽ ِؿمْلَ اًيَاِش ا ، جَيْ مْلِ ـِ َحُؽ ِمَن اًْ ًٌِم اَل يَض ْ ؟  َِ كَاَل: ؿَا ي ، ، كَاَل: فَبَيه ِؾَحاِذَك َبَؾزه كَاَل: اََّلِ

ي يَْصََض ِتَما يُْؤََت، كَاَل: فَبَيه ِؾَحاِذَك َبفْ  َرا كََسَز قََفَص، كَاَل: فَبَيه ِؾَحاِذَك َبْقىَن؟ كَاَل: اََّلِ
ّ
لَُص؟ كَاَل: َظاِحٌة ا

ا  ًَيَْس اًِْلىَن َؾنْ » ، كَاَل َزُسوُل الَِلِ «َمٌُْلوٌض  ْحٍس َذرْيً ـَ َرا َبَزاَذ الَِلُ ِت
ّ
هََما اًِْلىَن ِقىَن اًيَْفِس، َوا

ّ
ـََي ، َػٍِْص، ا َح

 َِ ٍُ ِِف هَْفِس ا ، ِقيَا ْحٍس َُشًّ ـَ َرا َبَزاَذ الَِلُ ِت
ّ
، َوا َِ ٍُ ِِف كََِْح َِ ، َوثُلَا ٍُ تنَْيَ َؾْيًَْي َي فَْلَص ـَ «.َح
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َة اْْلََولُ  َما يِل َبَزى ؿَََُماَءمُكْ يَُموثُونَ  َؾْن َبِِب ادَلْزَذاِء، كَاَل: "و  َُ ََُموَن؟ ًَلَْس َدِضيُت َبْن يَْش ـَ  ، ، َوَُجَاًَُُكْ اَل يَخَ

مَلَ اْْلِٓدصُ  ـَ مْلَ اَلْسَذاَذ ِؿًَْما َواَل يَخَ ـِ ًَِم َظَََة اًْ ا ـَ مْلَ ًََوخَ  ، َوًَْو َبَن اًْ ـِ َي َظَََة اًْ ُِ مْلَ كَائًِما، َما يِل ، َوًَْو َبَن اًَْجا ـِ َس اًْ

اِم  ـَ َحاؿًا ِمَن اًَع ؟، َبَزامُكْ ص ِ مْلِ ـِ .ِحيَاؿًا ِمَن اًْ
1

 

 

وُشف اًـمل ُكتؽ ، : وملا َكن نٌلل اإلزاذت حبسة نٌلل مصاذُا  -زْحَ هللا-اإلمام اجن اًلمي كال 

حيات َل ٕاال هبا ٔبن حىون وال ، َكهت هناية سـاذت اًـحس اَّلي ال سـاذت َل تسوهنا ، ًرشف مـَومَ 

، وؾزماث مِهخَ مسافصت ٕاىل حُضت احلي اَّلي ال  ٕازاذثَ مذـَلة ِبملصاذ اَّلي ال يحىل وال يفوث

ميوث، وال سخيي َل ٕاىل ُشا املعَة أْلس ىن واحلغ أْلوىف ٕاال ِبًـمل املوزوج ؾن ؾحسٍ وزسوَل 

، وحـهل واسعة تيٌَ وتني يق ُاذَيً ؤبكامَ ؿىل ُشا اًعص ، ا وذَيهل وحديحَ اَّلي تـثَ َّلك ذاؾيً 

، ٔبو يلدي  ، وذاؾًيا َل ِٕبرهَ ٕاىل ذاز اًسالم، ؤبىب س ححاهَ ٔبن يفذح ْٔلحس مْنم ٕاال ؿىل يسيَ أْلَّنم

مسسوذت،  -  -، فاًعصق كِا ٕاال ظصيلَ  ا ٕاًيَا ٕاال ٔبن يىون مدخسٔب مٌَ ومٌُتيً من ٔبحس مْنم سخدً 

، حفق ؿىل من َكن ِف  اذت ٕاًيَ ؾن هللا حمحوسة معسوذتواًلَوة تبرٔسُا ٕاال كَوة ٔبثحاؿَ امليل

ا، بٔن جيـي ؿىل ُشين اَْلْظَنَْيِ يـين: ]اًـمل ا ؾن هللا واؾيً ا، وَكن كَحَ حيً سـاذت هفسَ ساؾيً 

ٌل بٓديّخ، واإلزاذت[ مساز ٔبكواَل ؤبؾٌلَل  َ اًيت ٕاٍهيا مفزؿَ ِف حياثَ. ؤبن يعرُي
3

 

 

، كَالَ  َواْْلَٓدُص  فاََكَن َبَحُسمُهَا يَبِِِت اًييَِبَ  : ََكَن َبَدَواِن ؿىََل َؾِِْس اًييَِبِّ وَؾْن َبوَِس ْجِن َماِكٍ

ىَل اًييَِبِّ  ّ
ٍُ ا رَتُِف، فََضاَك املُْحرَتُِف َبَذا ". حَيْ َِ ـََِلَ حُْصَسُق ِت َ ، فَلَاَل: "ً
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 شعيب األرنؤوط. وحسنو(ٖٖٓ٘) " لصحيحةايف " (وحسنو األلباينٕٚٔٙرواه ابن حباف)حسن : - ٔ
 (ٕٔٔٗ"جامع بياف العلم"لإلماـ بن عبد الب)-- ٕ
 .(ٙٚ-٘ٚص:)مصر -ط: ادلكتبة التوفيقية -رمحو اهلل–" مفتاح دار السعادة" البن القيم - ٖ
 (وصححو األلباين.ٖٕ٘ٗصحيح : رواه الرتمذي ) - ٗ
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فضل العلم  ٗٓ 

ًٍِة  َِيُُكْ ََّنًزاكُوا بَ ﴿: -ؾز وخي  -َِلِ ِِف كَوْ  -زِض هللا ؾيَ  -َوَؾْن ؿًَِلِّ جِْن َبِِب َظا ُْ  ﴾هُْفَسُُكْ َوَب

. 6]اًخحصمي:  َِيُُكُ اًَْزرْيَ ُْ ُِّموا َبهُْفَسُُكْ َوَب [ كَاَل: ؿََ
2

ٍس ، ِِف كَْوِل الَِلِ َؾَز َوَخَي: "  ُِ مْلُ 169]اًحلصت:  ﴾ يُْؤِِت اًِْحْْكََة َمْن يََضاءُ ﴿وَؾْن ُمَجا ـِ [ كَاَل: اًْ

َُ "َواًْفِ   ْل

ٍُ ُحْْكًا َوِؿًَْما﴿، ِِف كَْوِل الَِلِ  -زْحَ هللا–وؾيَ  ْلُي ، »[ . كَاَل: 11]يوسف:  ﴾بٓثَيٌَْا ـَ َُ ، َواًْ اًِْفْل

ملُْ  ـِ  «.َواًْ

 َت حبمس هللا وثوفيلَ

اًحاحر ِف اًلصبٓن واًس ية

بٔدومك ِف هللا/ظالخ ؿامص 

( .َٜٔٔصِحيح التػَّْرِغيِب َوالتػَّْرِىيب") (، وانظر"ٕٖٙٛرواه احلاكم يف " ادلستدرؾ" ) -ٔ
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