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 مقدمة

وناـ ياقتوت  ،إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باوهلل ناـ رور أكػساـو          

أعامقـو، نـ هيده اهلل ؿال نضؾ قف، ونـ يضؾؾ ؿال هودي قف، وأشفد أن ٓ إقاف إٓ اهلل وداده ٓ 

 .ريؽ قف وأشفد أن حمؿدًا عبده وريققف

( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )

  (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

  (﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

 :أنو بعد

، ور إناقر حمادهتو،و،   ؿنن أصدق احلديٌ فتوب اهلل، وأدسـ اهلدي هادي حمؿاد        

 :وفؾ حمدهتٍي بدعٍي، وفؾ بدعٍي والقٍي، وفؾ والقٍي يف اقـور، وبعد

 :قوقعؿنن عـورص هذا امل

 نقـػ اإليالم نـ املول. :  أوًٓ 

 واقتحذير نـ اقبطوقي واقتسقل. ،اقدعقة إؼ اقؽسى اقطقى واقعؿؾ و:ااهتوكقً 

 روح اقتجورة عـد اجلقؾ إول.و: اهتوقثً 

  .إؾـقوء نـ اقصحوبيرابًعو: 

 .اقزهد إذاً  دؼقؼيخونًسو: 

 :بداية  

 عىل املستقىنـ أهار اقـجوح  احلقوة، وه املول عصى أن-اهلل رمحؽؿ –اعؾؿقا 

ن ول أعىل يؼػ أن امل اقػردي واجلامعل وٓ يؼؾؾ أدد عوـؾ نـ شلن املول بؾ إكـل

إيودي قسقويي اقعوملقي ونو أمجؾف ونو أدسـف نـ نول إذا فوكً حترفف ايدير دؿي 

  اقصوحلي.
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 اقتل ٓإني ؿنن  :إؼ آفتػوء اقذايت دتك متؾؽ ـرارهوونو أنقح إني إن       

.دتك كلفؾ نـ ؿليـو متؾؽ ـق،و ٓ متؾؽ ـرارهو وقـ تؽقن فؾؿتـو نـ رأيـو  

وآفتػوء دتك ٓ يتحؽؿ ؿقـو ؾريكو نـ إنؿ إخرى  آيتغـوءٓبد نـ          

تحؼؼ قـو اقعزة تقـ  وآفتػوءوبغري هذا آيتغـوء  ،ؽقن عوقي عىل ؾريكوكاقؽوؿرة وٓ 

گ گ ڳ ڳ ڳ )ؿؼول:  ،قـو يف فتوبف اقتل فتى اهلل

تحؼؼ قـو نؽوكي تاقذايت قـو  آفتػوءهذا (   ڳ ڱ ڱ

ڤ ڤ ڤ ) :املذفقرة يف ـققف يبحوكف وهل إيتوذيي واقشفودة عىل إنؿ 

(   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

  ،نتك يشوء ٕني يؽقن يالدفو نـ صـع ؾريهو، يبقعفو نـف نو يشوءة عز الؿ   

وفقػ يشوء ، وٓ يقودة  دؼقؼي ٕني  ،شوء ككعـفو أ   يشوء ، ويؽػ يده بوقؽوط اقتل

وٓ  وأخطر أهارهو، ،شموهنو قوأد ،اء أجوكى عـفو يف أخص أنقرهوخربتعتؿد عىل 

ـق،و وٓ جتد  اقدواء ملروفو، وٓ تؼدر عىل اقـفقض اعي ايتؼالل ٕني ٓ متؾؽ زر

   .نـ ؾريهو ةقي واخلربهتؼقؾي إٓ بويترياد أ بصـوعي

صـوعي بؽؾ اقؽويف  باملدرأن هيقتقا اقعدد املسؾؿػ  عىلونـ ؿروض اقؽػويي         

 ؿقل فؾقن ممو يزرعقناملسؾؿقن افتػوًء ذاتقًو إققفو املجتؿع دتك يؽتػل  نفـي حيتوج وأ

ۇ ): نفتديـ بؼقل رهبؿبام يصـعقن  جققشفؿقن ممو يـسجقن ويسؾحقن ؾبسوي

(   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

اإليامكقي و اقعؾؿقي و  ىفؾؿي ـقة كؽرة قتعؿ وتشؿؾ مجقع اقؼقى نـ اقؼق

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )وؾري ذقؽ، وـول يبحوكف اقصـوعقي و اقزراعقي

احلربقي تشري إؼ اقصـوعوت «ٺ ٺ  » ؼققفؿ (   ٿ ٿ
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.اقصـوعوت املديـي اقتل يـتػع هبو اقـوستشري إؼ  « ٿ ٿ »ـققف و  

 أهؾف إٓ أن يؽقكقا ؿؼراء يريد نـ زعؿ أكوس أن اإليالم ٓ أهيو اقـوس:           

پ پ ڀ ) خرةٔأعطك اقدكقو ٕدد درنف نـ ا إذاإن اهلل  صوؾريـ ويؼقققن:

(   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 يالم هقاإل بؾ إن ،نـفو براء تـسى إؼ اإليالم وهق عظقؿيأن تؾؽ ؿريي  

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ) واقـشوط واقعؿؾ اقذي حيرص عىل اقؽسى

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

أو راهبًو يف و يف صقنعتف ؿوملمنـ ققس درويًش [23]إعراف:(   چ چ ڇ

و نمديً  اإليالم ٓ يعرف املمنـ إٓ فوددو عونالً  بؾ إن ديره ٓ عؿؾ قف وٓ فسى،

  .احلقوةدوره يف 

، ويتصبى عرـفنسوقؽ احلقوة ؿقعؿؾ  أنونفتعتدل  دػونو أيعد املسؾؿ،       

اقؽسى احلالل اقطقى وهق يـػؼ نـ هذا اقؽسى  ، ويؽسىقؿقزفقف ذقؽ اقعر

.إققف يف ؾده حيتوج نو قـػسف اقؽريؿ ويدخر  

  اهللَِرُيقُل  :ُيِتَؾ  وَل: َأيُّ اْقَؽْسِى َأْؿَضُؾ؟  ُجِؾ بَِقِدِه َوُفؾُّ َبْقٍع »ـَ َعَؿُؾ اقرَّ

ورٍ    .(1)« َنرْبُ

                                 

صححف إقبوين يف (، و16638)أمحدو ،(14411طرباين يف اقؽبري )رواه اق صحقح:( 1)

 (.1322 )صحقح اجلونع
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موقف اإلسالم من املال :أول    

ا و بؾ هق أداة وويقؾي يؽقن خريً ا نطؾؼً و وٓ ًر ا نطؾؼً املول يف ذاتف ٓ يؽقن خريً    

  .إن ايتعؿؾ يف اقؽ اويؽقن ًر  ،إن ايتعؿؾ يف اخلري

وإكام يطؾى عودة ملو يضؿـف نـ  ،ؿوملول يف احلؼقؼي ٓ يطؾى قذاتف يف هذه اقدكقو

   وملو حيؼؼف نـ نـوؿع. ،نصوقح

د أو تعوب بؿؼدار نو يرتتى ؿؾي عودة حتقققياؿفق يف دد ذاتف ويقؾي ٓ ؾويي، و

،  يد رجرم ـتؾ بف إبريوءؿوملول فوقسالح، إن فون يف ،عؾقفو نـ كتوئٍ دسـي وآهتور يقتي

وكػسف وأهؾف ووطـف وـد ـول اهلل تعوؼ  فوإن فون يف يد رجوهد نـووؾ داؿع بف عـ ديـ

ے   ھ ھ ے ہ ہ ہ ھ ھ): عـ املول ونو يسقـف نـ خري أو ر

﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  ﮺ ﮻ ﮼ ﮷ ﮸ ﮹ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ۓ ۓ

كظرتف إؼ املول هبذه اقؽؾؿي املقجزة اجلونعي   وددد اقـبل(

وقِِح كِْعَؿ امْلَوُل ا» ُجِؾ اقصَّ وقُِح قِؾرَّ  .« قصَّ

                                 

( عـ نقيك بـ عغ 399، رـؿ 113أخرجف اقبخوري يف إدب املػرد )ص صحقح:  (1)

ؿلنرين أن آخذ  ـول: يؿعً أيب يؼقل: يؿعً عؿرو بـ اقعوص ـول: بعٌ إيلَّ اقـبل 

عغ هتقويب ويالدل، هتؿ آتقف ؿػعؾً، ؿلتقتف وهق يتقول ؿصعد إؼ اقبرص هتؿ طلطل هتؿ ـول: 

« غـؿؽ اهلل، وأرؾى قؽ رؾبي نـ املول صوحلييو عؿرو إين أريد أن أبعثؽ عىل جقش ؿق»

  ـؾً: إين مل أيؾؿ رؾبي يف املول إكام أيؾؿً رؾبي يف اإليالم ؿلفقن نع ريقل اهلل 

 ،ؿذفره ريقل اهلل 

، رـؿ 8/6( ، وابـ دبون يف صحقحف )17798، رـؿ 4/197وأخرجف أيضًو أمحد يف نسـده )

( ، واقبقفؼل يف شعى 9313، رـؿ 9/33( ، واقطرباين يف املعجؿ إويط )2313

   ( مجقعًو 6757، رـؿ 4/357( ، واقديؾؿل يف اقػردوس )1348، رـؿ 3/91اإليامن )

( تعؾقؼًو عىل هذا احلديٌ: رواه 4/64ـول اهلقثؿل يف رجؿع اقزوائد ) ،عؿرو بـ اقعوص
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نو نعـك املول اقصوقح؟       

 .اقصوقح هق املول اقذي يمخذ نـ دؾف، ويقوع يف دؼفاملول 

ٌة »: ـول أن اقـبل  عـ أيب يعقد اخلدري  ـْ إِنَّ َهَذا امْلَوَل َخِِضَ ُدْؾَقٌة، َؿَؿ

ِف َفوَن فَ  ـْ َأَخَذُه بَِغرْيِ َدؼِّ ِف َؿـِْعَؿ امْلَُعقَكُي ُهَق، َوَن ِف َوَوَوَعُف يِف َدؼِّ ِذي َيْلُفُؾ َأَخَذُه بَِحؼِّ وقَّ

َٓ َيْشَبعُ   .«َو

اقدرهؿ عؼرب ؿنن أدسـً رـقتف أخذتف وإن »:  _رمحف اهلل_حيقك بـ نعوذ وـول  

 ونو رـقتف؟  :تلخذه ؿنكؽ إن أخذتف عضؽ ؿؼتؾؽ يؿف ـقؾمل حتسـ رـقتف ؿال 

 . «ـول: أن تلخذه نـ دؾف وتضعف يف دؼف

}وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا    ؿوملول إذا مل يمخذ نـ دؾف ومل يقوع يف دؼف ؿفق ؿتـي ـول اهلل تعوؼ:

، إنقال وإوٓد اختبور يم{أَمْوَالُكُمْ وَأَوْالَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّوَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِ

نـ اهلل قؽؿ أتشؽروكف عؾقفو وتطقعقن اهلل ؿقفو أم تشتغؾقن بوملول عـ طوعي ربؽؿ ـول 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )تعوؼ: 

بعض اقـوس عـده درص عجقى عىل (   ھ ھ ھ ے

                                 

ن بـصى اقـقن وفن اقعػ، ـول أبق عبقدة: بؽ« كعام»أمحد، وـول فذا يف اقـسخي = 

وقؽـ أيؾؿً رؾبي يف »اقـقن واقعػ، ورواه اقطرباين يف اقؽبري وإويط وـول ؿقف: 

، « كعؿ وكعام بوملول اقصوقح قؾؿرء اقصوقح»ؿؼول:  اإليالم، وأفقن نع ريقل اهلل 

» ، وصححف إقبوين يف ورواه أبق يعغ بـحقه، ورجول أمحد وأيب يعغ رجول اقصحقح

 .(143« )صحقح إدب املػرد 

رواه اقبخوري، فتوب اقرـوق، بوب نو حيذر نـ زهرة اقدكقو واقتـوؿس ؿقفو، برـؿ صحقح: (1)

 .1353، ونسؾؿ، فتوب اقزفوة، بوب ختقف نو خيرج نـ زهرة اقدكقو، برـؿ 6437

 (.2/322( إدقوء عؾقم اقديـ )3)
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، ويف املحظقرات، وهذا هق احلرص املذنقم، وإن وـع يف اققاجبوتاقدكقو وإن وقع 

وَل َرُيقُل  احلديٌ ـَ وَل:  ـَ ـْ َأيِب ُأَنوَنَي  ٌَ يِف ُروِعَل َأنَّ : »  اهللَِع إِنَّ َرْوَح اْقُؼُدِس َكَػ

 َٓ َؾِى َو َفو َؿَلمْجُِؾقا يِف اقطَّ ـَ ـْ مَتُقَت َدتَّك َتْسَتْؽِؿَؾ َأَجَؾَفو َوَتْسَتْقِعَى ِرْز َـّ َكْػًسو َق ِؿَؾ حَيْ

َّٓ بَِطوَعتِفِ  َٓ ُيـَوُل َنو ِعـَْدُه إِ ْزِق َأْن َيْطُؾَبُف بَِؿْعِصَقٍي َؿنِنَّ اهللََّ   . «َأَدَدُفُؿ اْيتِْبَطوُء اقرِّ

 

  

                                 

ورواه أبق كعقؿ يف احلؾقي، وصححف إقبوين يف صحقح  ،(3144) فرواه ابـ نوجصحقح: (1)

 .( 3385اجلونع برـؿ )
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 التحذير من البطالة والتسولوالكسب الطيب العمل  : الدعوة إىلثاني ا

ـول اهلل  ،وحيذر نـ اقبطوقي واقؽسؾ ،واقعؿؾ لإن اإليالم يدعق إيل اقسع       

(   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) تعوؼ:

  .عؿي نـ اهلل عؾقـوكهذه و ،اقسؾقك ؿقفوذققٓ: ؾري صعبي يسفؾ عؾقؽؿ 

 قإلبودي.ؿونشقا: إنر 

ونـف نـؽى  ،يف نـوفبفو: ـول اقػراء: يف جقاكبفو وإصؾ يف اقؽؾؿي اجلوكى

 ودة: أطراؿفو تعبوس وــ ابوـول  ،واقؽتػنو بػ اقعضد وأصؾ املـؽى رجتؿع  ،اقرجؾ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ) يبحوكف: وـول

(   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 ؿقجى عىل إنف أن املفـ دعقة رصحيي دتك تسري احلقوةاإليالم إؼ مجقع دعو و 

 وؾري ذقؽ. واقتجورة واقزراعياقصـوعي نثؾ:  ،تقؿر اقعدد املدرب يف فؾ نفـي

 الصناعة-1

ـِ املِْؼَداِم  صحقحف روى اقبخوري يف ـْ َرُيقِل  َع وَل:   اهللِ، َع َنو َأَفَؾ َأَدٌد »ـَ

ـْ َعَؿِؾ َيِدِه، َوإِنَّ َكبِلَّ  ـْ َأْن َيْلُفَؾ ِن ا ِن ، َخرْيً ـَطُّ اَلُم، َفوَن َيْلُفُؾ  اهللَِطَعوًنو  َداُوَد َعَؾْقِف اقسَّ

ـْ َعَؿِؾ َيِدهِ   . «ِن

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ويف صحقح نسؾؿ  ـِ اقـَّبِلِّ  َع  ُؾ عؿَ فريو يَ زَ  ونَ فَ  »ـول:  َع

 .«جوراً كَ 

                                 

 [ .3373[ ح ]232/ 4أخرجف اقبخوري يف اقصحقح ]صحقح: (1)

 .3279نسؾؿ:  رواه: صحقح(3)
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 ( تنمية الثروة احليوانية ) الرعي-2

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ـِ اقـَّبِلِّ  َع وَل:  ، َع ٌَ »ـَ َّٓ َرَعك اقَغـَؿَ  اهللَُنو َبَع ، َؿَؼوَل «َكبِقًّو إِ

؟ َؿَؼوَل:  ًَ يَ »َأْصَحوُبُف: َوَأْك َْهِؾ َنؽَّ ِٕ َراِريَط  ـَ ًُ َأْرَعوَهو َعىَل   .«  َكَعْؿ، ُفـْ

 الزراعة-3

ـِ َنوقٍِؽ ل، اقزراع بوجلوكى   ريقل اهللاهتؿ  ـْ َأَكِس ْب وَل  َع ـَ وَل:  ـَ َرُيقُل ، 

ـْ ُنْسؾٍِؿ َيْغِرُس َؾْرًيو، َأْو َيْزَرُع َزْرًعو، َؿَقْلُفُؾ ِنـُْف َطرْيٌ َأْو إِْكَسوٌن َأْو هَبِقَؿٌي، : » اهللِ َنو ِن

يٌ  ـَ َّٓ َفوَن َقُف بِِف َصَد « إِ

ـِ َنوقٍِؽ  ـْ َأَكِس ْب ـِ اقـَّبِلِّ  َع وَل:    ، َع وَعُي َويِف »ـَ ًِ اقسَّ وَن ـَ َيِد َأَدِدُفْؿ إِْن 

َٓ َتُؼقَم َدتَّ   .(2)« ك َيْغِرَيَفو َؿْؾَقْغِرْيَفوَؿِسقَؾٌي، َؿنِِن اْيَتَطوَع َأْن 

 ،رايض اقصحراويي وزراعتفوايتصالح إ عىل اقؽيعي اإليالنقيوـد دثً  

ـْ َأْدَقو َأْرًوو َنقَِّتًي، َؿِفَل َقفُ » :    ـول  « َن

                                 

 (.3363أخرجف اقبخوري برـؿ )صحقح: (1)

فتوب احلرث واملزارعي، بوب ؿضؾ اقزرع  « اقصحقح» أخرجف اقبخوري يف صحقح: (3)

، وفتوب إدب، بوب رمحي اقـوس واقبفوئؿ، 3233/ رـؿ 2/ 5واقغرس إذا أفؾ نـف، 

فتوب املسوـوة، بوب ؿضؾ اقغرس  « اقصحقح» ، ونسؾؿ يف 6313/ رـؿ 428/ 13

 .1552/ رـؿ 1189/ 2واقزرع، 

( ، وصححف 168واقبخوري يف إدب املػرد )ص  ( ،172/  2رواه أمحد )صحقح: (2)

 ( .9إقبوين يف اقسؾسؾي اقصحقحي رـؿ )

دسـ » ( وـول: 1279/ 664 - 662/ 2( واقرتنذي )234/ 2رواه أمحد )صحقح: (4)

/ 11(. وصححف ابـ دبون )434/5757/ 2. واقـسوئل يف اقؽربى )« صحقح

وأخرجف نـ دديٌ يعقد ، عـفام( نـ دديٌ جوبر بـ عبد اهلل ريض اهلل 616/5335
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ََدٍد َؿُفَق َأَدؼُّ هِبَو» بؾػظ:  ويف صحقح اقبخوري ِٕ  ًْ ـْ ُأْعِؿَر َأْرًوو َقْقَس  .« َن

 التجارة-4

وَل َرُيقُل ؿاقتجورة  أنو  ـَ وَل:  ـَ ـْ َأيِب َيِعقٍد  َِنُػ َنَع »:    اهللَِع ْٕ ُدوُق ا اقتَّوِجُر اقصَّ

 
ِ
َفَداء يِؼَػ َواقشُّ دِّ  .« اقـَّبِقَِّػ َواقصِّ

وـد أمجع  ،بوملضوربي يف نول خدجيي دتك يؽػل كػسف   وـد عؿؾ كبقـو حمؿد

       .اقعؾامء عىل نؽوعقي املضوربي

 *** التحذير من البطالة والتسول  ***

 ،ادتؼور احلرف وإعامل اققدويي عـد اقعرب نـنو شوع  دورب   إن اقريقل

إن  ،ذوى املولوخري نـ يمال أدد نـ خري نـ اقبطوقي فق ؿ اؿنن اقعؿؾ نفام فون دؼريً 

 ،ذل اقسمالبذل اخلقبي نع اقسمال وإن نـعف ؿؼد بوء أعطوه ؿؼد محؾ هتؼؾ املـي نع ُذل 

ٓ يسلل اقـوس أعطقه أو دتك فون دؼريًا نفام  هق يدعق إؼ اقعؿؾ ريقل اهلل يؼقل 

  . نـعقه

                                 

( وـول: 1278/ 662 - 663/ 2( واقرتنذي )454/2372/ 2بـ زيد: أبق داود )= 

(. ونـ دديٌ عوئشي: أمحد 435/5761/ 2. واقـسوئل يف اقؽربى )« دسـ ؾريى» 

(6 /133.) 

 (.33/3225/ 5اقبخوري ) رواهصحقح: (1)

( ، 6/ 3( ، واحلوفؿ )7/ 2) ( ، واقدارـطـل3129أخرجف ابـ نوجف )صحقح: (3)

« اقصحقحي»( نـ طريؼ فثري بـ هشوم بف. وأورده إقبوين يف 366/ 5واقبقفؼل )

(2452. ) 

، وفشوف 318/  5، وهنويي املحتوج 256/  5، ونقاهى اجلؾقؾ 79/  6بدائع اقصـوئع (2)

 .( 537/  2 )اقؼـوع
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اِم  ـِ اقَعقَّ َبرْيِ ْب ـِ اقزُّ ـِ اقـَّبِلِّ  َع وَل:   ، َع َْن َيْلُخَذ َأَدُدُفْؿ َدْبَؾُف، َؿَقْليِتَ »ـَ َٕ

ـْ َأْن َيْسَلَل اقـَّوَس  اهللُ بُِحْزَنِي احلََطِى َعىَل َظْفِرِه، َؿَقبِقَعَفو، َؿَقُؽػَّ  هِبَو َوْجَفُف َخرْيٌ َقُف ِن

  .ا شديداً نـ اقسمال تـػريً  اقـوس  بؾ كػر  ،«َأْعَطْقُه َأْو َنـَُعقهُ 

ِـ  اهللِ َعْبدِ ؿعـ  وَل اقـَّبِلُّ امَعـْفُ  اهللُُعَؿَر َريِضَ  ْب ـَ وَل:  ـَ  ،  « : ُجُؾ َيْسَلُل َنو َيَزاُل اقرَّ

 . « اقـَّوَس، َدتَّك َيْليِتَ َيْقَم اقِؼَقوَنِي َقْقَس  يِف َوْجِفِف ُنْزَعُي حَلْؿٍ 

 . اقـوس تؽسبًو ونفـيً  رون عىل اقبققت يسلققناقذيـ يدوهمٓء  اكظر إؼ

نـ جـس  وجفف يف اقدكقو واجلزاءعي حلؿ؟ ٕكف بوع نزوجفف  ملوذا ـول ققس يف

  اقعؿؾ.

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة، وَ  وَل:    اهللِ ، َأنَّ َرُيقَل  َع ِذي » ـَ اِف اقَّ َذا اقطَّقَّ َقْقَس امْلِْسؽُِػ هِبَ

ْؼَؿُي  ه اقؾُّ ْؼَؿَتوِن، َواقتَّْؿَرُة َواقتَّْؿَرَتونِ َيُطقُف َعىَل اقـَّوِس، ؿرتدُّ وُققا: َؿاَم امْلِْسؽُِػ َيو « َواقؾُّ ـَ  .

وَل: اهللِ َرُيقَل  ـَ َٓ َيْسَلُل » ؟  ُق َعَؾْقِف، َو َٓ ُيْػَطـ َقُف َؿُقَتَصدَّ َٓ جيُد ِؾـًك ُيْغـِقِف، َو ِذي  اقَّ

 .« اقـَّوُس َشْقًتو

وَل َرُيقُل  ويف صحقح نسؾؿ ـَ وَل:  ـَ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة،  ـْ َيَلَل اقـَّوَس » :    اهللَِع َن

اَم َيْسَلُل مَجَْر َجَفـََّؿ، َؿْؾَقْسَتِؼؾَّ ِنـُْف َأْو قُِقْؽثِرْ    «َأْنَقاهَلُْؿ َتَؽثًُّرا، َؿنِكَّ

بوب نؾحي إكام يػتح عىل كػسف  يأن اقسوئؾ نـ ؾري رضورة وٓ دوج وبػ اقـبل 

 .اقػؼر

ُف َيِؿَع َرُيقَل  كَّاَمِريِّ َفْبَشَي إَ  يِب أَ  عـ روى اقرتنذي  هَتاَلهَتٌي »َيُؼقُل:    اهللِ، َأكَّ

هُتُؽْؿ َدِديًثو َؿوْدَػُظقهُ  َـّ َوُأَددِّ ِسُؿ َعَؾْقِف ـْ وَل: «  ُأ َٓ »ـَ ٍي، َو ـَ ـْ َصَد َنو َكَؼَص َنوُل َعْبٍد ِن

                                 

 (.651)ونسؾؿ ، 1471رواه اقبخوري صحقح: (1)

 ( .1329( وصحقح نسؾؿ برـؿ )1479صحقح اقبخوري برـؿ )صحقح: (3)

 .(1341أخرجف نسؾؿ )صحقح: (2)
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َّٓ َزاَدُه   َّٓ َؿَتَح  اهللُُظؾَِؿ َعْبٌد َنْظؾَِؿًي َؿَصرَبَ َعَؾْقَفو إِ َٓ َؿَتَح َعْبٌد َبوَب َنْسَلَقٍي إِ ا، َو  اهللُ ِعزًّ

 .«َعَؾْقِف َبوَب َؿْؼٍر 

ة يِقّي  ٓ حتّؾ »ويف احلديٌ:  َٓ قِِذي ِنرَّ ، َو ُي قَِغـلٍّ ـَ َد  « اقصَّ

اقعؿؾ واقتؽسى جفوًدا يف يبقؾ اهلل إذا صحً كقي اقعبد  بؾ جعؾ اقـبل 

 وأوػك عؾقف صػي اقعبودة واقؼربي إؼ اهلل.

وَل: نر عىل اقـَّبِل  ـَ ايِنّ َعـ َفْعى بـ عْجَرة  رَبَ رجؾ َؿَرأى َأْصَحوب  أخرج اقطَّ

َؿَؼوَل ، نـ جؾده وكشوطف َؿَؼوُققا: َيو َرُيقل اهلل َقق َفوَن َهَذا يِف َيبِقؾ اهلل  هللِ ا َرُيقُل 

إِن َفوَن خرج يْسَعك عىل َوَقده صَغوًرا َؿُفَق يِف َيبِقؾ اهلل َوإِن َفوَن خرج   اهللِ َرُيقُل 

يْسَعك عىل أبقيـ شقخػ فبرييـ َؿُفَق يِف َيبِقؾ اهلل َوإِن َفوَن خرج يْسَعك عىل َكػسف 

 .«ْقَطونيعػفو َؿُفَق يِف َيبِقؾ اهلل َوإِن َفوَن خرج يْسَعك ِرَيوء ونػوخرة َؿُفَق يِف َيبِقؾ اقشَّ 

ـْ َأبِقِف  َـّوٍص، َع ـِ َأيِب َو ـِ َيْعِد ْب ـْ َعوِنِر ْب وَل: َفوَن َرُيقُل  َع ـَ َيُعقُديِن َعوَم   اهللِ، 

ـَ اقَقَجِع َوَأَكو ُذو َنوٍل، َوَٓ  ْد َبَؾَغ يِب ِن ـَ : إيِنِّ  ًُ ـْ َوَجٍع اْشَتدَّ يِب، َؿُؼْؾ ِي اقَقَداِع ِن َدجَّ

                                 

،  2334(، وصححف إقبوين يف صحقح اجلونع: 3235اقرتنذي)واه رصحقح: ( 1)

 .16وصحقح اقرتؾقى واقرتهقى: 

( ، فتوب اقزفوة، بوب نو جوء ؿقؿـ ٓ حتؾ قف 653، ح 22/ 2رواه اقرتنذي : )صحقح: (3)

( ، فتوب اقزفوة، بوب نـ يعطك نـ 1624، ح 386 -385/ 3اقصدـي ، وأبق داود: )

واحلديٌ ـول ؿقف اقرتنذي: دديٌ   اقصدـي. واحلديٌ نروي عـ عبد اهلل بـ عؿرو 

( . ويف 537،! 331/ 1نذي(( : )دسـ. وأورده إقبوين يف ))صحقح يــ اقرت

 ( .1429، ح 238-237/ 1))صحقح يــ أيب داود(( : )

، رـؿ 7/56( ، وىف إويط )383، رـؿ 19/139اقؽبري ) يف أخرجف اقطرباينصحقح: (2)

اقثالهتي ورجول اقؽبري رجول  يف ( : رواه اقطرباين4/235) ل( ، ـول اهلقثؿ6825

 .1438دديٌ رـؿ:  يف صحقح اجلونع ، وصححف إقبويناقصحقح
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َّٓ ابْ  وَل: َيِرهُتـِل إِ ـَ ُق بُِثُؾَثْل َنويِل؟  ْطِر؟ َؿَؼوَل: « َٓ »ـٌَي، َأَؿَلَتَصدَّ : بِوقشَّ ًُ وَل: « َٓ »َؿُؼْؾ ـَ هُتؿَّ 

ٌُ َفبرٌِي » ٌُ َواقثُُّؾ ـْ َأْن َتَذَرُهْؿ  -َأْو َفثرٌِي  -اقثُُّؾ إِكََّؽ َأْن َتَذَر َوَرهَتَتَؽ َأْؾـَِقوَء، َخرْيٌ ِن

ُػقَن اقـَّوَس  ـْ ُتـِْػَؼ َكَػَؼًي َتْبَتِغل هِبَو َوْجَف َعوَقًي َيَتَؽػَّ َّٓ ُأِجْرَت هِبَو، َدتَّك َنو  اهللِ، َوإِكََّؽ َق إِ

َعُؾ يِف يِف اْنَرَأتَِؽ   .«جَتْ

ـِ اقـَّبِلِّ روى أبق داود   ـِ ُعَؿَر، َع ـِ اْب وَل:  َع ـْ »ـَ  إهِْتاًم َأْن ُيَضقَِّع َن
ِ
َفَػك بِومْلَْرء

 .«َيُؼقُت 

ـُقَ،ُؿْ » أنو قػظ نسؾؿ  ـْ َيْؿُؾُؽ   إهِْتاًم َأْن حَيْبَِس َعؿَّ
ِ
 .« َفَػك بِومْلَْرء

  

                                 

 (.1638(، ونسؾؿ )1395رواه اقبخوري )صحقح: (1)

دديٌ رـؿ:  ، ودسـف إقبوين يف صحقح اجلونع (1693رواه أبق داود ) : دساـ(3)

4481. 

 (.3/163(، وأمحد )996رواه نسؾؿ ) صحقح:(2)
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 واقعؿؾ عـد اجلقؾ إول روح اقتجورة: هتوقًثو

ـتصودي ٓأروع إنثؾي يف اجلوكى ا  يقد املريؾػ حمؿد قؼد رضب أول :       

ققؽػل  _ريض اهلل عـفو  _خدجييدقوتف يف نول  يف أول  ريقل اهللؿؼد وورب 

  .يف رجول اقرعل ريقل اهلل وعؿؾ ، كػسف

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة اقبخوري ؿػل صحقح  ـِ اقـَّبِلِّ  َع وَل:  ، َع ٌَ »ـَ َّٓ  اهللَُنو َبَع َكبِقًّو إِ

؟ َؿَؼوَل: «َرَعك اقَغـَؿَ  ًَ َْهِؾ »، َؿَؼوَل َأْصَحوُبُف: َوَأْك ِٕ َراِريَط  ـَ ًُ َأْرَعوَهو َعىَل  َكَعْؿ، ُفـْ

يَ   .«َنؽَّ

ؾريه جقادًا نمهترًا  فون ؾـقًو ومل يؽـ ؿؼريًا وقؽـف فون نـػؼوً   إن ريقل اهلل       

 .ورووعـ اختقور    وفون زهدهعىل كػسف 

 إؿضؾ نو اختوره اقـبل  يف نعرض رده عىل نـ ـول ـول احلوؿظ ابـ دجر        

ن مجفقر أودعقي »  :واقبعد عـ زهرا،واقدكقو  ـ اقتؼؾؾ يفنومجفقر أصحوبف 

ونـ تبحر يف  .....دقاهلؿأاقصحوبي فوكقا عغ اقتؼؾؾ واقزهد ممـقعي بوملشفقر نـ 

 .«يري اقسؾػ عؾؿ صحي ذقؽ

(   گ گ گ)ـققف تعوؼ:  فون ؾـقو بدققؾ ن ريقل اهلل إأـقل         

فام يف دديٌ ابـ عبوس ريض اهلل  أجقد اقـوس  ريقل اهلل  وفون

ؿَّ إيِنِّ اقؾفُ »فام يف صحقح نسؾؿيستعقذ نـ اقػؼر يسلل ربف اقغـل  بؾ فون   عـفام،

ـَ  »ويؼقل:  «َواْقَعَػوَف َواْقِغـَكَأْيَلُقَؽ اهْلَُدى َواقتَُّؼك  اقؾُفؿَّ إيِنِّ َأُعقُذ بِِؽ ِن

 .« اْقُؽْػِر، َواْقَػْؼرِ 

  

                                 

 .(3363رواه اقبخوري برـؿ ) صحقح:(1)

 (.432-14/433)( ؿتح اقبوري 3)

(، 3731، ونسؾؿ )427و 416و 411/ 1أخرجف نـ دديٌ ابـ نسعقد أمحد  صحقح:(2)

 (.933(، وابـ دبون )2823(، وابـ نوجف )2489واقرتنذي )

(، 5467أخرجف اقـسوئل: فتوب: آيتعوذة، بوب: آيتعوذة نـ اقػؼر، برـؿ ) صحقح:(4)

صحح إيـوده إقبوين. اكظر: صحقح اقـسوئل برـؿ  ، عـ أيب بؽرة ُكػقع بـ احلورث 

(5348.) 
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دقوة اجلؾقؾ  يف فقػ فوكً روح اقعؿؾ واقتجورةواقسمال اقذي يطرح كػسف أن: 

 ؟إول

أبق بؽر اقصديؼ 

اقبرصة يف عفد اقـبل صىل أبق بؽر ريض اهلل عـف خرج توجرًا إؼ اقشوم وإؼ          

اهلل عؾقف ويؾؿ ، ومل يؿـعف اقريقل صىل اهلل عؾقف ويؾؿ ودى اجلؾقس نعف نـ ذقؽ، 

وٓ نـع اقـبل صىل اهلل عؾقف ويؾؿ حمبي أيب بؽر واحلرص عىل صحبتف نـ اإلذن قف 

  .بوقتجورة إؼ اقبرصة

    وبطعؿر بـ اخل
ـْ َأيِب َيِعقٍد اخْلُْدِريِّ ؿَ أنو عؿر   وَل:  َع َْكَصوِر إِْذ  »ـَ ْٕ ـْ رَجَوقِِس ا ًُ يِف رَجْؾٍِس ِن ُفـْ

 ، ًُ ًُ َعىَل ُعَؿَر هَتاَلهًتو َؿَؾْؿ ُيْمَذْن يِل، َؿَرَجْع ُف َنْذُعقٌر، َؿَؼوَل: اْيَتْلَذْك َجوَء َأُبق ُنقَيك َفَلكَّ

 ًُ : اْيَتْلَذْك ًُ ْؾ ـُ وَل: َنو َنـََعَؽ؟  وَل َرُيقُل  ـَ ـَ ، َو ًُ : إَِذا     اهللِهَتاَلهًتو َؿَؾْؿ ُيْمَذْن يِل َؿَرَجْع

ِجْع  َـّ َعَؾْقِف َبقِّـًَي َأِنـُْؽْؿ َأَدٌد  اهللَِؿَؼوَل: وَ  ،اْيَتْلَذَن َأَدُدُفْؿ هَتاَلهًتو َؿَؾْؿ ُيْمَذْن َقُف َؿْؾرَيْ َقُتِؼقَؿ

ـَ اقـَّبِلِّ   ـُ َفْعٍى: وَ  ؟ َؿَؼوَل ُأيَبُّ  َيِؿَعُف ِن ًُ  اهللِْب َّٓ َأْصَغُر اْقَؼْقِم، َؿُؽـْ َٓ َيُؼقُم َنَعَؽ إِ

ُت ُعَؿَر َأنَّ اقـَّبِلَّ  ًُ َنَعُف، َؿَلْخرَبْ وَل َذقَِؽ  َأْصَغَر اْقَؼْقِم َؿُؼْؿ  . «ـَ

ـِ ُعَؿرْيٍ َأنَّ َأَبو ُنقَيك اْيَتْلَذَن َعىَل ُعَؿَر هَتاَلهًتو  ٌِ ُعَبْقِد ْب ـْ َدِدي َويِف َقْػٍظ ِعـَْد ُنْسؾٍِؿ ِن

َكْ  ْٕ ـَ ا َـّ َؿَخَرَج َؿوْكَطَؾَؼ إَِؼ رَجْؾٍِس ِن َْؿَعَؾ َٕ َـّ َعىَل َهَذا َبقِّـًَي، َأْو  وَل َقُتِؼقَؿ ـَ ْققِِف:  ـَ َصوِر،إَِؼ 

َذا، َؿَؼوَل َؿَؼوقُ  َّٓ َأْصَغُرَكو، َؿَؼوَم َأُبق َيِعقٍد، َؿَؼوَل: ُفـَّو ُكْمَنُر هِبَ َٓ َيْشَفُد َقَؽ َعىَل َهَذا إِ قا: 

ـْ َأْنِر َرُيقِل  َْيَقاِق   اهللُِعَؿُر: َخِػَل َعَغَّ َهَذا ِن ْٕ ْػُؼ يِف ا  «.َأهْلَويِن َعـُْف اقصَّ

َْيَقاِق َأهْلَويِن َعـُْف  »اقشوهد ـققف: ْٕ ْػُؼ يِف ا  «.اقصَّ

دتك إكف فون عؾقف اقصالة واقسالم فثريًا  ودؼقؼًي فون عؿر فثري اقصحبي قؾـبل 

                                 

 .2152، ونسؾؿ، 6345اقبخوري، برـؿ  رواهصحقح: (1)
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 «ذهبً أكو وأبق بؽر وعؿر، جتً أكو وأبق بؽر وعؿر، ومهو اقسؿع واقبرص» نو يؼقل: 

 :وـؾام ترفف اقـبل  «،هذان اقسؿع واقبرص»عـ أيب بؽر وعؿر:  فام ـول اقـبل 

قؽـ خػقً عؾقف هذه اقسـي، ؿرجع يؾقم كػسف ويعوتبفو، ويؼقل: أهلوين عـف اقصػؼ يف 

 إيقاق، أي: اقشغُؾ بوقتجورة.

ٕفره ٕددفؿ أن يؽقن خوققو، ٓ يف عؿؾ  إين: » ونـ أـقال عؿر بـ اخلطوب

 « . دكقو وٓ ديـ

ف ٓ عؿؾ قف يؼط ٕكظر إؼ اقرجؾ ؿقعجبـل، ؿنذا ـقؾ: إك إين»ويف روايي أكف ـول: 

 .« نـ عقـل

ـْ َرُيقِل اهللِ  ُهَرْيَرةَ  قَأبُ ـول  ٌَ َع ُؽْؿ َتْزُعُؿقَن َأينِّ ُأْفثُِر احْلَِدي َواهللُ امْلَْقِعُد  : إِكَّ

ًُ اْنَرًأ ِنْسؽِقـًو َأْصَحُى َرُيقَل اهللِ   َبْطـِل، َوَفوَن امْلَُفوِجُروَن َيْشَغُؾُفُؿ  َأينِّ ُفـْ
ِ
َعىَل ِنْؾء

ـْ َرُيقِل  ْؿ، َؿَشِفْدُت ِن َْكَصوُر َيْشَغُؾُفُؿ اْقِؼَقوُم َعىَل َأْنَقاهِلِ ْٕ ًِ ا َْيَقاِق، َوَفوَك ْٕ ْػُؼ يِف ا اقصَّ

ـِِْضَ َنَؼوَقتِ »رَجْؾًِسو َؿَؼوَل:  اهللِ  ـْ َيْبُسُط ِرَداَءُه َدتَّك ا ، «ل، َؿاَل َيـَْسك َشْقًتو َيِؿَعُف ِنـِّلَن

ـََه َرُيقُل اهللِ  ًْ َعَغَّ َدتَّك  ًُ ُبْرَدًة َفوَك ِذي َبَعَثُف  َؿَبَسْط ، َؿَقاقَّ َنَؼوَقَتُف، هُتؿَّ َوَؿْؿُتَفو إيَِلَّ

ًُ َشْقًتو َيِؿْعُتُف ِنـْفُ   .«بِوحْلَؼِّ َنو َكِسق

 عىل بـ أيب طوقى 

ؿؼد ذفر عـف اخلالل فام يف فتوبف، احلٌ عىل اقتجورة،  بـ أيب طوقى  عىلأنو 

ذفر أكف فون عىل عغ إزاٌر ؾؾقظ، اشرتاه بخؿسِي دراهؿ ؿؼط، أنري املمنـػ عؾقف إزارُ ُ 

اشرتيتف بخؿسي دراهؿ، قق أربحـل ؿقف » : ؾؾقظ، ـقؿتف مخسي دراهؿ ؿؼط! هتؿ يؼقل 

  .« رجٌؾ درمهًو واددًا قبعتف عؾقف

                                 

 (. 9859)(فـز اقعامل برـؿ 1)

 .(3493(، ونسؾؿ )3347رواه اقبخوري )صحقح: (3)
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أكف نستعد أن يتوجر دتك يف اقثقب اقذي عؾقف وهذه هل روح اقتجورة  واقشوهد: 

  .ؾريهؿ نـ اقـوس عىل عـد همٓء مل يؽقن عوقي

 عروة اقبورـل 

ـْ ؿويؿع إيل براعتف يف اقتجورة ؿػل صحقح اقبخوري  أنو عروة اقبورـل   َع

و » ُعْرَوَة: َأنَّ اقـَّبِلَّ  ، َؿَبوَع إِْدَدامُهَ ى َقُف بِِف َشوَتْػِ ي َقُف بِِف َشوًة، َؿوْشرَتَ َأْعَطوُه ِديـَوًرا َيْشرَتِ

اَب َقَربَِح  َ ى اقرتُّ َفِي يِف َبْقِعِف، َوَفوَن َقِق اْشرَتَ بِِديـَوٍر، َوَجوَءُه بِِديـَوٍر َوَشوٍة، َؿَدَعو َقُف بِوْقرَبَ

  «ؿِقفِ 

بوقتجورة واقعؿؾ ٓ أـقل أهؾ  يتقاصقنفون أهؾ اقعؾؿ وأهؾ اقديـ  قؼدو

  .ؾ اقعؾؿ وأهؾ اقدعقةهاقتجورة وأهؾ اقدكقو بؾ أ

يقيص أيقب اقسختقوين، ؿقؼقل قف: اقزم اقسقق، ؿنن اقغـك نـ  وهذا أبق ـالبي 

اقعوؿقي، وهذا إهتر رواه عبد اقرزاق، وابـ أيب شقبي واقبقفؼل وؾريهؿ ويـده 

 حقح.ص

وهذا إيحوق بـ يسور يؿر بوقبزازيـ اقذيـ يبقعقن اقثقوب، ؿقؼقل هلؿ: يو نعؽ 

 اقبزازيـ! اقزنقا جتورتؽؿ.

هؾ تراه وـػ عؾقفؿ ققؼقل هلؿ: اقؼقا نو أكتؿ ؿقف، واترفقا ذقؽ، واذهبقا إؼ 

اقؽفقف واملغورات قتعتزققا ؿقفو؟! فال بؾ يؼقل: يو نعؽ اقبزازيـ، اقزنقا جتورتؽؿ 

ؿنن أبوفؿ إبراهقؿ عؾقف اقسالم فون بزازًا، أي: يبقع اقثقوب، وهذا إهتر رواه أبق كعقؿ 

 ويـده جقد.

وهق نـ أتبوع اقتوبعػ، يؼقل قتالنقذه يربقفؿ عىل اقعؾؿ، وعىل  وشعبي 

اقعبودة، وعىل اخلري واجلفود، ونـ وؿـ فامل اقرتبقي أكف يعطقفؿ تعؾقامٍت رصحيي يؼقل 

                                 

 (.2643رواه اقبخوري رـؿ )  صحقح: (1)
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 اقسقق، وهذا إهتر نروي يف اجلعديوت، ويـده صحقح.هلؿ: اقزنقا 

: إين رجؾ ؾـل، وذو فػويي، ؿامذا -رمحف اهلل-وـول رجٌؾ قإلنوم أمحد بـ دـبؾ 

ترى يل؟ ـول قف اإلنوم أمحد: اقزم اقسقق، تصُؾ بف اقردؿ، وتعقُد بف عىل عقوقؽ، وهذا 

 إهتر رواه اخلالل وابـ اجلقزي، رمحف اهلل تعوؼ.

 ؿقؼقل قؽ: عؾقؽ بعؿؾ إبطول. -رمحف اهلل-أنو يػقون اقثقري      

وكحـ كعرف أن إبطول خيقوقن املعورك، وأن إبطول يؼقققن فؾؿي احلؼ، 

وكعرف أهنؿ يؿقتقن يف يبقؾ اهلل: وقؽـ يػقون يؼدم قؽ تعريػًو جديدًا قألبطول، وهق 

 .  «كػوق عىل اقعقولعؾقؽ بعؿؾ إبطول، اقؽسى نـ احلالل، واإل» صحقٌح أيضوً 

  

                                 

 .يؾامن اقعقدةد: ( دققين عىل اقسقق، 1)
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 إؾـقوء نـ اقصحوبي: رابًعو

 ،هبو كهبو ويؿذومل حيورهبو بؾ هأـر نبدا املؾؽقي اقػرديي اعؾؿ أن اإليالم  

بؽط أن تؽقن هذه إنقال افتسبً نـ ا ءوأن يتؿؾؽقا نو شو ؿوإليالم يبقح قألؿراد

قؾؿجتؿع ٕن نع نصؾحي عوني وأٓ تتعورض فو املؽوعي وويوئؾفو املبودي ـطر

 نؼدني عغ نصؾحي اقػرد.نصؾحي اجلؿقع 

يف جفوز  و(وهذا بخالف اقشققعقي اقتل ،در ـقؿي اقػرد ودريتف وتعتربه )ترًي 

ا وٓ ؾري ذقؽ عـ ويوئؾ و وٓ عؼورً و أو نصـعً ؿؾقس قؾػرد أن يتؿؾؽ أرًو  ،اقدوقي

ا عـد اقدوقي اقتل متؾؽ فؾ نصودر اإلكتوج بؾ جيى عؾقف أن يعؿؾ أجريً اإلكتوج 

ًٓ وتديرهو وحترم عؾقف أن  ؿوقشققعقي تعودي املؾؽقي  ،حيقز رأس نوقف وإن فون دال

 .طالق اقػرديي عغ اإل

ونـ  ،أنو اإليالم ؿؼد عرؿـو أكف حيرتم املؾؽقي اقػرديي ٕهنو نـ نؼتضقوت اقػطرة

وٕهنو أـقي داؿع قزيودة اإلكتوج  ،بؾ نـ خصوئص اإلكسوكقي ،خصوئص احلريي

وٓ يػرق اإليالم بػ ويوئؾ اإلكتوج وؾريهو وٓ بػ املؾؽقي اقؽبرية  ،وحتسقـف

 بوقطرق اقؽعقي. واقصغرية نو دانً ـد جوءت

ا حتد نـ وٓ تؽود تػرض عؾقفو ـققدً املؾؽقي يف مجقع إشقوء واقرأيامققي تؼر 

  و.طغقون أربوهب

ًٓ واإليالم يؼػ ويطٍ   وـضي ؿفق جيقز قألؿراد أن تـامل بػ هذه إكظؿي و عد

وإٓ  ،وأٓ يتعوض نع نصؾحي املجتؿع ،عيوؽيتؿؾؽقا ريطي أن يؽقن بوقطرق امل

 ،أو رجؿقعي ؿرد ٓ يستبد هبو دتكإشقوء اقِضوريي قؾؿجتؿع  إؿراد يتؿؾؽ

 املجتؿع فؾف.    عىلوهبذا يؼع اقِضر  ،ؿقتحؽؿقا ؿقفو وحيتؽروا نـوؿعفو ٕكػسفؿ

اقعؽة املبؽيـ بوجلـي قتعؾؿ أن مجع  ضويقف أعرض قؽؿ فشػ دسوب بع 
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  .املول ٓ يـويف اقعؿؾ قمخرة

أؾـقوء اقبؽ يف  كبوجلـي ونع ذقؽ هؿ نـ أؾـ   ؿفمٓء ـد بؽهؿ اقريقل 

 ذقؽ اققـً.

 أبق بؽر اقصديؼ 

بؽر أجتر ـريش، دتك دخؾ يف فون أبق : ـوقً عوئشي ريض اهلل عـفو عـ        

 اإلنورة، وإهتر رواه اخلالل بسـٍد صحقح، كعؿ.

 فون توجرًا دتك دخؾ يف اإلنورة ؿوؿتؼر، وققس اقعؽس!!

 ك.و يف اقغـو يف اؿتؼوره ومل تؽـ يببً وتلنؾ فوكً اإلنورة يببً 

هو، فون أجتر ـريٍش، ٕكف يشتغؾ بوقبز، وبوقتجورة، وفون يذهى إؼ اقشوم وإؼ ؾري  

اؿتؼر، وأصبح ققس عـده إٓ نو   ويسبؼ يف إيقاق، ؿؾام تقيل اخلالؿي رض

يؼقم ببقتف نـ املول اقذي جعؾف قف املسؾؿقن وقا أيب بؽر أنر اخلالؿي، وجعؾً إني 

 . فؾفو أنرهو يف عـؼ أيب بؽر اقصديؼ 

املسؾؿقن عرب ؿقو ترى! نوذا ؿعؾ هذا اإلنوم املؼدم اقعظقؿ، اقذي يػوخر بف        

اقتوريخ؟ روى ابـ يعد ٍ بسـٍد نقصقل بوقرجول اقثؼوت أن أبو بؽر ملو ايتخؾػ، 

أصبح ؾوديًو إؼ اقسقق، وعىل رأيف أهتقابًو يتوجر هبو فوقعودة، محؾ إهتقاب 

واقبضوئع وؾدا إؼ اقسقق، يبقع ويشرتي! ؿؾؼقف يف اقطريؼ عؿر بـ اخلطوب، وأبق 

 فقػ تصـع هذا وـد وققً أنر املسؾؿػ» عـفام ؿؼوٓ قف:  عبقدة بـ اجلراح ريض اهلل

كػرض قؽ، » ؟! ـوٓ قف:  « ؿؿـ أيـ أطعؿ عقويل» :  ؟! ـول أبق بؽر اقصديؼ  «

 . « وكجعؾ قؽ نرتبًو يقنقًو، أو أيبقعقًو، أو شفريًو، تستغـل بف عـ اقتجورة

وهق  كصػ شوٍة يقنقًو، هذا راتى اخلؾقػي  ؿامذا يو ترى ؿروقا قف؟ ؿؼط       

نؼوبؾ أنقاٍل وخؿي فون يؽسبفو نـ اقتجورة، دتك إكف فون أؾـك أؾـقوء ـريش ـبؾ 
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 أن يغ أنر اخلالؿي.

  عثامن بـ عػون

اقرجؾ اقثوين عثامن بـ عػون ايؿع هلذا املقـػ قتعرف فؿ فون يؿتؾؽ عثامن        

 نـ إنقال.

 ؿؼوم ،ٓ تؼؾ عـ دوجتف إؼ اقرجولإؼ املول   تبقك فوكً دوجي اقـبليف يقم          

ؿؼوم عثامن ؿؼول: عغَّ نوئي بعري  ،ؿدعو إؼ اإلكػوق يف يبقؾ اهلل  ريقل اهلل

 ريقل اهلل دعو  هتؿ  ،أي رجفزة يف يبقؾ اهللبلداليفو وأـتوهبو يف يبقؾ اهلل 

ـتوهبو أعغَّ نوئي بعري بلداليفو و :ؿؼول ،نرة هتوكقي ؿؼوم عثامن ،قإلكػوق نرة هتوكقي

قإلكػوق، ؿؼوم عثامن، ؿؼول: عغَّ نوئي بعري  هتؿ دعو ريقل اهلل  ،رجفزة يف يقبؾ اهلل

وـول:  ،اقسامء إؼف ييد وعـدئذ رؿع اقـبل  ، بلداليفو وأـتوهبو رجفزة يف يقبؾ اهلل

جوء عثامُن إؼ وقؽ يؽتػ عثامن بذقؽ بؾ« َنو رَضَّ ُعْثاَمَن َنو َؿَعَؾ َبْعَد َهَذا اْقَقْقمِ »

ف دػ جفَز جقش اقعنِة ؿـثرهو يف دجره، ؿرأيُتف  اقـبلِّ   بلقِػ ديـوٍر يف ُفؿِّ

   «َتػِ َنر َنو رَضَّ ُعْثاَمَن َنو َؿَعَؾ َبْعَد َهَذا اْقَقْقمِ »يؼؾُبفو يف دجره ويؼقُل: 

  .جؿقع نو أكػؼفؿهذا نو أكػؼف يف نـويبي واددة ؿام بوقؽ ب      

عـد هذا املقـػ بؾ اشرتي عثامن بتر روني نـ  كػوققإلومل تـتف نقاـػ عثامن 

 قؾؿسؾؿػ.  وـًػو هيقدي وجعؾف

  كققيع هبو نسجد احلبقى املصطػ و بجقار نسجد اقريقل أرًو  ىواشرت       

  وأرووه. فؾ ذقؽ نـ نوقف اخلوص ريض اهلل عـف

 

                                 

(، وـول: دديٌ دسـ ؾريى نـ هذا اققجف. ودسـف إقبوين 2731اقرتنذي )دسـ: (1)

 (.3933يف صحقح اقرتنذي )
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 طؾحي بـ عبقد اهلل 

بـ طؾحي بـ عبقد اهلل فؿ خؾػ أبقك  ملقيك :  ويي بـ أيب يػقونوـول نع         

  نـ إنقال؟

أقػ درهؿ نـ  لأقػل أقػ درهؿ يف عرص ٓ يعرف املاليػ ونوئتترك ؿؼول: 

  .قػضي، ونـ اقذهى نوئتل أقػ ديـورا

 . عوش محقدًا يخقًو ريػًو، ونوت شفقداً  : ؿؼول نعوويي 

 اقزبري بـ اقعقام 

وعـدنو نوت اقزبري ـوم ابـف عبد اهلل بـ  ،قف أقػ ممؾقك فوناقزبري بـ اقعقام        

 اقزبري يف نقيؿ احلٍ أربع يـقات يـودي: 

 عىلؿؾام نضً اقسـقات إربع ـسؿ نرياهتف  قـؼضقف، تـولقؾؿنـ فون قف ديـ عـد أيب 

 .ورهتتف

أصوب فؾ زوجي نـ  ،اقثؿـ نتلخذ ، واقزوجوتوفون قؾزبري أربع زوجوت         

وفون ذقؽ بعدنو رؿع ، إربعي أقػ أقػ ونوئي أقػ وهذا اقـصقى هق ربع اقثؿـ 

ـه هتؾٌ املول اقذي فون وصقي أوىص اقزبري هبو أي: رؿع اقثؾٌ فون بعد أن 

وأهتر اقزبري أصؾف يف صحقح  اقديقن فؾفو، هتؿ رؿع اقثؾٌ، هتؿ وزع املرياث،

  قبخوري.ا

 عبد اقرمحـ بـ عقف 

عبد اقرمحـ بـ عقف أدد اقعؽة املبؽيـ بوجلـي وأدد اقسوبؼػ إوقػ،        

 .ي أصحوب اقشقرىتوأدد اقس

ـُ َعْقٍف َؿآَخك اقـَّبِلُّ  ـِ ْب مْحَ ِدَم َعْبُد اقرَّ ـَ وَل:  ـَ بِقِع  َعـ َأَكٍس،  ـِ اقرَّ َبْقـَُف َوَبْػَ َيْعِد ْب

                                 

 .22ص  1أخرجف ابـ يعد، اكظر يري أعالم اقـبالء ج (1)
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َوِعـَْد إَْكَصوِريِّ اْنَرَأَتوِن َؿَعَرَض َعَؾْقِف َأْن ُيـَوِصَػُف َأْهَؾُف َوَنوَقُف، َؿَؼوَل:  -إَْكَصوِريِّ 

ـٍِط،  ـْ َأ قَق َؿَربَِح َشْقًتو ِن قِق َؿَلَتك اقسُّ قيِن َعىَل اقسُّ َبوَرَك اهلل َقَؽ يِف َأْهؾَِؽ َوَنوقَِؽ ُدقُّ

: َؿَرآُه اقـَّبِلُّ  ـٍ ـْ َيْؿ ـْ ُصْػَرٍة، َؿَؼوَل:   َوَشْقًتو ِن وٍم َوَعَؾْقِف َورَضٌ ِن َنْفَقْؿ َيو َعْبَد »َبْعَد َأيَّ

؟! ـِ مْحَ وَل: ؿَ  «اقرَّ ـَ ًي  ًُ َأْكَصوِريَّ ْج ؟»َؼوَل: َتَزوَّ ًَ ـْ َذَهٍى  «َؿاَم ُيْؼ وَل: َوْزَن َكَقاٍة ِن ـَ

وَل:   .«َأْومِلْ َوَقْق بَِشوةٍ »ـَ

بال  –خقاكف املفوجريـ إفبؼقي  -املديـي إؼخرج عبد اقرمحـ بـ عقف نـ نؽي       

ؿعرض ، د بـ اقربقع إكصوريبقـف وبػ يع  دار وٓ نول وٓ عؼور ؿآخك اقـبل 

أشطره كصػػ كصػ قؽ  هذا نويل :، ؿؼول قف يعدأهؾف ونوقف فأن يـوصػعؾقف يعد 

 ددامهو ؿلطؾؼفو قؽ ؿنذا اكتفً عد،و تزوجتفو.إوعـدي زوجتون اخرت  ،وكصػ يل

 «.اقسقق عىلدقـل بورك اهلل يف أهؾؽ ونوقؽ »  :ؿؼول عبد اقرمحـ بـ عقف 

 ؟ـتصوديياهؾ عوكً املديـي نـ أزني ، املفوجرون إيل املديـي بوملتوتوعـدنو كزل        

و دقـل عغ بؾ فون قسون دوهلؿ مجقعً  ه،بؾ فؾفؿ عؿؾ وتوجر ومل يؽـ عوقي عغ ؾري 

 .اقسقق

ٓ يريد أن يلخذ شقتًو نـ نول أخقف، وٓ نـ أهؾف: وقؽـ دققين عىل اقسقق،        

، ؿرآه اقـبل  ـٍ بعد أيوٍم وعؾقف  ؿلتك اقسقق، ؿربح شقتًو نـ أـٍط، وشقتًو نـ يؿ

نو »نفقؿ يو عبد اقرمحـ!  » :ورٌض نـ صػرة، عؾقف طقٌى خؾقف، ؿؼول قف اقـبل 

اهلل انرأًة نـ إكصور، ـول: ؿام ـول: تزوجً يو ريقل  «اخلرب، نو اقؼصي؟

 «.وـول قف: أو مل وقق بشوةٍ  أصدـتفو؟ ـول: وزَن كقاٍة نـ ذهى، ؿدعو قف اقـبل 

نـ ي اـتصوديي فبرية ؿام هل إٓ يـقات دتك أصبح قفون عبد اقرمحون بـ عقف عؼؾ

  .أفرب أهتريوء املسؾؿػ

                                 

 (.1437(، ونسؾؿ )5373اقبخوري )صحقح: (1)
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ؿؼسؿ ذقؽ املول يف  ،بلربعػ أقػ ديـوربوع عبد اقرمحـ بـ عقف يقنًو أروًو قف         

 وأنفوت املمنـػ.  ،ويف ؿؼراء املسؾؿػ ،بـل زهرة نـأـوربف 

 ءحمؿؾي نـ فؾ يش ـوؿؾي قف نـ اقشوم إؼ املديـي وهل يبعامئي رادؾيوجوءت        

 ؿؼول فؿ تربحقين؟  ،إققف اقتجور يسوونقن عؾقفو ؿجوء

 .ؿؼوققا: بؽؾ ديـور ديـور

  .عـدي نـ أربحـل أفثر نـ ذقؽؿؼول:  

 .ان: بؽؾ ديـور ديـوراؿؼوقق

 .عـدي نـ أربحـل أفثر نـ ذقؽ :ؿؼول 

 ؿؼوققا: إذًا بثالهتي.  

 .عـدي نـ أربحـل أفثر نـ ذقؽ  :ؿؼول

  .وراء ذقؽؿؼوققا: ققس هـوك 

 .هبو فؾفو يف يبقؾ اهللوتربع  ،بؽؾ ديـور يبعامئي ديـورؿؼول: إن ريب أربحـل 

 .ديـور نـ ترفتف يف يبقؾ اهللوؿوتف أوىص بخؿسػ أقػ  وـبؾ

ري وهتالهتي آٓف شوة ونوئي عـول ابـ عبد اقرب: خؾػ عبد اقرمحـ بـ عقف أقػ ب 

 .إربع نـ اقرتفي هتامكػ أقػ وهق ربع اقثؿـ  ئفوفون كصقى إددى كسو ،ؿرس
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 .اقزهد إذاً  دؼقؼيوأخرًيا: 

إيقاق يتعورض نع اقعؿؾ قؾديـ أو يتصقر بعض اقـوس أن اقسبؼ يف  ـد           

 .اقؼرآن وهذا خطل يف اقػفؿدػظ 

ـِ  َعـ          ٌَ إيَِلَّ اقـَّبِلُّ  َعْؿَرو ْب وَل: َبَع ـَ َؿَلَنَريِن َأْن آُخَذ َعَغَّ هتَِقويِب  اْقَعوِص 

وَل  ـَ َد إيَِلَّ اْقَبرَصَ هُتؿَّ َطْلَطَل، هُتؿَّ  ُل، َؿَصعَّ ًُ َؿَلَتْقُتُف َوُهَق َيَتَقوَّ : َوِياَلِدل، هُتؿَّ آتِقِف، َؿَػَعْؾ

ـَ امْلَوِل  ، َوَأْرَؾُى اهللَُيو َعْؿُرو، إيِنِّ ُأِريُد َأْن َأْبَعَثَؽ َعىَل َجْقٍش َؿُقْغـُِؿَؽ » َقَؽ َرْؾَبًي ِن

ْياَلِم َؿَلُفقُن َنَع « َصوحِلَيً  ًُ َرْؾَبًي يِف اإْلِ اَم َأْيَؾْؿ : إيِنِّ مَلْ ُأْيؾِْؿ َرْؾَبًي يِف امْلَوِل، إِكَّ ًُ ْؾ ـُ  ،

وقِِح »َؿَؼوَل:   اهللَِرُيقِل   اقصَّ
ِ
وقِِح قِْؾَؿْرء  .«َيو َعْؿُرو، كِْعَؿ امْلَوُل اقصَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) ندح اهلل رجاًل ؿؼول :و       

(   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

وعـ  ،ٓ يؾفقفؿ ذقؽ عـ ذفر اهللهؿ يتوجرون ويبقعقن ويشرتون وقؽـ  إذاً 

هتؿ أذن  قزاناملبقع يف امل ـفؿ إذا ووعنؿؽون اققادد  ،زفوةتوء اقإيو ،إـوم اقصالة

 .ؼ اقصالةإاملمذن ترك اقبقع واكرصف 

 ،: إن اقزهد ققس هق اقػؼر وٓ أن تعرض عـؽ اقدكقو ؿتعرض عـفوأهيو إخقة         

وٓ  تفوٓ أن تػرج بزيود ،يف ـؾبؽ بؾ يؽقن يف يدكاملول  وقؽـ اقزهد أن ٓ يؽقن

 .حتزن بـؼصوكف

وٓ  ،ٓ جيزعقن عغ ترك اقدكقو هؿ فبور اقزهود اقصحوبي روقان اهلل عؾقفؿ هو        

  .ا ودزبفإدبي حمؿدً  كا كؾؼؾدً  قن:ويؼقق ،يػردقن هبو

                                 

( 333( ورواه اقبخوري يف إدب املػرد )1974روى آنوم أمحد يف املستـد )صحقح: (1)

وصححف إقبوين يف  ،صححف ابـ دبون و ،( وواؿؼف اقذهبل3/326وصححف احلوفؿ )

 .137صحقح إدب املػرد، 
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مل  -نعـو فام تؼدم - فون نـ أؾـك أؾـقوء ـريش عبد اقرمحـ بـ عقف            

 ،هى ـطع بوقػموس فام روي ابـ يعد يف طبؼوتفذترك هتروة فون ؿقفو  ؿً دتكي

اإلؿطور أكقاع فثرية نـ ع أنونف عـد وو تطقعو ًوعـدنو و يقنً ونع ذقؽ فون صوئاًم 

نـ جـويي  هتؿ بؽل مل يبؽ ،هذا اقطعوم إؼ كظر عبد اقرمحـ بـ عقف  ،اقطعوم

 ، هتؿ بػ يبى بؽوئف ،و يف يبقؾ اهللوإكام فون يصقم يقنً  ،قي ؿعؾفوصرتؽوهبو وٓ نعا

ونوت  ،ريز اقشعبخ نـومل يشبع  يعـل اقـبل  -ؿؼول: قؼد نوت نـ هق خري نـل

ؽػـ ؿبدت وعـد وؿوتف وطعـو عغ رأيف اق - وهق خري نـل -نصعى بـ عؿري 

ؿقوعـوه عغ رأيف وووعـو عغ رجؾقف  ،ؿبدت رأيف فؿقوعـوه عغ رجؾق ،رجاله

 .يؼقل هذا اقؽالم وهق يبؽل اإلذخر

 .إذًا عـدهؿ إنقال وقؽـ ـؾقهبؿ نتعؾؼي بؤخرة        

 ا؟زاهدً  ويؽقن أيؿؾؽ اقرجؾ أقػ ديـورأمحد: نوم وقذا يتؾ اإل 

  .يتعؾؼ هبوكؼصً ٕن ـؾبف مل  ـول: كعؿ إذًا مل يػرح إذا زادت وٓ جيزن إذا

ك: أكً تلنركو عغ بـ اقػضقؾ: يؿعً أيب يؼقل ٓبـ املبور ـول اقذهبل: عـ

 فقػ ذا؟ وكراك تليت بوقبضوئع  ،بوقزهد واقتؼؾؾ واقُبؾغي

وأيتعػ بف عىل طوعي  وأفرم عريض لأؿعؾ ذا ٕصقن وجفـول: يو أبو عّغ، إكام 

  .ريب

 « ذاتؿ ذا إـول: يو ابـ املبورك نو أدسـ ذا 

ٓف آيقد نـ يودات اقزاهديـ: ٕن أخؾػ عؽة  _رمحف اهلل _ـول يػقون اقثقري

  .ديـور ؿليلل عـفو يقم اقؼقوني أدى إيلَّ نـ أن أدتوج إؼ اقـوس

 .بوملول قتؿـدل بـو املؾقكتغـوؤكو وـول أيضًو: ققٓ اي

                                 

 (.8/287( يري أعالم اقـبالء )1)
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  .أقؼقكو فام يؾؼقن املـوديؾ بعد ايتعامهلو :أي 

ديـؽؿ بؼدر نو يعطقكؽ نـ ونـ نعوين هذه اجلؿؾي أن املؾقك يلخذون نـ         

ويالني اقؼؾى واقسعقد نـ وؿؼ  قؽػوفبػ إنريـ بػ ااجلؿع  إًذا نـ ٓبداقدكقو 

  .اقشوفر أؿضؾ نـ اقػؼري اقصوبرؿوقغـل  نعوً  إنريـإؼ 

وصىل اهلل ويؾؿ عىل يقدكو حمؿد وعىل آقف وصحبف ويؾؿ، وآخر دعقاكو أن احلؿد هلل          

 رب اقعوملػ.

 فتبف                                                                                  

 عغ اقسقد اقـؿر                                                                                                               

 

 


