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 زتهددشرح كفاية املتعبد وتحفة امل

 
 

الم طؾك رب العالؿقـ, والعاقبة لؾؿتؼقـ الحؿد هلل الة والسَّ قِّـا كب, والصَّ

 أجؿعقـ.محؿد وطؾك آلف وَصحبف 

 أما بعد:

ه اهلل ٕهؾفا مـ طظقؿ إجر فضائؾ إطؿال وثقاب العبادات وما أطدَّ  إنَّ 

جدير بالؿسؾؿ  ,عؾؿمـ أبقاب ال طظقؿباب  ؛الذكقب وغػران وجزيؾ الثقاب

الؿحافظة  الؿعقكة لؾعبد طؾكلؿا يرتتب طؾك العؾؿ بف مـ  ؛ؿ طـايتف بفتعظأن 

 .والؿقاضبة طؾقفا ,وآستؽثار مـفا طؾقفا,

فردت يف فضائؾ ؼد كتب العؾؿاء يف هذا الباب الشريػ كتابات كثقرة أُ ول

لســ إضافة إلك ما اشتؿؾت طؾقف دواويـ السـة مـ الصحاح وا ,إطؿال

 .ملسو هيلع هللا ىلصطـ الرسقل  الؿرويةلفذه الػضائؾ  والؿساكقد وغقرها مـ جؿعٍ 

ػت يف هذا الباب هذه الرسالة التل بقـ لِّ ومـ أحسـ الؿختصرات التل أُ  

الؿحدث الـاقد لؾحافظ  «كػاية الؿتعبد وتحػة الؿتزهد» بـأيديـا الؿقسقمة 

ؿقلقد طام ال  الُؿـِذرّي بـ طبد الؼقي طبد العظقؿ الػؼقف أبل محؿد 

الرتغقب »صاحب الؽتاب العظقؿ الحافؾ  ,(هـ616)طام  والُؿتقىف (هـ 185)
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مصـػات  ا الباب وأوسعف وأوطبف, ولفذوهق أجؿع ما ُألػ يف ه «والرتهقب

ومختصره لســ  ,مختصره لصحقح مسؾؿ ها:مـ أشفر ,طظقؿة كافعة أخرى

ا مـ وغقرهوالجؿع بقـ الصحقحقـ, وطؿؾ الققم والؾقؾة,  ,أبل داود

 .الؿصـػات الـافعة

 اؿفوقسَّ  ة,مختصر هبا وأتك ,وهذه الرسالة أفردها يف بقان فضائؾ إطؿال

مـ  قةخال لفف ,ملسو هيلع هللا ىلصإٓ ما صح طـف  اولؿ يقرد فقف مػقًدا, جقًدا اتؼسقؿً 

ه ذومجؿقع أحاديث ه, ملسو هيلع هللا ىلصثابت طـ كبقـا  افؽؾ ما فقف ,إحاديث الضعقػة

وما اثـان وأربعقن حديًثا,  :ػؼ طؾقف مـفاالرسالة تسعة وثؿاكقن حديًثا؛ الؿت

ومـ  خؿسة وثالثقن, :وما اكػرد بف مسؾؿاكػرد بف البخاري: ستة أحاديث, 

 خارج الصحقحقـ ستة أحاديث.

أن أخاه أبا أحؿد طبد  تللقػفا:سبب  لفا إلكيف مؼدمتف  أشار  وقد

 ,قاهبايف فضائؾ إطؿال وثمختصًرا الؽريؿ صؾب مـف أن يجؿع لف كتاًبا 

 و-وهذا  ,ػ هذه الرسالةفلجابف بلن ألَّ 
ِ
مـ جؿقؾ القفاء بقـ إخ وأخقف؛  -اهلل

 مـ أطظؿِ كان و ,تاه اهلل مـ طؾؿ وففؿإٓكف أحؼ الـاس وأوٓهؿ بلن يـػعف بؿا 

دطا اهلل أن يجعؾ لف  إذ ؛ مقسك ٕخقف هارون ٕخقف وفاءُ  أخٍ  وفاءِ 

فجعؾ  ,فاستجاب اهلل دطقتف -الـبقة :أي- وأن يشركف يف أمره ,وزيًرا مـ أهؾف

ًٓ هارون كبق    .ا رسق
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 ,كػعفا عؿَّ ف ,ٕخقف بارك اهلل فقفا وهذه الرسالة التل كتبفا الؿـذري 

وٓ سقؿا أهنا يف باب  ,واكتػع هبا خؾؼ يف قديؿ الزمان وحديثف ,وذاع صقتفا

ػفا الحافظ إضافة لؿؽاكة كاتبفا ومـزلة مملِّ  ؛شريػ طظقؿ مـ أبقاب العؾؿ

 . الؿـذرّي 

وقد اطتؿدت يف شرحل لفا طؾك الـسخة الؿطبقطة ضؿـ مجؿقطة 

الرسائؾ الؿـقرية, وأسلل اهلل أن يبارك يف هذا الشرح وأصؾف وأن يـػع بف 

العباد, وأن يجعؾف باب معقكة لؾؿسؾؿقـ طؾك حسـ الطاطة وآستؽثار مـ 

كبقـا محؿد وآلف  ؛رسقلفوصؾك اهلل وسؾؿ طؾك طبده و ,ف وكرمفالػضائؾ بؿـِّ 

 وصحبف.
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 املتزهد وحتفة املتعبد كفاية

 
 

 

ُ هلل احلٓؽُُ)  وصعجٗ وآهل حمٓؽٍُ قيؽٕة ىلع اهلل وصًل اُفةملني، رب 

  .اُػة٘ؿئ
ُُٗ النيغُُ ىةل ُثُ اُفةلّ اُهيي ُٓعؽ   ـجؽُُ حمٓؽ أثٚ ادلئ َزكُّ احُلّهةظ ثيّيحُُ ال

ُُٔ اُفؾيّ  ـجؽُِ ث
ِٖؾري اُيٚيُ  ُٓ   /ُال

وُِ األـٓةل، لِصةُِطُِ املٚن و هلل احلٓؽُُ َعي  ُٓ محَُؽهُُ اآلْةل، ٕٙةيحَُ لؿاصيٗ ال
َ
 ىلع أ

ُِٗ ِٓ ؽُُ واملآل، احلةل يف َِٕف َٙ م
َ
َذفةل الٍجيُُ ٘ٚ إاَلُ هلإ ال أن َوأ ُٓ  حمًٓؽا أنَُ وَأمٙؽُُ ،ال

هل ـجُؽه ُٚ ِٖيؾُُ ورق ُٓ  وأزواصٗ وأصعةثٗ وآهل ـِيٗ اهلل صًل الَظالل، ْٔ ثٗ ال

ُاالدّصةل. داآح واألنظةل ثةإلظكةن َؽرا الُُ
ُ  وبفؽ/

 قأُين -رصيّ نميػة ُّكَُ ـٖٗ اهلل رصف–ُالٍؿيّ ـجؽ أمحؽ أثة أيخ نإنَُ

ٚاب يف ةٌذةثًُ هل أمجؿ أن  ـِيٗ ُِيكَٙ ؛األقةٕيؽُِ حمؾوف ونظةاِٙة األـٓةل ز

 حلٍٚنو الالزم، احَلو ُ ْٔ هل ملة ؛ذلً إىل نأصجذٗ دٖةوهل، وَييُؿَبُ ظهؾٗ،

- اهلل نةقذؼؿت ،نيٗ ٕٚرده ْة مالزْح ىلع -دفةىل اهلل مة  إن– هل ةثةـسًُ

يذٗ الٍذةَبُ ٘ؾا هل ومجفُخُ -دفةىل َٓ  ،«املزت٘ؽ وحتهح املذفجؽ ٌهةيح» وق
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ٚاب أربفح وصفِذٗ ُ /أث
ُ الصالة. ِذٌؿ يف األول/ ابلةب
ُ الصيةم. يف اثلةين/ ابلةب
ُ الصؽىح. يف اثلةُر/ ابلةب
ٌؿ. ادلاع  يف اثؿ/الؿ ابلةب ُواذل 
 ػةلًصة وجيفِٗ ،املكِٓني وقةاؿ ثٗ يٖهفٖة أنيف  املكؤوُلُ -دفةىل- واهلل

ٚصٙٗ ُِٗ ثهظِٗ رمحذٗ ْٔ ًبةيؿُ ُُْ ل  ٖ َْ  .(و

D 
طؾك مضؿقن هذه الرسالة  بالحؿد وآستفالل الدالِّ  الؿصـػ بدأ 

لح د اهلل بلكف الؿقفؼ لصافحؿِ  ,براطة آستفالل :وهذا يسؿك ومؼصدها,

 إكؿا هق بتقفقؼ اهلل إذ ققام العبد بالعؿؾ ,الؿحؼؼ لراجقف هناية أمال ,إطؿال

 حؼؼ لف  -جؾ يف طاله-ؿ رجاؤه باهلل ظُ ؿا طَ وبؿعقكتف والعبد كؾَّ  ف,ل

 . غف ما يرجقه مـ رضقاكف وبؾَّ  ,هناية آمالف

محَُؽهُُ): ۇئ
َ
ُِٗ ىلع أ ِٓ  ؛الؿتلخرةأي: الـعؿ الؿتؼدمة و (واملآل احلةل يف َِٕف

 كعؿ الدكقا وأخرة.

ؽُُ): ۇئ َٙ م
َ
َذفةل الٍجيُُ ٘ٚ إاَلُ هلإ ال أن وَأ ُٓ اتف ذأي: الؽبقر يف  (ال

 اًتا وقدًرا وقفًرا.ذوأسؿائف وصػاتف, الؿتعال طؾك جؿقع خؾؼف 
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هل ـجُؽه حمًٓؽا أنَُ َوأمٙؽُُ) :ۇئ ُٚ ِٖيؾُُ ورق ُٓ  أي: الذي (الَظالل ْٔ ثٗ ال

  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ﴿ :كؿا قال اهلل ؛ظؾؿات إلك الـقرالـاس مـ البف أكؼذ اهلل 

  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ ٴۇ

  .[55-51]الطالق:  ﴾ەئ  ائ  ائ

 :أي (ثةإلظكةن اُلَؽرا  وأزواصٗ وأصعةثٗ وآهل ـِيٗ اهلل صًل) :ۇئ 

 داآح واألنظةل) لعظقؿ مؽاكتفؿ ورفقع مـزلتفؿ, ؛ـ باإلحسانريالجدي

العظقؿة والذكر الحسـ ولسان الصدق يف إمة  أي: الؿـاقب (االدّصةل

 الدائؿ غقر الؿـؼطع.

 نميػة ُّكَُ ـٖٗ اهلل رصف–ُالٍؿيّ ـجؽ أمحؽ أثة أيخ نإنَُ)ُ:ۇئ
ٚاب يف ةٌذةثًُ هل أمجؿ أن قأُين -رصيّ  حمؾوف ونظةاِٙة األـٓةل ز

 سللف أن أخاه أبا أحؿد طبد الؽريؿ ؛سبب تللقػف لفذه الرسالةهذا  .(األقةٕيؽُِ

وطبد الؽريؿ  ,أن يجؿع لف كتاًبا يف ثقاب إطؿال وفضائؾفا محذوفة إساكقد

التؽؿؾة لقفقات »هذا أشار إلقف الحافظ طبد العظقؿ الؿـذري يف كتابف 

قبؾ وفاة  :, أي(2)وستؿائة وأربعقـ ثالثة طام يفوفاتف كاكت و ,(1)«الـؼؾة

                                                           

ويف الثالث مـ »(, حقث قال: 5/818لؾؿـذري )« ؼؾةالتؽؿؾة لقفقات الـ»اكظر: ( 5)

 «. رجب ُولد أخل طبد الؽريؿ بـ طبد الؼقي بـ طبد اهلل الؿـذري

اكظر: صؾة التؽؿؾة لقفقات الـؼؾة, لؾحافظ طز الديـ أحؿد بـ محؿد بـ طبد ( 8)
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 الحافظ طبد العظقؿ بثالثة طشر طاًما.

ُ) :ۇئو ُُيكَٙ ُدٖةوهلظهـِيٗ ُوييؿب فقف فائدة هذه  (ؾٗ

مـ لحػظ جؿؾة  ؛وتقسقًرا لف ,وأن فقفا تسفقاًل لطالب العؾؿ ,الؿختصرات

 .فضائؾ إطؿال وثقاهبا إحاديث الصحقحة يف

 ؛لطؾبف إجابتف لسبب بقان (ملةُهلُُْٔاحلوُالالزمُ؛ذلًإىلُنأصجذُٗ) :ۇئ

 روف. ـ بالؿعقأولك إقربمـ وٓ شؽ أن إخ  قرابتف, حؼ وهق

 (ىلعُمالزْحُْةُٕٚردهُنيُٗ-إنُمة ُاهللُدفةىل-ُوحلٍٚنُثةـًسةُهل) :ۇئ
كرت طؿال التل ذُ بإ الؼقام مداومة :أي ؛والؿراد بالؿالزمة ,مـ فضائؾ :أي

وأن  ,أن مؼصقد العؾؿ العؿؾطؾك وهذا فقف تـبقف  ,فضائؾفا يف إحاديث

صقؾف أن يعؿؾ بف لقؽقن صالب العؾؿ يـبغل أن تؽقن هؿتف يف صؾبف لؾعؾؿ وتح

وهذا أيًضا فقف تـبقف إلك  .بؿجرد ففؿف وحػظف أهؾفإذ ٓ يؽقن مـ  ؛مـ أهؾف

ولفذا  ؛أن أحاديث فضائؾ إطؿال مـ أطظؿ الؿعقكة لؾعبد طؾك إطؿال

تب يف فضائؾ إطؿال حتك ـصح الؿسؾؿ بقـ وقت وآخر أن يؼرأ ما كُ يُ 

, وأيًضا لقربل بعؿره وزماكف أن يضقع تتحرك كػسف وتؼبؾ طؾك العؿؾ والعبادة

 : يف الؼقؾ والؼال والـظر لؾـاس مـ مادح وذام, ومـ شعر الؿصـػ 

 اطؿؾ لـػسؽ صالًحا ٓ تحتػؾ     ...  بظفقر ققؾ يف إكام وقالِ 

                                                           

 (.656الرحؿـ الحسقـل )ص: 
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 (1)لثـ طؾقؽ وقالفالخؾؼ ٓ يرجك اجتؿاع قؾقهبؿ  ...  ٓ بد مـ مُ 

يذٗ الٍذةَبُ ؾا٘ هل ومجفُخُ -دفةىل- اهلل نةقذؼؿت) :ۇئ َٓ  ٌهةيح» وق

عد يُ  فأن ما أورده فقهبذا العـقان لؾؽتاب مـبًفا  («املزت٘ؽ وحتهح املذفجؽ

لؾؿؼبؾ طؾك العبادة هلل والزهادة يف الدكقا, وباهلل  خالصًة كافقة وتحػًة وافقة

 . وحده التقفقؼ

 

                                                           

 . (8/865)لؾسبؽل « صبؼات الشافعقة» (5)
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 الصالة يف
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ُييٚل/ُملسو هيلع هللا ىلصُقٓفخُرقٚلُاهللُ/ىةل  روىُـٓؿُثُٔاخلػةب): ۇئ
َٚى» ةَُٕ َْ ُامؿٍِئُ ةُُُِْك  َٓ ةُلُثِةجل َيةِت،َُوإَِج َٓ ـ

َ
ةُاأل َٓ ُ.(1)(ِيٗـُْذهوُاحلؽيرُ«إَِج

D 
 ًقاممتس «اِت ق  الـ  بِ  اُل طؿَ ا الَ ؿَ ك  إِ »أحاديث هذا الؽتاب بحديث  ر صدَّ 

ها ورحقث صد ,بلئؿة أهؾ العؾؿ يف كثقر مـ الؿصـػات يف الحديث والػؼف

مـفؿ طؾك أهؿقة الـقة وطظقؿ شلهنا ووجقب  اتـبقفً  ؛(2)ثهبذا الحدي

افعل:بؾ كؿا قال  ,برَ مـ أطظؿ الؼُ  عد  استحضارها؛ ٕن صؾب العؾؿ يُ   الشَّ

َّٓ , والعبادة ٓ تؼبؾ (3)«ب بؿثؾ صؾب العؾؿب متؼرِّ ما تؼرَّ » ذا كاكت خالصة إ إ

َرَكاِء » :ويف الحديث الؼدسل ,اهلل لقجف رِك، َمن َطِؿَل َأَكا َأغـَى الشُّ َطِن الش 

  .(4)«َطَؿًًل َأشَرَك فِقِه َمِعي َغقرِي، َتَركُتُه َوِشرَكهُ 

ُِ) :ۇئو َُُٓجَُإ
َ
ُاأل َُٓة ُُِةُلُـ فؾقست  ,إكؿا إطؿال معتربة بـقاهتا :أي (ةِتُيَُةجلُ ث

إن كثر مع فساد وفالعؿؾ  ,ةوإكؿا العربة بصالح الـقَّ  ,وقؾةً  العربة بالعؿؾ كثرةً 

                                                           

 (.5011(, ومسؾؿ )5اري )أخرجف البخ( 5)

 وغقرهؿ.«, شرح السـة», والبغقي يف «الجامع الصحقح»مثؾ: البخاري يف كتابف  (8)

 (.651اكظر: الؿدخؾ إلك الســ الؽربى, لؾبقفؼل )ص:  (6)

 (.8081أخرجف مسؾؿ )( 4)
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 .بؾف اهللالـقة ٓ يؼ

فنن  ,لؽؾ امرئ مـ الثقاب بحسب كقتف (لْكُامؿئُْةُٕٚى)وإٕٓةُ :ۇئو

وجد  ؛فاسدة تفوإن كاكت كق ,وجد ثقاب ذلؽ وأجره ؛كاكت كقتف صالحة

 ,أصؾح العامؾ كقتف فقف إذاواهلل ٓ يؼبؾ طؿؾ العامؾ إٓ  ,طؼقبة ذلؽ ووزره

ًٓ لؾتقضقحيف هذا الحديث م ملسو هيلع هللا ىلصوقد ضرب الـبل  .وابتغك فقف وجف اهلل  ,ثا

 لَ إِ  هُ تُ جرَ ت هِ اكَ ن كَ ؿَ فَ » :يف تتؿتف ملسو هيلع هللا ىلصفؼال 
ِ
ا وقصدً  كقةً  :أي «هِ ولِ ُس رَ وَ  ى الل

 لَ إِ  هُ تُ جرَ فِ فَ »
ِ
 ُيِصقُبَفا، لُِدكَقا ِهجَرُتهُ  َكاَكت َوَمن» أجًرا,ثقاًبا و :أي «هِ ولِ ُس رَ وَ  ى الل

يريد: أن حظف مـ هجرتف ما  «َلقهِ إِ  َهاَجرَ  َما إَِلى َفِفجَرُتهُ  َيـؽُِحَفا، امَرَأةٍ  َأوِ 

 لف يف أخرة. قصده مـ الدكقا وٓ حظَّ 

أو طدم  ,هذا مثال يقضح طظؿ شلن الـقة يف قبقل العؿؾوالحاصؾ أن 

 قبقلف. 
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 الصالة فضل يف جاء ما

 

ُ): ۇئ ُ٘ؿيؿة ُأثٚ ُُروى ُاهلل ُرقٚل ُُتُٚاالَصَُِ»ُ/ىةلُملسو هيلع هللا ىلصأن
هَُ ٌَ ةُلٌَُُّتُاةرَُاخلَُٓف،َُواُلَٓفُحُإىَِلُاُلَٓفِح،ُ َْ ُ ، َٔ ُٙ َٖ ةُثَي َٓ ِ َجةاِؿُُيل ٍَ ويفُُ.«لَلُال

ُ.(1)(أػؿصُٗمكُِّ«َرَمَظةُنُإىَِلَُرَمَظةنَُ»ُ/ُهؼ

D 
باطتبار الصالة أطظؿ أركان  ؛كتاب الػضائؾ بػضؾ الصالة بدأ 

َشَفاَدِة َأن ََل إَِلَه  :ُبـَِي اإِلسًَلُم َطَؾى َخؿسٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال  ,بعد الشفادتقـ اإلسالم

َكاِة، َوَحج  الَبقِت، إَِل   ًَلِة، َوإِيَتاِء الز  اِم الص  ََ ًدا َطبُدُه َوَرُسوُلُه، َوإِ  اللُ، َوَأن  ُمَحؿ 

 ,والعفد الذي بقـ اإليؿان والؽػر ,طؿاد الديـ هلو .(2)«َوَصوِم َرَمَضانَ 

ؾصالة يف اإلسالم شلن ول ,فؿـ تركفا فؼد كػر ,والػارق بقـ الؿسؾؿ والؽافر

وهل قرة طققن أهؾ اإليؿان وهبجة  ,فل صؾة بقـ العبد وربف ف .ؿطظق

ُة َطقـِي فِي » :ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال كبقـا  ,كػقسفؿ وراحة صدورهؿ ر  َُ َوُجِعَؾت 

ًَلةِ  ًَلة» :ملسو هيلع هللا ىلصوكان يؼقل  ,(3)«الص  إذا حزبف أمر فزع  ملسو هيلع هللا ىلصوكان  ,(1)«َأِرحـَا بالص 

                                                           

 (.866أخرجف مسؾؿ )( 5)

 (.56(, ومسؾؿ )8أخرجف البخاري )( 8)

( وصححف, 8616(, والحاكؿ )54161وأحؿد ) (,6041أخرجف الـسائل )( 6)
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 .(2)إلك الصالة

والؿصـػ  ,وثقاهبا طـد اهلل جزيؾ ,ةوفضائؾفا كثقر ,فالصالة شلهنا طظقؿ 

  يف بقان فضائؾ الصالة  ملسو هيلع هللا ىلصجؿع صرًفا مـ إحاديث طـ رسقل اهلل

أن  وبدأ هذه إحاديث بحديث أبل هريرة  .وطظقؿ ثقاهبا طـد اهلل

َؾواُت الَخؿُس، َوالُجؿَعُة إَِلى الُجؿَعةِ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل   :ويف رواية- الص 

، َما َلم ُتغَش الَؽَبائِرُ   -انُ وَرَمَضاُن إلى َرَمَض  اَرٌة لَِؿا َبقـَُفن  . هذا فقف فضؾ «َكػ 

ويتحؼؼ هبا  ,وتحط خطايا العبد ,الصؾقات الخؿس وأهنا مؽػرات لؾذكقب

بؾ إن الصالة مـ أطظؿ مقجبات الغػران وتؽػقر الذكقب  ف,مغػرة ذكقب

 .والخطايا

كان صؾب الغػران يف  ؛لؿا كان شلن الغػران يف الصالة هبذه الؿؽاكةو

ؾغػران لػل آستػتاح صؾب ف ,الصالة يف كؾ حركة مـ حركات الصالة

ُفم  َباِطد َبقـِي َوَبقَن َخَطاَيايَ » ويف الركقع والسجقد صؾب لؾغػران  ،(3)«الؾ 

ُفم  َرب ـَا َوِبَحؿِدكَ » ُفم  اغِػر لِي ،ُسبَحاَكَك الؾ  ويف الرفع مـ الركقع  ,(4)«الؾ 

                                                           

 (.6108« )صحقح الجامع الصغقر وزياداتف»وصححف إلباين يف 

 .(, وصححف إلباين86188(, وأحؿد )4086أخرجف أبق داود )( 5)

 .(, وصححف إلباين86800(, وأحؿد )5650أخرجف أبق داود )( 8)

 (.180(, ومسؾؿ )144( أخرجف البخاري )6)

 (.484(, ومسؾؿ )104( أخرجف البخاري )4)
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ركِي بِالث ؾِج َوالَبَردِ الؾُفم  » :لؾغػران كؿا يف صحقح مسؾؿصؾب  َوالَؿاِء  َصف 

ُكوِب َوالَخَطاَيا، َكَؿا ُيـَؼ ى الث وُب الَبَقُض ِمَن  ،الَباِردِ  ركِي ِمَن الذُّ الؾُفم  َصف 

, وقبؾ السالم صؾب (2)ويف الجؾسة بقـ السجدتقـ صؾب لؾغػران ,(1)«الَوَسِخ 

ُفم  إِك ي َضَؾؿ»لؾغػران  ُكوَب إَِل  َأكَت،  قًرا، َوََل ُت َكػِسي ُضؾًؿا َكثِ الؾ  َيغِػُر الذُّ

ِحقمُ  وبعد  ,(3)«َفاغِػر لِي َمغِػَرًة ِمن ِطـِدَك، َوارَحؿـِي إِك َك َأكَت الَغُػوُر الر 

فالصالة يف جؿقع حركاهتا وأركاهنا يطؾب الؿسؾؿ  ,(4)السالم صؾب لؾغػران

ففل مـ أطظؿ مقجبات كقؾ الغػران وتؽػقر  ,غػران الذكقبفقفا مـ اهلل 

وآستغػار َيؿُحق الذكقَب »: , قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة الخطايا

: كػال]إ ﴾ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ﴿فُقزيُؾ العذاَب, كؿا قال تعالك: 

َيطُؾب مـ اهلل الؿغػرة يف أول الصالة يف آستػتاح,  ملسو هيلع هللا ىلص. وقد كان الـبل [66

ا يف حديث أبل هريرة الصحقح وحديث طؾل الصحقح يف أول ما يؽبِّر, ثؿ كؿ

يطؾب آستغػار بعد التحؿقد إذا رفَع رأَسف, ويطؾب آستغػار يف دطاء 

 
 
والسجقد  وغقره, ويطؾب آستغػار يف الركقع التشفد كؿا يف حديث طؾل

                                                           

 (.416( أخرجف مسؾؿ )5)

حف إلباين  يف 801(, وابـ ماجف )86611( أخرجف أحؿد )8) « إرواء الغؾقؾ»(, وصحَّ

(8 /45.) 

 (.8111(, ومسؾؿ )864( أخرجف البخاري )6)

 (.105( أخرجف مسؾؿ )4)
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وروى  كؿا يف حديث طائشة الصحقح, ورواه أبق داود والـسائل وابـ ماجف.

ال ؾفم  اغِػْر »كان يؼقل يف سجقده:  ملسو هيلع هللا ىلصمسؾؿ وأبق داود طـ أبل هريرة أن الـبل 

هُ  ُه وِجؾ   َ ه، ِد َله وآخَره ،لي ذكبي ُكؾ  ه ،وأو  فؾؿ َيبَؼ حاٌل مـ  .«وطًلكقَته وِسر 

 َّٓ ـٌ مـ أركاكِفا إ  . (1)« استغػَر اهلل فقفأحقال الصالة وٓ رك

بقان طظقؿ شلن الصالة يف  بف الؿصـػ ويف هذا الحديث الذي بدأ 

َؾواُت الَخؿُس، َوالُجؿَعُة إَِلى الُجؿَعِة، » :ملسو هيلع هللا ىلص باب غػران الذكقب قال الص 

، َما َلم ُتغَش الَؽَبائِرُ   -وَرَمَضاُن إلى َرَمَضانُ  اَرٌة لَِؿا َبقـَُفن  ويف بعض  «َكػ 

َما َلم ُتغَش »ؾذكقب , ففل مؽػرات ل(2)«َما اجُتـَِبِت الَؽَبائِر» :الروايات

ن الؽبائر ٓ بد فقفا مـ تقبة إلك اهلل إ :, أي«َما اجُتـَِبِت الَؽَبائِر», أو «الَؽَبائِرُ 

وأما الصغائر  .وطزم طؾك طدم العقدة إلقفا ,وكدم طؾك فعؾفا ,بنقالع طـفا

 ڭ ۓ﴿ َقاَل َتَعاَلك:كؿا  ,فنهنا تؽػرها الطاطات والحسـات ,والؾؿؿ

ق َئَة الَحَسـََة َتؿُحَفا» :ملسو هيلع هللا ىلص, وقال  [554]هقد:  ﴾ڭ ڭ  .(3)«َوَأتبِِع الس 

َقاَل َتَعاَلك: الؽبائر ٓبد مـ اجتـاهبا وتركفا والتقبة مـفا حال القققع فقفا, ف

وَقاَل  ,[65]الـساء:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿

                                                           

 (.811-6/814( جامع الؿسائؾ )5)

 «.حديث صحقح»(, وقال إركموط: 8151( أخرجف أحؿد )8)

 (.01(, وصححف إلباين يف صحقح الجامع )5081( أخرجف الرتمذي )6)
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]الـجؿ:  ﴾ہ ہ ہ ۀ  ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ َتَعاَلك:

68]. 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٚل مٚىل زٚبةن ُييخ ىةل/ غِعح أيب ثٔ فؽانَُْ )روى: ۇئ

ُثأظت» /ىةل أو «الٖح ثٗ اهلل يؽػِين أـِٓٗ ثفَٓ أػربين» نيِخ/  ىِخ/

 /نيةل اثلةثلح، قأتلٗ زّ نكٍخ، قأتلٗ، زّ نكٍخ، «دفةىل اهلل إىل األـٓةل
ًَُ» نيةل/ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقٚلطن ذلك  قأُخ َِي ٚدُُِثَِسرَثةُُِـَ ُض ُُِالكُّ  َتَفةىَل؛ لِِلَ

ًَُ ُُِتَكُضؽُُُاَلُُنَإَِٕ ًَُُإاَِلَُُقضَؽةً، لِِلَ ة  اهللَُُُرَذَف َٙ ِ ًَُُوََظَعَُُدرََصًح،ُث ٖ ُـَ
ُ  ىةل ْة ْسَ يل نيةل ،نكأتلٗ ادلردا  أثة ُييخ زّ /ْفؽان ىةل .«َػِػيَبحًُثٙة

ُ. (1) (مكِّ أػؿصٗ .زٚبةن

D 
 ,أبقاب الرب والخقر معرفةحرص السؾػ طؾك  مدى يقضح الحديثهذا 

 روكث ,ـ طؾك هذا العؾؿقحريص  قاكاك فؼد ,ؾ إطؿالومعرفة فضائ

ومعرفة أفضؾفا  ,طـ ذلؽ لعظقؿ حرصفؿ طؾك إطؿال وكقؾ ثقاهبا سمالفؿ

 دلـا طؾك حرص السؾػتسمال كظائر كثقرة ال , ولفذاوأحبفا إلك اهلل 

 طؾك هذا إمر العظقؿ.

قت وسؽ ,هذا إمر طؾكمعدان دلقؾ طؾك حرصف تؽرار السمال مـ و

                                                           

 (.488( أخرجف مسؾؿ )5)
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 .تشقيًؼا لؾسائؾ وأثقبان وطدم إجابتف طـ السمال قد يؽقن إطظاًما لألمر 

ُ» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف ُهللِ ُتَكُضُؽ ُاَل ًَ ُنَإَِٕ ،ِ ُلِِلَ ِٚد ُض ُالكُّ ُثَِسرَثةِ ًَ َِي ُـَ
ُاهلُلُ ًَ ةَُػِػيَبحًَُُقضَؽةً،ُإاَِلَُرَذَف َٙ ِ ُث ًَ ٖ ـَ ةَُدرََصًح،ُوََظَعُ َٙ ِ فقف ثقاب  .«ث

بؾ أطظؿ ما يؽقن قرب العبد مـ ربف  ,ل إلك اهللاطؿإ أحب مـالسجقد وأكف 

َوُهَو  ،َأََرُب َما َيُؽوُن الَعبُد ِمن َرب هِ » :خرالحديث أيف وهق ساجد, كؿا 

 ﴾ۈئ ۈئ ﴿ :أقراخر سقرة آطؾقف الؼرآن يف  وهذا الؿعـك دلَّ  ,(1)«َساِجٌد 

ا طؾقف يؿشكالسجقد هقئة تذلؾ هلل؛ ٕن إرض تؿتفـ و ٕن ؛[50]العؾؼ: 

 أشرف شلء فقف وهق الجبفة وإكػالؿسؾؿ يضع فعـدما  ,مإقداب لصتقو

, كان هبذا مـ الذل ما واكؽساًرا بقـ يديف ف,وخضقًطا ل ,هلل تذلاًل  طؾك إرض؛

 يـال بف العبد طظقؿ الؼرب مـ اهلل.

 ,يصؾقن جؿاطةوهل أكف رأى مرة  ,وقد سؿعت قصة إسالم رجؾ طجقبة

طجقب  :قال يف كػسف ,هفؿ طؾك إرض متذلؾقـوضعقا جباوسجدوا فؾؿا 

إرض  طؾكٓ يؿؽـ أن يضعفا والجبفة أشرف شلء يف اإلكسان  همٓء,أمر 

 َّٓ جعؾتؿ لؿـ  :ثؿ لؿا اكتفقا مـ صالهتؿ سللفؿ , لؿستحؼطؾك هذه الصػة إ

هذه فالحاصؾ أن  ,فقه باهلل وبديـف فلسؾؿفعرَّ  جباهؽؿ هؽذا طؾك إرض؟

أقرب ما يؽقن  هلالؿباركة مـ الذل وآكؽسار والخضقع الفقئة العظقؿة 

                                                           

 (.488( أخرجف مسؾؿ )5)
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فرصة  ,طؾك اغتـام هذه الػرصة الؿباركة ملسو هيلع هللا ىلصولفذا حثـا كبقـا  ؛العبد مـ ربف

 .السجقد والؼرب باإلكثار مـ الدطاء والسمال

ًَُ) :بؼوله يف هذا الحديث ملسو هيلع هللا ىلصوَد كبه  َِي ٚدُُِثَِسرَثةُُِـَ ُض ُُِالكُّ  َتَفةىَل(؛ لِِلَ

ًَُ) :ۇئو ُُتَكُضؽُُُاَلُُنَإَِٕ ِ هلل ٓ لرياء وٓ اإلخالص  طؾكُ،(َقضَؽةًُ لِِلَ

 . لسؿعة

ُُٔ ربيفحُُ روىو) :ۇئ فٍتُ ث ٌَ
 ملسو هيلع هللا ىلص اجلبُ  ْؿ أثيُخُ ٌُٖخُ ىةل/ األقَِمُُّ 

ُِٗ نأديُذٗ َٚطٚا ُِٗ ث َٖحُِ يف مؿاَذَيَذً أقألًُ :نيِخ .«َقَُ» يل/ نيةل ،وظةصذ  ال

ُ» ىةل/
َ
ُِذَُ َكيَُ وَُأ ُ» ىةل/ .ذاك ٘ٚ ىُِخ/ .«؟ًَُل ين  ـِ

َ
ُُنَأ ًَُُىلَعَ ُثَِسرَثةَُُِٕهِك

ٚدُِ ُض ُِٔ لؿبيفح وُيف .(1)مكِّ ثٗ إهؿد .«الكُّ ُ .كيُه( «الصعيط» يف ٌفت ث

D 
ة مـ ػَّ مـ فؼراء الصحابة ومـ أهؾ الص   ,ربقعة بـ كعب إسؾؿل 

 ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل , ملسو هيلع هللا ىلصففؿ اهلل وأكرمفؿ بخدمة الرسقل ومؿـ شرَّ  ,الؿفاجريـ

ففؿ اهلل بخدمة الرسقل قعة مـ إحرار الذيـ شرَّ ورب ,خدمف أحرار وطبقد

كـت أبقت مع رسقل اهلل » :يؼقل  ومثؾف طبد اهلل بـ مسعقد  ,ملسو هيلع هللا ىلص

 ,قضل بفتَ الؿاء الذي يُ  :-بالػتح-ضقء والقَ  ,«بقضقئف وحاجتف فلتقتف ملسو هيلع هللا ىلص

 ,سؾ طـ حاجة :أي «.لَس » :ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الرسقل  ,يحتاج إلقف ما :أي ؛وحاجتف

                                                           

 (.480( أخرجف مسؾؿ )5)
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ومؽافلة أهؾ الـصح  ,وكبؾ تعامؾف ملسو هيلع هللا ىلصالؽريؿ  لوهذا مـ كريؿ خؾؼ الـب

 .واإلحسان بؿا هق أحسـ وأطظؿ

َٖحُِ): ۇئ ُاَل ُيِف ًَ ُُمَؿاَذَيَذ ًَ ُ ل
َ
قأ

َ
ُأ إلك شلء  : لؿ يؾتػت (َذُيُِخ/

 ,ورفقع إلك أمر طالٍ  تطؾعف كان بؾ ,مع أكف مـ فؼراء الصحابة ,ع الدكقاامـ مت

 .يف الجـة ملسو هيلع هللا ىلص ة الـبلمرافؼ وهق

ُ) :ۇئ ًَُ»ىَةَل/ ِ َُذل وَُكَي
َ
َُذاكَُ. «أ َٚ ُ٘ ُ َّٓ ما أريد  :أي (ىُُِخ/ فاكظر  ,هذا إ

وٓ يؾزم  ,ملسو هيلع هللا ىلصلـبل اففق إكؿا يريد مرافؼة  !هذه الفؿة ما أرفعفا وأطالها إلك

مـ هذه الؿرافؼة الؿطؾقبة أن يؽقن يف كػس الرتبة؛ ٕن الرتبة والدرجة التل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصخاصة بف وهل  ,واحد مـ طباد اهلل إٓدرجة ٓ يبؾغفا  ملسو هيلع هللا ىلصهق فقفا 

ٚدُِ)ُ:ۇئ  ُض ُثَِسرَثةُِالكُّ ًَ َُٕهِك ُىلَعَ ين  ـِ
َ
 ,أرشده إلك خقر العؿؾُ(.ىَةَل/ُنَأ

فحثف طؾك الصالة  ,السجقد الذي يف الصالة :أي ؛والؿراد بؽثرة السجقد

ومؽثًرا مـ  ,مؽثًرا مـ الصالة ,صالة تؾق صالة ,صالتؽ :أي ؛ف فقفابَ ورغَّ 

 ؛بؽثرة السجقد أن يسجد هؽذا سجدات مـػردةولقس الؿراد  ,السجقد هلل

أطـل طؾك كػسؽ بؽثرة  :ولؿ يؼؾ .إكؿا الؿراد السجقد الذي يف الصالة

ُجودِ  بَِؽثَرةِ » :وإكؿا قال -وإن كاكت هل الؿرادة- الصالة تـبقًفا طؾك  ؛«السُّ

 .السجقدشلن طظؿ 

 مأ السجقد ؟العؿؾقـ أفضؾ يف الصالة أي   ققي   وبقـ أهؾ العؾؿ خالٌف 
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يف مبحث  (1)«زاد الؿعاد»ابـ الؼقؿ يف كتابف  اإلمام حؽاه ,الؼقام والؼراءة

أهنؿا سقاء  :ابـ تقؿقة  اإلسالمشقخ  ف رأييف ختامذكر ثؿ  ,لطقػ وكافع

 ,نآؿا فقف مـ قراءة فاتحة الؽتاب وما تقسر مـ الؼرل ؛فالؼقام الػضؾ, يف

 .  هلل  وخضقع ؿا فقف مـ ذل  ل ؛السجقدو

ُ) :ۇئ
َ
ًَُنَأ َُٕهِك ُىلَعَ ين   اإلكسان, طؾك أثر كبقر مـ لؾـػس لؿا إشارة :(ـِ

َّٓ  ,تحتاج إلك مجاهدة ومعالجة اإلكسانفـػس   فنهنا تتػؾت وتؿقؾ إلك وإ

 ڻ ڻ﴿واهلل تعالك يؼقل:  ,فتحتاج إلك معالجة دائؿة ,الحرامالؽسؾ و

َكػَسُه  َوالُؿَجاِهُد َمن َجاَهَد »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـبل  ,[60]العـؽبقت:  ﴾ۀ ڻ ڻ

 
ِ
 .(2)«فِي َصاَطِة الل

طؾك فؾقجاهدها  ,فعة والدرجات العالالػضقؾة والرِّ  فؿـ كان يريد لـػسف

ثؼقؾ  أمر مـالصالة  تتحقلؿستؿرة الؿعالجة الؿجاهدة وفبال ,صاطة اهلل 

  وصؿلكقـة.إلك قرة طقـ وراحة  الـػس طؾك شاق  

ؿََُُُْٔ» /ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقُٚلُ ىةل /ىةل  ٘ؿيؿة أثٚ روى)و :ۇئ َٙ ُيِفَُُتَػ
ُِٗ ُاهللُُِنََؿااِِضُُُِْٔنَِؿيَظحًُُحِلَيِضَُُدفةىل،ُاهللُُُِبُيِٚتُُُُِْٔثَيٍخُُإىَِلَُُمَشُوَُ ثَيذِ

                                                           

 (.861-5/888« )زاد الؿعاد» (5)

( 84(, والحاكؿ )4868(, وابـ حبان )6118(, والبزار )86018د )( أخرجف أحؿ8)

 (.140« )السؾسؾة الصحقحة»وصححف, وصححف إلباين يف 
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َََُُٚكَٕخ ؛دفةىل ةُٗداَػػ َٓ ُ٘ ُُإِظَؽا ػَؿىَُػِػيَبًح،ُحَتُعُّ
ُ
 أػؿصٗ .«َدرََصحًُُدَؿَذؿَُُُواأل

ُ.(1)(مكِّ

D 
رَ  َمن» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف   ُبُقوِت  َمن َبقٍت  َلىإِ  َمَشىوَ  َبقتِهِ  فِي َتَطف 

ِ
 َفرِيَضةً  لَِقؼِضيَ  ،الل

  َفَرائِضِ  ِمن
ِ
 .رتتب طؾقفا هذا الثقابي فضائؾهذه ثالث  «الل

رََ َمن» :ىالػضقؾة الول  ,طظقؿة أهؿقة اوالطفارة يف البقت لف «:َبوتِهَِ ِفَ َتَطهَّ

؛ ٕهنا تعـل أكؽ خرجت مـ ملسو هيلع هللا ىلصوجاءت يف كصقص كثقرة طـ رسقل اهلل 

احتؽ وجؾقسؽ مع أهؾؽ وولدك صاهًرا لقس لؽ مؼصد وكقة إٓ بقتؽ ور

 .الصالة

 »: ةالثاكق الػضقؾة
ِ
لن يذهب ب: «-تعالى - ُثم  َمَشى إَِلى َبقٍت َمن ُبُقوِت الل

كان الثقاب أطظؿ وإجر  ؛وكؾؿا زادت الخطقات ,ماشًقا لؾصالة طؾك قدمقف

الحرص  لؾعبديـبغل  ,العظقؿ فالؿشل ذاتف إلك الؿساجد لف ثقابف ,أكرب طـد اهلل

 .خطقاتف إلك الؿساجد لتؽثر ؛سبقاًل  لذلؽطؾقف ما استطاع 

 بـ كعب  جاءتويف هذا الباب قصة طجقبة 
 
يف صحقح مسؾؿ يرويفا ُأبل

  
 
َٓ َأطَؾُؿ َرُجاًل لرجؾ مـ إكصار, حقث قال ُأبل : َكاَن َرُجٌؾ 

 َٓ ـَ الَؿسِجِد مِـُف, َوَكاَن 
ُتخطُِئُف َصاَلٌة, َقاَل: َفِؼقَؾ َلُف: َأو ُقؾُت َلُف: َلق َأبَعَد مِ

                                                           

 (.666) أخرجف مسؾؿ( 5)
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كِل َأنَّ َمـِزلِل إَِلك  مَضاِء, َقاَل: َما َيُسر  اشَتَريَت ِحَؿاًرا َترَكُبُف فِل الظَّؾَؿاِء, َوفِل الرَّ

 َجـِب الَؿسِجِد, إِكِّل ُأِريُد َأن ُيؽَتَب لِل َمؿَشاَي إَِلك الَؿسِجِد, َوُرُجقِطل إذا

 
ِ
هُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرَجعُت إَِلك َأهؾِل, َفَؼاَل َرُسقُل اهلل د َجَؿَع اللُ َلَك َذلَِك ُكؾ  فذا ف .(1)«ََ

الحرص كان طـ طظقؿ رغبة وصؿع مـف أن تؽتب خطقاتف إلك الؿسجد ذاهًبا 

 .وآيًبا

 أن يستطقع ٓ اؼعدً مُ  اسـ  مُ  رجاًل  أنومـ طجقب الؼصص يف هذا الزمان؛ 

يذهب إلك الؿسجد كان  ذلؽ مـ الرغؿ وطؾك ,سـف يؿشل طؾك قدمقف لؽرب

 ,وٓ يريد أن يركب ,هتاتؼرحت رجاله وركبف -الصالة طؾك حرًصا- زحًػا

هؿ مـ أن والدِ  لفراش مـ بقتف إلك الؿسجد يؼل رجؾ ه إلك مدِّ ؤفاضطر أبـا

إلك  لؽـ ٓ تتحرك أقدامفؿ أصحاءأققياء  اتجد شبابً  الـؼقض وطؾك .تتؼرح

لقست إطاقة الحؼقؼقة وهذا يبقـ لـا أن اإلطاقة  ,كسلل اهلل العافقة ,بقت اهلل

 .إطاقة الؼؾبهل وإكؿا  ,البدن

 » :الثالثة الػضقؾة
ِ
ما تؼرب و :«-تعالى- لَِقؼِضَي َفرِيَضًة ِمن َفَرائِِض الل

 :دسلكؿا يف الحديث الؼُ  قف؛طؾ ففرتضاربة أحب إلك اهلل مؿا ؼُ بإلك اهلل  أحد

ا افَتَرضُت َطَؾقهِ َوَما َتَؼر  » وفرائض اهلل  ،(2)«َب إَِلي  َطبِدي ِبَشيٍء َأَحب  إَِلي  ِمؿ 

                                                           

 (.666( أخرجف مسؾؿ )5)

 (.6118( أخرجف البخاري )8)
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, وهل أفضؾ مدى يف الؿساجد خؿس صؾقات يف الققم والؾقؾةالتل تُ 

 .مقضقع, وأطظؿ طؿؾ, وخقر ما تؼرب بف العبد إلك ربف 

َََُٚكَٕخُ) :ۇئ ػؿَُُٗداَػػ
ُ
َُػِػيَبًح،َُواأل ةُحَتُعُّ َٓ ُ٘ هذا : (ىُدَؿَذُؿَُدرََصحًُإِظَؽا

 تفخطقئ طِّ َح  ؛خقريـبقـ فقفا فقف أن خطقات الؿسجد يجؿع الؿرء لـػسف 

 . تف ورفعتفاوطؾق درج وغػراهنا,

يُذّ» /ييٚل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقَٚلُ ؿَُُِٓقَُ ٗإَُٔ  ٘ؿيؿةَُ أثٚ روى)وُ:ۇئ
َ
َرأ

َ
ُلَُٚأ

نَُ
َ
َظِؽُزُّثَِجةِبًَُُٕٙؿاُأ

َ
َُُُأ ُُُٗيَلتَِك ٚمٍُُُّكَُُِْٖ ُُُِِْٗٔيَجَقَََُُُ٘مَؿاٍت،ََُخَفُُيَ ِ َُدَرٕ

ٚا «؟ََش ٌُ ُِٗرَُدَُ ْٔ يجق ال /ىةل ًَُ /ىةل»  ،َش ٕ ِ َُُُنََؾل َس َٚاِتَُُْ ُاخلَِٓف،ُالَصَِ
َُُٔاهللُُُيَُٓعٚ ِٙ ِ ُ.(1)ـِيٗ ْذهو «.اخَلَػةيَةُث

َُٚ والؿا / ادلال ثهذط نرَُوادلَُ ُ(.غقَُال

D 
قد و ,لذكقبطؾك طظقؿ فضؾ الصالة يف تؽػقر الخطايا وحط ا وهذا يدل

ومحقها, تؽػقر الذكقب  يفالصالة شلن طظؿ يبقـ مثاًل  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل ضرب 

 هذا ءيف ما ويـظػفبدكف  سؾكؾ يقم يغ ويف ,أمام بقتف هنر يجري كحال رجؾ

القسخ  مـالرجؾ  هذاطؾك بدن  يبؼكتصقر أن فؾ يُ ف الـفر خؿس مرات,

                                                           

 (.661(, ومسؾؿ )188أخرجف البخاري )( 5)



 

 

 شرح كفاية املتعبد وتحفة املزتهدد

 
28 

 (1)« ٍ رَغمَ  رٍ فْ ـَ ك» ففل ف,لذكقب هايف تؽػقر الصالة مع الؿممـ حالففذا شلٌء 

كػسف خؿس  فقفيغؿس  الؿممـبالؿاء بباب  ءمؾل :أي ,كؿا يف بعض الروايات

َؾَواِت الَخؿِس، َيؿُحو َفَذلَِك مَ »قال:  ,ال يبؼك مـ دركف شلءف ,مرات ثُل الص 

 «.اللُ بِِفن  الَخَطاَيا

ُادَلَرن»و) :ۇئ ُالٚقغ« ُوالؿا / ُادلال  فتزيؾالذكقب  فقسخ: (2)(ثهذط

الؾُفم  َلَك » :يف الرفع مـ الركقع ملسو هيلع هللا ىلصدطاء الـبل  ومـ أدطقة الصالة ؛الصالة

َؿاِء، َوِملُء الَرِض، َوِملُء َما ِشئَت ِمن َشيٍء َبعُد  الؾُفم   ،الَحؿُد ِملُء الس 

ركِي بِالث ؾِج َوالَبَرِد َوالَؿاِء الَباِردِ  ُكوِب َوالَخ  ،َصف  ركِي ِمَن الذُّ َطاَيا، َكَؿا الؾُفم  َصف 

 .لصالة تـؼقة لؾـػس مـ الذكقب, فا(3)«ُيـَؼ ى الث وُب الَبَقُض ِمَن الَوَسِخ 

َٓكِضؽُُِإىَِلَُُكَؽأَُْ» ىةل/ ملسو هيلع هللا ىلص اجلبُ  ـٔ  ؿيؿةُُ٘ أثٚ روى)و :ۇئ ُال
و
َ
ؽَُُ؛َراحَُُأ ـَ َ

َٖحُُِيِفُُهَلُُُاهللُُُأ اًلُُاَل ـُ ةُُٕ َٓ وَُكَؽاُُُكَ
َ
واُُُنُلُُ.ـِيٗ ْذهو .«َراحَُُأ

ـايُاُػفةم،ُواُُنلُأيًظةُالَؿيُْ ُ.(1)واُهظَ(ُ(4)ؿثظُّاجلٚنُوال

                                                           

 .(5164اإلمام أحؿد يف مسـده )( أخرجف 5)

/ 56(, ولسان العرب )8558/ 1يـظر: الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة ) (8)

 (, مادة )د ر ن(.516

 (.416رواه مسؾؿ ) (6)

 .الريع: فضؾ كؾ شلء طؾك أصؾف (4)
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الذهاب يف  الغدو:و الؿسجد, إلك والرواحهذا الحديث فضؾ الغدو  يف

بققت اهلل  إلك والرواح فالغدو ,خر الـفارآالذهاب يف  :والرواح ,أول الـفار

ًٓ  لصاحبفعد اهلل ي أن جزاؤه  :ا قال اهللكؿ ,ضقافة وكرامة :أي ؛يف الجـة كز

  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿

  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ

  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ

 .[68 -61]فصؾت: ﴾چ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ

فؽؾؿا كان  .الضقافة والؽرامة التل يعدها اهلل ٕولقائفو الِؼراء :لزُ فالـ   

يف  فلزُ كان ذلؽ سبًبا يف زيادة كُ  ا,رواًح و اغدو  الؿسجد  يف صالتف طؾك حريًصا

 .الجـة

وهذا الحديث مـ جؿؾة إحاديث الؽثقرة التل تدل طؾك أن الجـة 

ومثؾف  فا بتزايد أطؿالفؿ,د يتزايد فقاوأن ثقاب العب ,مخؾققة ومقجقدة أن

 الَعظِقِم َوبَِحؿِدهِ » :ملسو هيلع هللا ىلصققل الـبل 
ِ
اَل: ُسبَحاَن الل ََ َكخَؾٌة فِي  ُغِرَست َلهُ  ؛َمن 

  .(2)«الَجـ ةِ 

                                                           

 (.661(, ومسؾؿ )188أخرجف البخاري )( 5)

(, وصححف 886( وقال: حسـ صحقح غريب. وابـ حبان )6464رواه الرتمذي ) (8)

 (.6464« )صحقح ســ الرتمذي»يف إلباين 
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ُ أثٚ روى)وُ:ۇئ ًِ ٚرُُ» ىةل/ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقَٚلُ أنَُ  ؿيُُّاألمفَُ ْةل ُٙ ُاُػُّ
ةنَُُِمػؿُُ َٓ َُُِواحَلٓؽُُُ،اإِلي ُُلِِلَ

ُ
ِٓزيَاَن،ُدََٓل َُُِواحَلٓؽُُُاهللُُِوَُقجَعةنَُُال و-ُدَََٓلنُُِلِِلَ

َ
ُأ

ُ
ُ
ةُ-دََٓل ةَواِتُُثنَيََُُْ َٓ رِض،ُالَك

َ
ةنٌَُُوالَصَؽىَحٌُُُُٕٚر،َُوالَصاَلةَُُُواأل َ٘ َُوالَصربُُُ،ثُؿ

ًَُُُظَضحٌَُُواُُيؿآنُُُِطَيةٌ ، َ وُل
َ
،ُأ ًَ َِي َُِذَجةُ؛يَلُؽوُاجلَةِسُُُّكُُُّـَ ُُُٗؿٌُا ةَُٕهَك َٙ فذُِي ُٓ َُذ

و
َ
ةُأ َٙ ُ.(1)مكِّ أػؿصٗ .«ُمٚبُِي

ُ واقّ
َ
ُ. (تفٌَُُْ /يةلويُُ ،يؽجَُخُُ /يةلويُُ ،ٓؿوـَُ /ْةلً يبأ

D 
وهق معدود يف جؿؾة جقامع كؾؿ  ,طديدة اهذا حديث طظقؿ جؿع أمقرً 

كر فقف حقث ذُ  ؛بؾ هق مـ أجؿع إحاديث يف فضائؾ إطؿال ,ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ذكر فقف فضؾ  ,ة مع ذكر فضقؾة كؾ مـفاعددمتـقطة وطبادات مت أطؿاٌل 

  .وفضؾ الصرب إلك غقر ذلؽ ,وفضؾ الصدقة ,وفضؾ الصالة ,الطفارة

ٚرُُ)ُ:ۇئ ُٙ ةنَُُِمػؿُُُاُػُّ َٓ  : هـا ققٓن )الطفقر( تػسقر يفوُ.(اإِلي

تقحقد اهلل وإخالص الديـ لف والخؾقص مـ  بفالؿراد  أن أولفؿا:

 :قال تعالك .ؼبؾ مـف طؿؾلؿ يُ  يخؾص هلل ويجاكب الشركذا لؿ إٕكف ؛ الشرك

  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے﴿

 .[61]الزمر:  ﴾﮼

                                                           

 (.886أخرجف مسؾؿ )( 5)
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 ويؼقي ذلؽ أنَّ , ضقءالقُ  :-وهق إقرب-بـف  الؿراد أن ثاكقفؿا:و

الُوُضوُء َشطُر » :طـد الرتمذي وغقره بؾػظ رواية لفالحديث ورد يف 

 .(1)«اإليؿان

  گ  گ  ک  ک﴿ :كؿا قال اهلل تعالك ,الصالة :والؿراد باإليؿان

والقضقء شطر الصالة؛ ٕن الصالة ٓ  .صالتؽؿ :أي ؛[546]البؼرة:  ﴾گ

َّٓ تُ  وطبادة بغقر تقحقد غقر  ,مؼبقلة فصالة بغقر وضقء غقر , بقضقءؼبؾ إ

 .مؼبقلة

ويؿؽـ أن يمخذ مـ الؿعـققـ فائدة يشقر إلقفا أهؾ العؾؿ يف تؼرير  

فشلن التقحقد والرباءة مـ الشرك يف  ,التقحقد وبقان مؽاكتف يف العبادات كؾفا

فؽؿا أن الصالة ٓ تؼبؾ بدون  ,العبادات كؾفا كشلن الطفارة يف الصالة

أداء ولق  ,إكف لؿ ُيصؾ :يؼال يف حؼ مـ صؾك بدون صفارةويصح أن  ,صفارة

مـ يعبد  فؽذلؽ ,إٓ بفالصالة شرط ٓ تؼبؾ  الطفارة ؛ ٕنوواجباهتاأركاهنا 

إكف لؿ يعبد اهلل ولقس طبًدا هلل؛ ٕكف ٓ  :اهلل بدون تقحقد يصح أن يؼال طـف

كصالة بدون  ,تقحقدفعبادة بال  ,ذا أخؾص العبادة هللإيؽقن الؿرء طبًدا هلل إٓ 

  .صفارة

ِٓزيَانَُ) :ۇئ  ُال
ُ
ُدََٓل ِ ُلِِلَ  ,هذا فقف ثقاب آستؽثار مـ الحؿد: (َواحَلُٓؽ

                                                           

 .(, وصححف إلباين8461والـسائل )(, 6151أخرجف الرتمذي )( 5)



 

 

 شرح كفاية املتعبد وتحفة املزتهدد

 
32 

مقزان الحسـات؛ ٕن العبد يقم  :أي ؛وأن هذه الؽؾؿة الؿباركة تؿأل الؿقزان

وكػة تقضع فقفا  ,كػة تقضع فقفا حسـاتف ؛ػتانـصب لف مقزان لف كِ الؼقامة يُ 

وأن مـ  ,وهذا فقف ثؼؾ هذه الؽؾؿة يف القزن ,الؿقزان د هلل تؿألوالحؿ ,سقئاتف

َكِؾَؿَتاِن َحبِقَبَتاِن إِلَى » :يف حديث آخر ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ,فا تؿأل الؿقزانشلهنا أكَّ 

 َوِبَحؿِدِه، 
ِ
حَؿِن، َخِػقَػَتاِن َطَؾى الؾ َساِن، َثِؼقَؾَتاِن فِي الِؿقَزاِن: ُسبَحاَن الل الر 

 
ِ
وأن يحرص  ,طؾك آستؽثار مـ حؿد اهلل وهذا حث  . (1)«الَعظِقمِ  ُسبَحاَن الل

 ,والحؿد ثـاء طؾك اهلل وإثبات الؽؿال لف ,ؽثرةالسؾؿ طؾك أن يحؿد اهلل بؿال

 حؿد طؾك كعؿف الؿتقالقةويُ  ,حؿد طؾك أسؿائف الحسـك وصػاتف العؾقاواهلل يُ 

 . وططاياه الؿتتالقة

ُِ)ُ:ۇئ ُلِِلَ َُواحَلُٓؽ ُاهللِ ُ-ُُدَََٓلنَُِوُقجَعةَن
ُ
ُدََٓل و

َ
ةَواِتُُ-أ َٓ ُالَك ُثنََي ة َْ

رِضُ
َ
إما هبذه الصػة  ,يف الـصقص كانرتؼتما  االؽؾؿتان كثقرً  اتانهو :(َواأل

أسبح اهلل حال كقين  :أي .«سبحان الل وبحؿده»أو  «سبحان الل والحؿد لل»

ه الذي هق وحؿد ,ثـًقا طؾقف, جامًعا بقـ تسبقحف الذي هق التـزيفحامًدا لف مُ 

 .الثـاء طؾقف 

فالجؿع  ,والحؿد ثـاء طؾك اهلل بنثبات الؽؿال لف ,والتسبقح تـزيف هلل

بقـفؿا جؿع بقـ التـزيف لؾرب طؿا ٓ يؾقؼ بف مـ الـؼائص والعققب ومشاهبة 

                                                           

 (.8604(, ومسؾؿ )1166أخرجف البخاري )( 5)
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وطؾك  ,نثبات أسؿائف الحسـك وصػاتف العؾقالف بلؽؿال اإثبات و ,الؿخؾققات

 السؾقؿ يف باب إسؿاء والصػات طؾك حد ققلفيؼقم الؿعتؼد إصؾقـ  يـهذ

 .[55]الشقرى:  ﴾ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ﴿ سبحاكف:

ُ)ُققلف:و ,هؿا مًعا :أي ن(دَٓل) :ۇئ
ُ
يعـل  ,مـ الراوي هذا شؽ  ُ(دٓل

 ما بقـ السؿاء وإرض. يؿأل كؾ واحد مـفؿا 

ُُٕٚرٌُ) :ۇئ ر ضقاء لصاحبفا تـق :يأ ؛هذا الشاهد مـ الحديث: (َوالَصاَلةُ

ؿ حظ العبد مـ ؿا طظُ ؾَّ وكُ  ,ففل كقر وضقاء ,وتـقر وجفف وقربه وصريؼف ,قؾبف

يف وهق  ,خرولفذا جاء يف الحديث أ ,ؿ حظف مـ هذا الـقرالصالة طظُ 

َكاَكت َلُه ُكوًرا، َوُبرَهاًكا، َوَكَجاًة  ؛َمن َحاَفَظ َطَؾقَفا»: ملسو هيلع هللا ىلص الؿسـد بسـٍد جقد قال

 .(1)«َلم َيُؽن َلُه ُكوٌر، َوََل ُبرَهاٌن، َوََل َكَجاةٌ  ؛ُيَحاِفظ َطَؾقَفا َيوَم الِؼَقاَمِة، َوَمن َلم

سؿت إكقار يقم ذا قُ إو ,يف حقاتف وقربه ويقم الؼقامةلؾؿسؾؿ  فالصالة كقرٌ 

  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿ :قال تعالككؿا  ,الؼقامة طؾك العباد

ٕن  صحاب الصالة الـصقب إوفر؛ٕ, كان [58]الحديد:  ﴾پ  پ  پ

وهذا  ,لقجفافل ضقاء ف ,ويقم لؼاء ربف ومؿاتف,الصالة كقر لؾعبد يف حقاتف 

                                                           

(, 8166, والدارمل )«إسـاده حسـ»وقال إركموط:  ,(6116أخرجف أحؿد )( 5)

« مجؿقع الػتاوى»كؿا يف  ,, وحسـ إسـاده اإلمام ابـ باز(5461وابـ حبان )

(51/818). 
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 .ؾصالةلعظقؿ الػضؾ اليدلـا طؾك 

كؿا  ,أن يسلل اهلل الـقر ,ٕدائفارع لؿـ خرج ُش  ؛ولؿا كاكت الصالة كقًرا

يؼال يف كؾ  :قالمـ ؿ ؾومـ أهؾ الع- يف خروجف إلك الػجر ملسو هيلع هللا ىلصثبت طـ كبقـا 

فُ » :-صالة ؾبِي ُكوًرا، َوفِي َبَصِري ُكوًرا، َوفِي َسؿِعي ُكوًرا، الؾ  ََ م  اجَعل ِفي 

َِي ُكوًرا، َوَتحتِي ُكوًرا، َوَأَماِمي ُكوًرا،  َوَطن َيِؿقـِي ُكوًرا، َوَطن َيَساِري ُكوًرا، َوَفو

 . (1)«َوَخؾِػي ُكوًرا، َواجَعل لِي ُكوًرا

فقدطق اهلل أن يعظؿ  ,رخارج إلك الـق ,يؼقل ذلؽ وهق خارج إلك الصالة 

كؾ يف و ه,ويسار فويؿقـ وخؾػف فأمام اتف:مـ الـقر مـ كؾ جف كصقبفلف 

فقؽقن الـقر  ,«شعري وطصبي» :ويف بعض الروايات ه,وبصر فسؿع :أجزائف

 ويف جؿقع أجزائف.  ,بف مـ كؾ جفاتف محقًطا

ةنٌُ) :ۇئ َ٘ ُثُؿ ح وصال ,برهان طؾك صحة اإليؿان وققتف :أي (َوالَصَؽىَُح

فنخراجف بـػس  ,وققة إقبالف طؾك اهلل؛ ٕن الؿال غاٍل طـد صاحبف ,العبد

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی﴿ قال تعالك: مقجب لؾػالح, ,سخقة

 برهان طؾك صدق الؿرء يف تؼربف وإيؿاكف.  , وهق[0]الحشر:  ﴾جب

وهذ الصرب يحتاج  ,لصاحبف يف سقره وصريؼف :أي (َوالَصرُبُِطَية ٌُ) :ۇئ

مـزلة طظقؿة مـ مـازل السائريـ تصاحب  وهق ؛ع أمقرهإلقف العبد يف جؿق

                                                           

 (.166(, ومسؾؿ )6656أخرجف البخاري )( 5)
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الؿسؾؿ يف جؿقع أحقالف؛ ٕن الصرب الذي هق حبس الـػس يحتاج إلقف العبد 

فؿـ ٓ صرب طـده ٓ قدرة طـده طؾك الؼقام  ا,يف باب الطاطات حتك يؼقم هب

ق فف ٓ يؿؽـ تركفا إٓ بالصرب؛ مر العبد برتكفاوكذلؽ الؿعاصل الذي أُ  هبا,

إلك  انيحتاج ةالؿعصق طدمو ةؿؼام الطاطف .طـ فعؾفا ويحبسفايصرب كػسف 

صاب هبا ل يُ تكذلؽ الؿصائب الؿملؿة الو ,صرب لػعؾ إولك وترك إخرى

 .تحتاج إلك صرب طؾك أقدار اهلل ,أو فؼد مال أو ولد طزيز, مـ مقت

 ,اهلل والصرب طـ معصقة ,الصرب طؾك صاطة اهلل :بلكقاطف الثالثة فالصرب

ومـ  ,صريؼ سقره إلك اهلل فضقاء لصاحبف يضلء ل ,والصرب طؾك أقدار اهلل

كقرة  صريؼف يفالؿعؾقم أن السقر يحتاج إلك ضقاء حتك يقاصؾ السائر سقره 

 . مضقئة

ًَُ): ۇئ َِي ـَ وُ
َ
ُأ ًَ َ ٓ يخؾق حال العبد مع الؼرآن  أي: (َواُُيؿآُنُُظَضٌحُل

ذا طرف العبد ذلؽ ٓ بد أن إو ,ؾقؽإما حجة لؽ أو ط :مـ واحد مـ اثـقـ

رتك يػعؾ إول ويحتك  ف؟أو حجة طؾق فيعرف متك يؽقن الؼرآن حجة ل

ـف بزيادة أو طإٓ قام أحد هذا الؼرآن  لؿ يجالس: »قتادة  قال .الثاين

  .(1)«كؼصان

 ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ قال تعالك:

                                                           

 .(10) «أخالق حؿؾة الؼرآن»رواه أجري يف ( 5)
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 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

هذا قام  .[581 – 584بة: ]التق ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .بزيادة وهذا قام بـؼصان

وإذا أردَت أن تعرف متك يؽقن الؼرآن حجة لؽ أو طؾقؽ, فقؾزمؽ أن 

إكؿا كزل » :تعرف الؿؼصقد مـ إكزال الؼرآن؛ قال الحسـ البصري 

أهنؿ اقتصروا َطَؾك التالوة  :أي (1)«طؿاًل  قراءتفعؿؾ بف, فاتخذ الـاس الؼرآن لقُ 

 والحرام عباداتكزل لؾعؿؾ بف مـ العؼائد والفالؼرآن أُ  .ؿؾ بفوتركقا الع

ُيمَتى »ولفذا يف الحديث قال:  ف؛ذا طؿؾ بإفقؽقن الؿرء مـ أهؾف  والحالل,

ذي يعؿؾ بالؼرآن هق , فال(2)«بِهِ  بِالُؼرآِن َيوَم الِؼَقاَمِة َوَأهِؾِه ال ِذيَن َكاُكوا َيعَؿُؾونَ 

  .ها وٓ يعؿؾ هبا ٓ يؽقن مـ أهؾفاؤاهلل ويؼر أما الذي يسؿع آيات ,مـ أهؾف

لؽـ أوجب  ,واهلل لؿ يقجب طؾك طباده أن يحػظقا آيات الؼرآن كؾفا

 َل كزِ وهق الذي مـ أجؾف أُ  ؛فالعؿؾ بالؼرآن واجب ,العؿؾ بف طؾك الجؿقع

إِن  اللَ َيرَفُع بَِفَذا الؽَِتاِب َأََواًما، » :ملسو هيلع هللا ىلصوبؿعـك هذا الحديث قال  ,نآالؼر

 .(3)«َوَيَضُع بِِه آَخرِينَ 

                                                           

 .(68) «أخالق حؿؾة الؼرآن»رواه أجري يف  (5)

 (.811أخرجف مسؾؿ )( 8)

 (.851أخرجف مسؾؿ )( 6)
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ُاجلَةِسُيَلُؽو)ُ:ۇئ َُِذَجةُ،ُّكُّ ةا َٙ وُُمٚبُِي
َ
ةُأ َٙ فذُِي ُٓ َُذ ُٗ كؾ الـاس  أي: ؛(ٌؿَُٕهَك

 يف صريؼ.  ن كؾ  قمـ الصباح مـطؾؼ يف سقرٍ 

 :لؽن هذا الغدو طؾى كوطقن

ؿا بٓ يعؿؾ إٓ  ,وثقابفق رحؿة اهلل جركػسف هلل ي ايغدو بائعً  :الـوع الول

 وهبذا البقع أطتؼ كػسف مـ طؼاب اهلل. ؛كؾ ما يسخط اهلل امتجـبً  اهللرضل ي

 يف ففق معصقة, فعؾف فؽؾ والفقى, لؾشقطان كػسف بائًعا يغدو الثاين: الـوع

 وغضبف. اهلل سخط

ة)ُ:ۇئ َٙ فذُِي ُٓ فؽان مـ الـاجقـ؛  ,ؼاب وسخط اهللعأطتؼفا مـ ال :أي ؛(َذ

ٕوامر واجتـاب الـقاهل يؽقن أكجك كػسف مـ  بػعؾ اهللٕكف هبذا البقع لـػسف 

 .ؼاب والعذابعال

ة): ۇئ َٙ وُُمٚبُِي
َ
واإلهالك لؾـػس هق  ,مفؾؽ كػسف :أي ,مفؾؽفا أي: ؛(أ

بَع » :ملسو هيلع هللا ىلصكؼقلف الؽبائر؛ هل و ,الدخقل يف الؿقبؼات اجَتـُِبوا الس 

 .ؿقت الؽبائر مقبؼات؛ ٕهنا هتؾؽ صاحبفاُس  إكؿاو ،(1)«الُؿوبَِؼاِت 

 مفؾؽفا أو الخقرات, وطؿؾ بالطاطة لـػسف معتؼ صـػان:س فالـا 

 الؿـؽرات. وفعؾ بالؿعصقة

                                                           

 (.80(, ومسؾؿ )8166أخرجف البخاري )( 5)
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أصؾ مـ أصقل اإلسالم قد اشتؿؾ طؾك مفؿات »حديث طظقؿ وهق ففذا 

 .(1)«مـ ققاطد اإلسالم

                                                           

 .(6/511شرح مسؾؿ لؾـقوي )( 5)
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 وقتواما جاء يف فضل الصالة ألول 
ُُٔ اهلل ـجؽُُ روى) ٚدٍُ ث َُِ أيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اجلبَُ ُُخُأق /ىةل  مكف ُأظَُ اُفٓ  تُّ

ُ ةُُالَصاَلُ» /ىةل  اهلل إىل ة ىلَعَ َٙ ُِٔ ثِؿُُّ» /ىةل ؟أي زّ /ىِخ «َوىذِ ي َٚادِلَ  زّ /ىِخ «ال
ةدُُ» /ىةل ؟أي َٙ َُِ يِفُ اِل ُّٔ زينؽَُظَُ /ىةل ،«الَِلُِ َقبِي ـادين ٗاقزتددُُ ولٚ ثٙ  ْذهو .«ل

ُ ((1)ـِيٗ

D 
 ,والؿسابؼة إلقفا ,مـ الؿسارطة يف الخقرات لالصالة يف أول الققت ه

وترغقب  اطؾقف ولفذا جاء يف الـصقص حث   ؛هل مـ صػات الؿحسـقـو

طؾقف  اهللوأن يؽقن مـ طـاية الؿرء هبذه الصؾقات الخؿس التل افرتضفا  ا,فقف

كاإلبراد  ؛هؤإٓ ما جاء استثـا ,يف الققم والؾقؾة أن يبادر إلك أدائفا يف أول وقتفا

 ,ا لؿ يؽـ يف ذلؽ مشؼةوكتلخقر العشاء إذ ,لصالة الظفر طـد اشتداد الحر

 َّٓ  ,دائفا يف أول الققت إولك وإكؿؾ وإتؿ أن يبادر الؿرء ويسارع ٕوإ

الؿصـػ  همـفا هذا الحديث الذي ذكر ؛طؾقفا دٓئؾ توهذه الػضقؾة دل

. 

ُُخُاجلَِبَُ)ُ:ۇئ
َ
ُإىَِلُالَِلُِملسو هيلع هللا ىلص َقأ َظتُّ

َ
ُأ َِ َٓ ُاَُف يُّ

َ
وهذا السمال . (؟ /ُأ

وهذا مـ حرصفؿ  ,ملسو هيلع هللا ىلصطؾك الـبل   الصحابة مـ اقرً كث تؽرر شاهبف ماو

                                                           

 (.81(, ومسؾؿ )181أخرجف البخاري )( 5)
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العـاية بػضائؾ إطؿال ومعرفتفا  يف وطظقؿ رغبتفؿ  ,طؾق هؿتفؿو

  الجـة. إلك يؼرب ما كؾلقن طـ لؽاكقا يسف ,والعؿؾ هبا

 ثؾ هذه السمآت الؿتؽررة مـ الصحب الؽرام م أيًضا تدل كؿا

كف طؾؿ تتقافر هؿؿ أو ,طؾك شرف هذا العؾؿ, العؾؿ بػضائؾ إطؿال

الصادققـ طؾك معرفتف والدراية بف؛ ٕكف أكرب الؿعقكة طؾك العـاية بالعؿؾ 

  .والحػاظ طؾقف

ُالَِلُِ) :ۇئ ُإىَِل َظتُّ
َ
ُأ َِ َٓ ُاَُف يُّ

َ
. وهذا فقف إثبات صػة الؿحبة (؟ أ

أن إطؿال متػاضؾة ولقست طؾك فقف و ا,واإليؿان هب ,واطتؼاد ذلؽ  هلل

 يف الػضؾ. رتبة واحدة

ةُىَةَل/): ۇئ َٙ َُوىذِ ُىلَعَ  ,وهذا مقضع الشاهد مـ الحديث .(الَصالَةُ

ومـ الؿعؾقم أن مـ  ,شاهًدا طؾك فضؾ الصالة يف أول الققت وأورده 

يؽقن قد أدى الصالة يف  ؛خرهآصؾك الصالة يف أول الققت أو وسطف أو يف 

ؾ العؾؿ دٓلة فؿـ أيـ أخذ الؿصـػ وغقره مـ أه ,وأدى القاجب ,الققت

 ؟هذا الحديث طؾك فضقؾة الصالة يف أول الققت

وإفعال القاقعة يف إزمان  ,ٕن طؾك لؾظرفقة»: قال ابـ رجب 

ذا وقعت يف أول ذلؽ إلؽـفا  ,بؾ تؼع يف جزء مـفا ,ٓ تستؼر فقفا الؿتسعة طـفا

َ ؿِّ ولفذا ُس  ؛فؼد صار الققت كؾف ضرًفا لفا حؽًؿا ,الققت
يف  امصؾقً الؿصؾل  ل
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 . (1)«فؾقس بؿصؾ   ؛وأما قبؾ الػعؾ يف الققت ,حال صالتف وبعدها

ُِٔ)ُ:ۇئ ي َٚادِلَ ُال ُثِؿُّ ُىَةَل/ ؟ يٌّ
َ
ُأ َّ ُُث  ملسو هيلع هللا ىلصؾـبل ل إولجقاب ال كان: (ىُِخ/

 ثؿ ,أطظؿ حؼقق اهلل طؾك طباده بعد التقحقد الصًلةـ ب إطؿال أفضؾ طـ

 ,وهق حؼ القالديـ ,وأطظؿفاما يتعؾؼ بحؼقق العباد ذكر بالجقاب الثاين  جاء

 .وهذا الحؼ قركف اهلل بحؼف يف آيات طديدة

 تعالك: وققلف ,[54]لؼؿان:  ﴾ڇڍڍڌ﴿ :قال اهلل تعالك 

 وققلف ,[66]الـساء:  ﴾ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ﴿

 ڻ ڻ ڻ   ڻ ںں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :تعالك

 ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ

, 86إلسراء: ]ا ﴾﮽  ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳  ﮲

  .مـ أطظؿ الحؼققأكف و ,هذا يدل طؾك طظؿ هذا الحؼو ,[84

ًٓ وفعاًل  والرحؿةؿ هق التعامؾ معفؿ باإلحسان هب والرب الؼقل بلن  ؛قق

ًٓ لقـً  ]اإلسراء:  ﴾﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸﴿والدطاء لفؿا  ,ايؽقن قق

 تعامؾ أن هق:والحد الجامع لرب القالديـ  ,بالحسـك ةؿعامؾبالوالػعؾ  ,[84

َولَقلِت إَِلى الـ اِس » :ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قال الـبل  ,تحب أن يعامؾؽ أوٓدك كؿا والديؽ

                                                           

 .باختصار (851 -810/  4ٓبـ رجب )« فتح الباري»اكظر: ( 5)
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 ا جؿاع أمر الرب وحؼقؼتف. , هذ(1)«ال ِذي ُيِحبُّ َأن ُيمَتى إَِلقهِ 

ُالَِلُِ)ُ:ۇئ َِ ُيِفَُقبِي ةُد َٙ ُاِل ؟ُىَةَل/ يٌّ
َ
ُأ َّ ُُث صؾًبا إلطالء كؾؿة  :أي (ىُِخ/

ومـفؿ  ,ؿـفؿ مـ يؼاتؾ حؿقةف ,الـاس فقفمؼاصد ختؾػ تؼتال الاهلل؛ ٕن 

مـ قاتؾ  ٓإ ,وٓ يؽقن شلء مـ ذلؽ يف سبقؾ اهلل ,ومـفؿ سؿعة ,شجاطة

 .لتؽقن كؾؿة اهلل هل العؾقا

ـَاَديِنُ): ۇئ َ ُل ُٗ ُاقزَتَددُ ِٚ
َ َُول ، َٔ ِٙ ِ ُث  هذا فقف أدب الصحابة  (َظَؽزيَِن

 ...,ثؿ أي ثؿ أي ,سئؾةبإ ؾقفط يثؼؾفؾؿ  ,ورفؼفؿ بف ملسو هيلع هللا ىلصيف تعامؾفؿ مع الـبل 

ويف الققت كػسف أشار إلك السخاء الذي كان طؾقف الـبل  .وإكؿا اكتػك بثالثة

نكف ف بالؿالفالسخاء كؿا يؽقن  ,يف البقان والـصح والدٓلة إلك الخقر ملسو هيلع هللا ىلص

لق  : يؼقلولفذا  ؛كان أكثر الـاس سخاءً  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل  ,العؾؿبيؽقن أيًضا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاستزدتف لزادين 

                                                           

 (.5844أخرجف مسؾؿ )( 5)
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 ا جاء يف فضل اجلناعةم

ـََُُٓالَُ َصاَلةُُ» ىةل/  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقَٚلُ أنَُ  ةؿيؿَُُُ٘ أثٚ روى)ُ:ۇئ  حُِة
ُ
َ
ُ ةُِاَلَُصُ ْٔ َُُنظَُأ

َ
َُٔشُِـُِوَُ حٍَُٓكُِبَُ هُُظؽَُوَُ ّزُُؽُِظَُأ ُ.(1)ـِيٗ ْذهو «اـ ًُصُُ ي

ُُٔ اهلل ـجؽُُ روىو ـََُُٓالَُ َصاَلةُُ» ىةل/ ملسو هيلع هللا ىلص اجلبُ  ـٔ  ؿََُُٓخُُ ث  حُِة
ُِ ؾُ هَُاُ ةُِاَلَُصُ ُِْٔ َُُأنظَُ َُٔشُِـُِوَُ جٍؿَُكُب ُ.(2)ـِيٗ ْذهو «حًُصَُرَُدَُ ي
ُ ـيىس أثٚ ىةل   ملسو هيلع هللا ىلص اجلبُ  ـٔ روى َُْٔ واعْحُُ /دفةىل رحؿه الل ْؾياُّت 

ٚا إٕٓة شئ َخًكة /ىةل ُ.وـشئ بكجؿ /ىةل ٗنإَُٕ ،ـٓؿ اثٔ إال ،ـو
ُِٗ يف ٓة َُِاُفُُ واػذَِمُ /ىُِخُ  ُ.ـ الُُ ْٔ ؿُُأصلَُ ادلرصحُُ /نييَ ،دأويِ
ُُٓ املٖهؿدُُ /ؾُُّواُهَُ  ُال ُ .(هُُظؽَُوَُ صٌل 

D 
أداء الصالة الؿؽتقبة جؿاطة يف بققت اهلل التل أذن  :أي ؛الؿراد بالجؿاطة

  يئ  ىئ  مئ﴿: قال اهلل  .اهلل أن تؼام لقذكر فقفا اسؿف وتؼام فقفا الصالة

  ٻ  ٱ يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب

 .[61 -66]الـقر: ﴾ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ

 ,ؾؾفا وأهبك صقرهافالرجقلة يف أفضؾ ح, ﴾ٱ﴿ : قػ طـد ققلف

                                                           

 (.640(, ومسؾؿ )648أخرجف البخاري )( 5)

 (.611(, ومسؾؿ )641أخرجف البخاري )( 8)
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 ـ,خؿس حقث يـادى هبال الصؾقات يف ,أن يؼػ مع الرجال يف بققت اهلل

ولقست الرجقلة أن تؼام الصالة ويجؾس مع أهؾف أو زوجف أو ولده أو يصؾل 

ًَل َصًَلَة َلُه، إَِل  ِمن َمن َسِؿَع الـ َداَء َفَؾم َيلتِِه، فَ » :وصح يف الحديث ,يف بقتف

ًلَِة َفُتَؼاَم، ُثم  ُأَخالَِف إَِلى َمـَاِزِل » :ملسو هيلع هللا ىلصقلف , وق(1)«ُطذرٍ  َلَؼد َهَؿؿُت َأن آُمَر بِالص 

َق َطَؾقِفم بقوت ًلََة، َفُلَحر  وٍم ََل َيشَفُدوَن الص  ذا دلقؾ طؾك أن ترك , وه(2)«فمََ

ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصمـ كبائر الذكقب؛ ٕن الـبل  أداء الصالة مع الجؿاطة مع الؼدرة كبقرة

  .أمر كبقر لقس بالفقـ يف إٓيفؿ يف تحريؼ البققت 

وطامة مـ روى طـ »قال:  طقسك الرتمذي  لطـ أبالؿصـػ كؼؾ و

 .«بسبع وطشريـ :فنكف قال ,خؿًسا وطشريـ إٓ ابـ طؿر :إكؿا قالقا ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ايات التل وٓ يعارض الرو ,صحقح ثابت والذي جاء طـ ابـ طؿر 

أشار إلك اختالف العؾؿاء  والؿصـػ  ,«خؿس وطشرين»جاءت بذكر 

فذكر يف  ,يف الجؿع بقـ رواية خؿس وطشريـ ورواية سبع وطشريـ ,يف تلويؾف

بع َس » :الدرجة أصغر مـ الجزء؛ ٕن يف حديث ابـ طؿر قال أنتلويؾف 

 :فؼقؾ ,«ازءً ُج  ينَ شرِ طِ ة وَ ؿَس َخ » :ويف حديث أبل هريرة ,«ةً َج رَ دَ  ينَ شرِ طِ وَ 

وهذا الؼقل مـ أضعػ ما ققؾ يف الجؿع بقـفؿا؛  .الدرجة أصغر مـ الجزء

                                                           

وصححف (, 8164وابـ حبان ) ,(106ابـ ماجف )و (,115ود )أخرجف أبق دا( 5)

 .إلباين

 (.615(, ومسؾؿ )8481أخرجف البخاري )( 8)
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 ينَ شرِ طِ وَ َخؿس » :وأيًضا «ةً َج رَ دَ  ينَ شرِ طِ بع وَ َس » :ٕكف جاء يف الصحقحقـ

فؾػظ الدرجة ثابت يف  ,فاختؾػ الؼدر مع اتحاد لػظ الدرجة فقفؿا ,«ةً َج رَ دَ 

ًٓ ذكر او الؼدريـ,الصحقحقـ يف  مـفا أن الؼؾقؾ  بقـفؿا,يف الجؿع  لعؾؿاء أققا

ًٓ الخؿس والعشريـ ملسو هيلع هللا ىلصومـفا أن الـبل  ,ٓ يعارضفوداخؾ يف الؽثقر   ,ذكر أو

ومـفا أن  ,وطشريـ فذكر ذلؽ اثؿ ُأطؾؿ فقؿا بعد أن الثقاب يبؾغ سبعً 

ن قلؿصؾفا ,حال الؿصؾقـ جؿاطة باختالفآختالف يف الثقاب يختؾػ 

الحاصؾ أن و .ة واحدة يف الثقاب ٓختالف حال صالهتؿلقسقا طؾك درج

وٓ تعارض كؿا كبف طؾك  ,الخؿس والعشريـ والسبع والعشريـ كؾفا ثابتة

 .ذلؽ أهؾ العؾؿ
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 ما جاء يف زكعيت الفجس من الفضل

ُُٔ ؽُُفُْقَُ روى): ۇئ  اهلل ُلُرقٚ ىةَلُ /ىةُخ  اعئنحَُ ـٔ نةمٍُُِ٘ ث

َُْهْضؿُِ َرْكَفَذة» /ملسو هيلع هللا ىلص َُٔ َػْيٌُ ا ْجَية ِْ ة ادلُّ َْ ة َو َٙ  .(1)مكِّ ثٗ إهؿد .«ذِي

َُِ ْٔ َش ٍُ يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقَٚلُ رأيُخُ ةَُْ» /ىةُخ  اعئنحُُ وروْتُ ٚان  اجل

 . (2) (ـِيٗ ْذهو .«ؿُِضُْاُهَُ ىجَ الؿكفذنيُِ إىل ْٖٗ أرسعَُ

D 
ُاُهظَ): ۇئ ُْٔ ُاُهضؿ ُركفيت ُيف ُصة  : الؿراد بركعتل الػجر (ْة

هذه الـافؾة ورد يف طظقؿ فعؾفا وجزيؾ ثقاهبا و ,الـافؾة التل قبؾ فريضة الػجر

َرْكَعَتا اْلَػْجِر » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لقال رسق :قالت  حديث طائشة :طـد اهلل كصقص مـفا

ْكَقا َوَما فِقَفا اذا كاكت ركعتا الػجر الـافؾة خقر مـ الدكقا وما , و(3)«َخْقٌر ِمَن الدُّ

 .ػريضة الػجرب بالؽؿفؿا  ,فقفا

َب إَِلي  َطْبِدي بَِشْيٍء َأَحب  » :حديث الؼدسليف ال  اهلل يؼقل  َوَما َتَؼر 

ُب إَِلي  بِالـ َوافِِل َحت ى ُأِحب هُ  ا اْفَتَرْضُت َطَؾْقِه، َوَما َيَزاُل َطْبِدي َيَتَؼر  , (4)«إَِلي  ِمؿ 

                                                           

 (.181أخرجف مسؾؿ )( 5)

 (.184(, ومسؾؿ )5560أخرجف البخاري )( 8)

 (.181أخرجف مسؾؿ )( 6)

 (.6118أخرجف البخاري )( 4)
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دي هذه الصالة العظقؿة والـافؾة قبؾفا فؼد أويت مولفذا مـ يؽرمف اهلل بلن ي

يف كؾ  وكػايتفسبًبا لحػظف  اوكاكت ,طظقؿا وكاكت فاتحة مباركة لققمف خقًرا

 .يقمف

اْبَن آَدَم »قال:  أن اهلل  :ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء يف الرتمذي وغقره طـ الـبل 

ِل الـ َفارِ   . (1)«َأْكِػَك آِخَرهُ  ؛اْرَكْع لِي َأْرَبَع َرَكَعاٍت ِمْن َأو 

ابـ  اإلسالمطـ شقخف شقخ  كؼاًل  «زاد الؿعاد»قال ابـ الؼقؿ يف كتابف  

ؼ ٕداء هذه فِّ ـ وُ . فؿ(2)«ه إربع طـدي هل الػجر وسـتفاذه»:  ةتقؿق

 ػل يف يقمف كؾف وكان يف حػظ اهللالصالة الـافؾة والػريضة يف أول الـفار كُ 

ْبَح : »ملسو هيلع هللا ىلص قال رسقل اهلل ,كؿا جاء يف الحديث تف,وذم َفُفَو فِي  ؛َمْن َصؾ ى الصُّ

 
ِ
ِة الل  .(3)«ِذم 

صالة الػجر فرضفا وكػؾفا يف أول الـفار وباكقرة الققم  ءؼ ٕدافؿـ وفِّ 

إن أمسؽت  ,يقمؽ مثؾ جؿؾؽ» :ؿا قال أحد السؾػك ,فؼد أخذ بزمام الققم

  .«خرهآأولف تبعؽ 

                                                           

( وقال: حديث حسـ غريب. وصححف 411(, والرتمذي )81481أخرجف أحؿد )( 5)

 إلباين.

 (.5/648ٓبـ الؼقؿ )« زاد الؿعاد»اكظر: ( 8)

 (.611أخرجف مسؾؿ )( 6)
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 » :قالت  حديث طائشة  وأورد
ِ
فِي  ملسو هيلع هللا ىلص َما َرَأْيُت َرُسوَل الل

ْبَل اْلَػْجرِ َشْيٍء ِمَن الـ َوافِِل َأْسَرَع ِمـُْه  ََ ْكَعَتْقِن   . (1)«إَِلى الر 

ركعتل الـافؾة قبؾ الػجر ومـ  ؛وهذا فقف طظقؿ العـاية هباتقـ الركعتقـ

وهذا مؿا يدل طؾك طظقؿ  ,ر وٓ سػرحضهبا أكف ما تركفا يف  ملسو هيلع هللا ىلصطظقؿ طـايتف 

 .الركعتقـ هاتقـ

                                                           

 (.184(, ومسؾؿ )5560أخرجف البخاري )( 5)
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 احملافظة على الفجس والعصسفضل ما جاء يف 

ُُٔ ثسؿ أثٚ ىوَُرَُ) :ۇئ  رقَٚلُ قٓفُخُ /ىةل أثيٗ ـٔ حَُجَُيُْؤَُرُُ ثٔ ةَُٓةرَُـُُ ث

ُْٔ» /ييٚل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َظؽٌُ اجلَةرَُ يَِِشَُ َُ
َ
ََُ َصًَلُ أ ِف، ُغُِِٚعُ َرْج ْٓ ََُ الَن ة َوَرْج َٙ ِ  «.ُكُؿوب

 .(1)مكِّ ثٗ إهؿد احلؽير .واُفصَُ اُهضؿَُ يفين
ُ مٚىس أيب ثٔ ثسؿ أثٚ وروى

َ
 /ىةل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رقَٚلُ أنُْ أثيٗ ـٔ ؿيُ فَُمُْاأل

 . ((2)ـِيٗ ْذهو «الٖحَُ دػَ ُِٔيُْدَُاُرَبُْ ًّلَُصُ َُُْْٔ»

D 
هاتقـ الصالتقـ العظقؿتقـ بالذكر والػضؾ يف كصقص كثقرة لؿا ُخصتا 

 .فقفؿا مـ الؿشؼة طؾك كثقر مـ الـػقس

ليت بعد الراحة والسؽقن والرغبة يف البؼاء طؾك الػراش تالػجر فصالة 

وأما  ,لؼقام ٕداء هذه الطاطة العظقؿةافقشؼ طؾك كثقر مـ الـػقس  ,ولذة الـقم

العصر فنهنا تليت يف ققة العؿؾ الدكققي والؿصالح الدكققية واستؽؿال أطؿالف 

فؿـ وفؼ لؾؿحافظة طؾقفؿا ففق بنذن اهلل محافظ  .يف يقمف قبؾ وقت الراحة

مع ما فقفؿا مـ مشؼة طؾك العبد فقف  طؾقفؿاالؿحافظة ف ,طؾك بؼقة الصؾقات

 .بد طؾك الؿحافظة طؾك بؼقة الصؾقاتمعقكة لؾع

                                                           

 (.664أخرجف مسؾؿ )( 5)

 (.661(, ومسؾؿ )114أخرجف البخاري )( 8)
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 ,الؿحافظة طؾك صالة الػجر والعصر ػضؾفقؿا يتعؾؼ ب  وأورد

 قـ:حديث

سؿعت رسقل اهلل  :طـ أبقف قال  بؽر بـ طؿارة لأبحديث  :الول

ْبَل ُغُروبَِفا» :يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص ََ ْؿِس، َو ْبَل ُصُؾوِع الش  ََ  .«َلْن َيِؾَج الـ اَر َأَحٌد َصؾ ى 

التل قبؾ صؾقع الشؿس: صالة الػجر, والتل قبؾ غروهبا: صالة  والصالة

 العصر.

ُاجلَةرَُ) :ۇئ ُيََِِش ْٔ  هاتقـما يف  طؾك يدلوهذا  ,لـ يدخؾفا أي: .(َُ

 مـ الـار.  حجابطؾقفؿا  الؿحافظة نَّ وأ طظقؿ؛ فضؾ مـ الصالتقـ

ى َمْن َصؾ  » قال: ملسو هيلع هللا ىلصحديث أبل بؽر إشعري طـ أبقف أن الـبل  والثاين:

الربديـ؛ ٕهنؿا  قتفؿاوتسؿ ,الػجر والعصر :. والربدان«الَبْرَدْيِن َدَخَل الَجـ ةَ 

 آخره.والعصر تليت يف  ,برد الـفار أولليت يف تالػجر ف ؛لتقان يف برد الـفارت

الؿحافظة طؾك ف ,اؿطؾقف والؿداومة ةالؿحافظ :«َصؾ ى الَبْرَدْينِ »بـ والؿراد 

الحديث الذي قبؾف أن الؿحافظة يف و ,قل الجـةهاتقـ الصالتقـ مقجب لدخ

 .طؾقفؿا مقجب لؾـجاة مـ الـار

 والـجاة مـ الـار  ويف هذا الحديث والذي قبؾف إشارة إلك أن دخقل الجـة

فؿـ لؿ  ,ومـ أطظؿفا شلًكا الػجر والعصر ,هبذه الصؾقات بالعـاية مرتبط

قال اهلل طـ الؽػار  ؿاكوإكؿا يدخؾ الـار  ؛يصؾ فؾقس بؿسؾؿ وٓ يدخؾ الجـة
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كان  الذي سببما ال :أي ,[48]الؿدثر:  ﴾جخ مح جح مج﴿ :الذيـ يدخؾقن الـار

هذا أول جقاب  ,[46]الؿدثر:  ﴾مس خس حس جس مخ﴿لـار ا ؽؿدخقل وراء

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصفالصالة طؿاد الديـ كؿا قال الـبل  ,يجقبقن بف

ًَلُة، َفؿَ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال   .(2)«ن َتَرَكَفا َفَؼد َكَػرَ الَعفُد ال ِذي َبقـَـَا َوَبقـَُفُم الص 

َمْن َحاَفَظ َطَؾقَفا؟ َكاَكت َلُه ُكوًرا، َوُبْرَهاًكا، َوَكَجاًة َيوَم الِؼَقاَمِة، » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 .(3)«َوَمن َلْم ُيَحافِظ َطَؾقَفا َلم َيُؽن َلُه ُكوٌر، َوََل ُبْرَهاٌن، َوََل َكَجاةٌ 

                                                           

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.(81)ص جف تخريتؼدم  (5)

 ؟؟؟؟؟؟؟؟.(81)ص تخريجف تؼدم  (8)

 .(81تؼدم تخريجف )ص ( 6)
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 ما جاء يف صالة الضحى

 ال أن ثسالث ملسو هيلع هللا ىلص ظجيب أوصةين» /ىةل  ردا ادلَُ أثٚ روى) :ۇئ
َُٔ  وصالة ،مٙؿٍُ ُّك ُ ْٔ أيةمٍُ زالزحُِ ثصيةم /ـنُخُ ْة أدـٙ

 إٔةمُُ ال وبأن ،ىحالظُُّ

ُ ظىت
ُ
 .(1)مكِّ ثٗ إهؿد .«ودؿَُأ

 زالزحُِ ثصيةمُِ ثسالث/ ملسو هيلع هللا ىلص ػِيٌل أوصةين» /ىةل  ؿيؿةَُُُ٘ أثٚ وروى

ُ أن جَى أودؿَُ وأن ،ىحالظُُ وركفيتُْ ،مٙؿٍُ ُّك ُ ْٔ أيةمٍُ
َ
  .(2)ـِيٗ ْذهو «.ؽَُرىُُأ

 ْٔ ُقالٍَلُ ُّك ُ ىلع صجطيُُ» /ىةل إٔٗ ملسو هيلع هللا ىلص اجلبُ  ـٔ  رُ ذَُ أثٚ وروى

 دِٙيِحٍُ وُكُُّ ،صؽىحٌُ حتٓيؽةٍُ وُكُُّ ،صؽىحٌُ تكبيعحٍُ نْك ،صؽىحٌُ أظؽزّ

ُوَُ ،صؽىحٌُ دسجيةٍُ وُكُُّ ،صؽىحٌُ
َ
 ،صؽىحٌُ املٍٖؿ ـٔ وٕهٌُ ،صؽىحٌُ ثةملفؿوِفُ ؿٌُمُْأ

 ْٔ ٙٓةيؿكفُُ ركفذةن ذلً ْٔ ى وجُيـ
 .(3)مكِّ ثٗ إهؿد «ىحالظُُّ

ٚه ىلع ةيَُهَُواتَُ  /أي ،الٍلقُُ ّكُُّ /وىٚهُلُ ،(4) ؿيؿةُُ٘ أيب ظؽير ْٔ حن
ُِْ ـؾّ ُّكَُ ٍَُ ـؾةمُُ ٗوأصُُِ ،ََصُهُْو ُال  .(واألكةرع م 

D 
                                                           

 (.188أخرجف مسؾؿ )( 5)

 (.185(, ومسؾؿ )5085أخرجف البخاري )( 8)

 (.188أخرجف مسؾؿ )( 6)

 (.5110(, ومسؾؿ )8080أخرجف البخاري )( 4)
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 ملسو هيلع هللا ىلصجاءت كصقص كثقرة طـ كبقـا  ,صالة الضحك صالة مباركة طظقؿة

وتسؿك صالة الضحك؛  ,وبقان طظقؿ ثقاهبا ,قفاوالرتغقب ف ,يف الحث طؾقفا

ووقتفا يبدأ مـ اكتفاء وقت الـفل طـ  الققم, مـٕهنا ُتصؾك يف هذا الققت 

أفضؾ ما تؽقن هذه الصالة و ,الصالة بعد الػجر إلك قبقؾ وقت الزوال بؼؾقؾ

 .طـد اشتداد حرارة الشؿس يف مـتصػ الضحك كؿا سقليت يف الحديث

 . وكؾؿا زاد أفضؾ أربع أو ست أو ثؿانٍ  ,ناوصالة الضحك ركعت

 فضائؾ مـثالث ب أصحابف يقصل ملسو هيلع هللا ىلصـ أن الـبل قالحديث هذيـ ويف

طؾك  ةدٓلا ذويف ه ,وصقة متؽررة أوصك هبا غقر واحد مـ أصحابف إطؿال,

  إطؿال.هذه شلن طظؿ 

ْوَصةيِنُ): ۇئ
َ
ؿٍُُ...أ ْٙ َُم ُُّك  ْٔ ِْ يَةٍمُ

َ
لف شلن طظقؿ  لصقامفا: (ثِِصَيةِمُزاََلزَِحُأ

ا طؾك صقام ثالثة أيام مـ مـ كان مقاضبً و كبقر,ا وأثر بالغ وثقاب طـد اهلل جد  

ْبرِ، َوَثًَلَثِة » قال: ملسو هيلع هللا ىلص ٕن الـبلكؾ شفر كلكف صام الدهر كؾف؛  َصْوُم َشْفرِ الص 

ْهرِ  ذا نف ,الفاالحسـة بعشر أمث يضاطػ اهلل ؛ ٕن(1)«َأي اٍم ِمْن ُكل  َشْفرٍ، َصْوُم الد 

حاديث ؿت الشفر؛ ولفذا كثرت إؿت ثالثة أيام مـ كؾ شفر كلكؽ ُص ُص 

يف  أن تصقمفاولؽ  ,يف الرتغقب يف صقام ثالثة أيام مـ كؾ شفر ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

                                                           

(, وصححف 6610ان )(, وابـ حب4/858(, والـسائل )5110بـ ماجف )اأخرجف ( 5)

 (.6158« )صحقح الجامع الصغقر وزياداتف»إلباين يف 
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الؿفؿ أن  ؛متػرقة أو مجتؿعةولؽ أن تصقمفا  ,أول الشفر أو وسطف أو آخره

 . كؾ شفر تقاضب طؾقفا

ىَحُ) :ۇئ وهذا فقف  أيًضا, بصالة الضحك ملسو هيلع هللا ىلصوأوصاين  :أي .(َوَصاَلةُِالظُّ

 ػضقؾة هذه الصالة. ل بقان

ودِؿَُ): ۇئ
ُ
َُظىَتُأ َٕةَم

َ
ُأ ُاَل ْن

َ
وهذا فقف فضؾ صالة القتر والؿحافظة  .(َوبِأ

اْجَعُؾوا آِخَر » :ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل ؛خر الؾقؾآأفضؾ ما تؽقن هل و ,طؾقفا

ْقِل ِوْتًرا ؾ هذا الحديث كؿا ذكر العؾؿاء طؾك مـ ا يحؿ, ولفذ(1)«َصًلَتُِؽْم بِالؾ 

إن تقسر الؼقام وإٓ  .فؾققتر قبؾ أن يـام ؛كان ٓ يتقسر لف أن يؼقم آخر الؾقؾ

 .هآخر الؾقؾ يجعؾ وتره آخر

ٓ يعارض ما جاء طـ الـبل  «َأْوَصاكِي َخِؾقِؾي» :ققل أبق هريرة و

ذ خِ تَّ ؿؿتـع أن يَ , فال(2)«ا َبْؽرٍ َخِؾقًًل َوَلْو ُكـُْت ُمت ِخًذا َخِؾقًًل ََلت َخْذُت َأبَ » :ملسو هيلع هللا ىلص

ؾؿ يلت فذ هق خؾقاًل خَ أما أن ُيتَّ  .خؾقاًل لف مـ أصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل 

 . «َأْوَصاكِي َخِؾقِؾي» :ولفذا قال أبق هريرة  ,ـفطمـع 

يُْصجُِطُ» :يف فضؾ صالة الضحك حديث أبل ذر  ثؿ أورد 
ُّْ َظِؽُز

َ
ُأ ْٔ ِْ ُ ُُقاَلٍَل ُُّك    كؾذا أصبحت واستقؼظت يفإ أي: .«َصَؽىَحٌُُىلَعَ

                                                           

 (.115(, ومسؾؿ )008أخرجف البخاري )( 5)

 (.8688(, ومسؾؿ )6014أخرجف البخاري )( 8)
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 ,ذكر كعؿة اهلل طؾقؽ هبذه الؿػاصؾ الؿتحركة يف كؾ أجزاء بدكؽ كؾفاتصباح 

ولقٓ مـة اهلل طؾقؽ بحركة هذه الؿػاصؾ لؿا استطعت أن تؼقم مـ فراشؽ 

ٓ يستطقع أن يؼقم؛ ٕن مػاصؾف  مـوأكت ترى يف الؿستشػقات مـ الؿرضك 

 كؾ ن مػصاًل قؿػاصؾ التل تتحرك يف جسؿؽ ثالثؿائة وستفال ,ٓ تتحرك

هذه كعؿة طظقؿة تستقجب شؽر و مفؿتفا, ٕداء مقضػةمػصؾ مـفا لفا حركة 

 حركتتو ,تؿد قدمؽو ,تؿد يدكو ,ؼقم بؿروكةت وحقـؿا صباح,الؿـعؿ كؾ 

 .عظقؿةالـعؿ ال هذهتذكر ت ...يف أي جفة

ُه ُخ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف صحقح مسؾؿ أكف  ِؾَق ُكلُّ إِْكَساٍن ِمْن َبـِي آَدَم َطَؾى إِك 

ِست قَن َوَثًَلثِِؿاَئِة َمْػِصٍل، َفَؿْن َكب َر اللَ، َوَحِؿَد اللَ، َوَهؾ َل اللَ، َوَسب َح اللَ، 

َواْسَتْغَػَر اللَ، َوَطَزَل َحَجًرا َطْن َصرِيِق الـ اِس، َأْو َشْوَكًة َأْو َطْظًؿا َطْن َصرِيِق 

ت قَن َوالث ًَلثِِؿاَئِة ال ـ اِس، َوَأَمَر بَِؿْعُروٍف َأْو َكَفى َطْن ُمـَْؽرٍ، َطَدَد تِْؾَك الس 

ـ ارِ  ْد َزْحَزَح َكْػَسُه َطِن ال ََ ُه َيْؿِشي َيْوَمِئٍذ َو ًَلَمى، َفنِك  هذا هق معـك ما . و(1)«السُّ

ؾ يقم تطؾع ك ,المك مـ أحدكؿ صدقةجاء يف هذا الحديث يصبح طؾك كؾ ُس 

 أنوهـا ٓ بد  ,تؽرر شؽر اهلل طؾك كعؿة هذه الؿػاصؾيفقف الشؿس كؾ يقم 

ذا قؿت يف الصباح وتذكرت كعؿة اهلل إفذه الؿػاصؾ مفؿ؛ فكـتبف إلك أمر 

طؾقؽ هبا فؾتحذر أشد الحذر أن تحرك هذه الؿػاصؾ يف أمٍر يسخط اهلل 
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ـ شؽر الؿـعؿ طؾك هذه لشؽر الؿـعؿ؛ ٕن م اتؿام مـاٍف ويغضبف؛ ٕن هذا 

 الؿػاصؾ أٓ تستعؿؾفا يف أمٍر يسخط الؿـعؿ هبا. 

َُصَؽىَحٌُ: )ۇئ ّْ َظِؽُز
َ
ُأ ْٔ ِْ ُ ُُقاَلٍَل ُُّك  ُىلَعَ , جاء يف بعض (يُْصجُِط

ْؿُس »الروايات  أن هذه الصدقة مطؾقبة مـؽ  أي: ,(1)«ُكل  َيْوٍم َتْطُؾُع فِقِه الش 

ثؿ ذكر  ,ؽر اهلل طؾك هذه الؿػاصؾمطؾقب مـؽ ش ,كؾ يقم تطؾع فقف الشؿس

 ومجآهتا متـقطة: اأن باب الصدقة باب واسع جد   ملسو هيلع هللا ىلصالـاصح إمقـ 

َُصَؽىٌَح،ُ): ۇئ ِِيٍَِح ْٙ َُت َُوُكُّ َُصَؽىٌَح، يَؽٍة ِٓ ُحَتْ َُوُكُّ َُصَؽىٌَح، ُتَْكبِيَعٍح نَُْكُّ
ْفُؿوِفَُصَؽىٌَح،َُوجَُ َٓ ْ ْمٌؿُثِةل

َ
ُدَْسجَِيٍةَُصَؽىٌَح،ُوَأ ِؿَُصَؽىَحٌَُوُكُّ ٍَ ْٖ ُٓ ْ ُال ِٔ

ـَ ُ بدأ  .(ْهٌ

إربع التل هل  وهل الؽؾؿات والتؽبقر, والتفؾقؾبالتسبقح والتحؿقد  ملسو هيلع هللا ىلص

 َأْرَبٌع: » :أحب الؽالم إلك اهلل كؿا يف الحديث الصحقح
ِ
َأَحبُّ اْلَؽًَلِم إَِلى الل

ِه، َوََل إَِلَه إَِل  اللُ، َوا ، َواْلَحْؿُد لِؾ 
ِ
َك بَِلي ِفن  َبَدْأَت ُسْبَحاَن الل  ,(2)«للُ َأْكَبُر. ََل َيُضرُّ

بدأ هبا تدلقاًل طؾك أن هذه إربع أطظؿ الصدقات التل تتصدق هبا أيفا العبد 

فال تحرمفا  ,ة لألجرػتؼرؿالحت تصدقت طؾك كػسؽ فؽؾؿا سبَّ  .طؾك كػسؽ

 ,صدقةواهلل أكرب  ,والحؿد هلل صدقة ,سبحان اهلل صدقةف ,مـ هذه الصدقات

ولفذا كثقر مـ الؿقفؼقـ مـ طباد اهلل مؿـ يؽرمف اهلل  , اهلل صدقةَّٓ إوٓ إلف 
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ثؿ  ,أذكار الصباح ثؿ ,إذكار التل بعد الصالة بؼراءة ثؿ ,بصالة الػجر

 
ْ
 .ى شؽر كعؿة هذه الؿػاصؾالضحك يؽقن بنذن اهلل قد أدَّ  ركعتل

إلك  َؼ فِّ ؿـ وُ ف ,صرالؿذكقر يف الحديث مـ باب التؿثقؾ ٓ مـ باب الحو

 اهللوغقرها؛ حػظ  وإذكارشؽر اهلل طؾك هذه الؿػاصؾ بالتسبقح والتحؿقد 

 . ففق فوبارك ل ,كؾف فيقم لف

َُصَؽىَحٌُ) :ۇئ ِؿ ٍَ ْٖ ُٓ ْ ُال ِٔ
ـَ ُ َُوَجْهٌ َُصَؽىٌَح، ْفُؿوِف َٓ ْ ُثِةل ْمٌؿ

َ
مـ تلمره  .(وَأ

حتك لق  ف,مـؽ طؾقوتدلف إلك خقر هذه صدقة  ,ؿعروف وترشده إلك فضقؾةب

 لؽ. وُكتَِبْت حصؾت  قدفالصدقة  ,وصقتؽ لف بعـػ لؿ يؼبؾ وردَّ 

ىَحُ): ۇئ ُالظُّ َٔ ِْ ُ ة َٓ ُٙ ُف ٌَ ُيَْؿ َُرْكَفَذةِن ًَ ِ َُذل ْٔ ِْ ُ قال الـقوي  .(َوجُيْـُِئ

 :« فِ ( وَيْجِزي)ضبطـاُه لِف وضؿِّ ـَ اإِلجزاءِ  ؛بَػتِح أوَّ ؿ  م والػتُح مـ  ,فالضَّ

 .(1)«َكَػك :أي ؛جزى يجزئ

ويـبغل طؾك الؿسؾؿ أن يحافظ طؾقفا  ,وهذا فقف فضؾ صالة الضحك

وفقفا مـ الػضؾ أهنا تجزئ طـ الصدقات  -سبؼ كؿا- وأقؾفا ركعتان

كاكت هذه الصالة تجزئ طـ ذلؽ كؾف؛  وإكؿا ,الؿطؾقبة مـؽ بعدد الؿػاصؾ

ٓ  ف ,ٕن فقفا طبقدية لؽؾ الؿػاصؾ  ؽؾ مػاصؾؽ تحركت سجقًدا وركقًطا وذ

طؾك »: . فالحديث يدل كؿا قال الشقكاين  طبقدية هللوقًطا وخض
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طظؿ فضؾ الضحك وكرب مققعفا وتلكد مشروطقتفا, وأن ركعتقفا تجزيان طـ 

 .(1)«ثالثؿائة وستقـ صدقة, وما كان كذلؽ ففق حؼقؼ بالؿقاضبة والؿداومة

                                                           

 (.6/18) كقؾ إوصار (5)
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 ما جاء يف عدد صالة الضحى

ُديؽُّ) :ۇئ ُركفذةنىؽ ُإٔٙة ُاعئنحَُُةُُذَُفةُُُْْتُوَُرَُوَُُ،م ُ/ىةُخُُـٔ
ُرقُٚلُ» َُُكن ُاهللُُُملسو هيلع هللا ىلصاهلل َُمةَ  ة َْ ُ ـِيُؽ

َُويَ ْرَبًفة،
َ
ُأ ىَح ُالظُّ ُثُُٗ«.يَُصٌل  دهؿد

 .(1)مكِّ
ُُُٔوروىُـجؽُُ اهللُُُٗرأىُرقَٚلُينُأظٌؽُإَُْٔةُأػربَُُ/ىةلُ،ًَلُأيبُحَلُُْالؿمحُٔث

َُصُيُُُملسو هيلع هللا ىلص ُ»ُ/نإٕٙةُظؽزخُئ٘ةُٕإالُأمَُُ،ىحُالظٌُُّل  ُاجلَِبَ َن
َ
َْٚمُُملسو هيلع هللا ىلصأ ُيَ ة َٙ ُثَْيَذ ََ َدَػ

ُ ُٗ َٕ
َ
ُأ ة،َُدْيَ َٙ ْٖ ِْ َػَمُ

َ
ُأ َُصًَلَُصاَلةًَُرعُّ ُٗ ْحُذ

َ
ةَُرأ َْ ةيِنَُرَكَفةٍت،ُ َٓ َح،ُنََصًَلَُث ٍَ َْ َذْذِطُ

ُضٚدَُ َٚعَُوالكُّ ٌُ ُالؿُّ ُّّ ِ   (.(2)ْذهوُـِيٗ«.ََُكَنُيُذ

D 
ْكَعَتاِن َوُيْجِزُئ ِمْن َذلَِك رَ : »ملسو هيلع هللا ىلص قال ؛تؼدم أن صالة الضحك ركعتان

َحى والحديث الذي  حديث طائشة إيراد الؿملػ . و«َيْرَكُعُفَؿا ِمَن الضُّ

باب مـ  لفف ,حسـفلوكؾؿا زاد  ,أن صالة الضحك أقؾفا ركعتانيػقدان بعده 

ففق  اإن صالها أربعً , ؿطؾؼة أقؾفا ركعتان وكؾؿا زاد ففق أفضؾالـافؾة ال

 فلفضؾ.  اينفلفضؾ وإن صالها ثؿ اأفضؾ وإن صالها ست  
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 ما جاء يف الصالةعند ازتفاع الضحى واستحساز الشنص

ُاُيةقُِ) :ۇئ ُُُُُّٔروى ُأنَُيُْالَنٍُُفُُْٚـَُُث َُُٔؽَُيُْزَُُجةين ُُث
َ
ةَُُُّرَُرُْأ ًْ ُىٚ رأى

ُالظَُُُِّصُيُُ ُْٔ ُنيةلٚن ُُ/ىح
َ
ـََُُْأ ُ ُُيؽ ُأنَُُِِة ٚا ُالكةـحُُالصالةَُُٓ ُ٘ؾه ُكي يف

َُُ وَُ»ُ/ىةلُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرقَٚلُُإنَُُ،أنظ
َ
ُاأْل ُِْهَصةُلَُصاَلةُ إهؿدُُ«.ابنَِيُِظنَيُدَْؿَمُضُا

 .(1)ثُٗمكِّ
ُالٍسيُُُ/ىيَُ/ابواألوَُ ُاهللُِٚعُصُُالؿُُُّ٘ٚ ُُُٓ/وىيَُ،إىل ُ/وىيَُ،ػيؿال

ُُٓ ُ.اُهييُٗ/وىيَُ،ّاظُِالؿَُُ/وىيَُ،طجُ َكُال
ُْفضٓ-ُُضُمُُؿُْدَُُ/وىٚهل  ُوامليُّوطةد ُُ/-حثهذطُاتلة 

َ
ُاظّتاقُأ ٙةُالنُِْؽُ٘ٚ

ُـٖؽَُثةلؿَُ ُواقُْالظُُُّةِعُاردهُمظة  ُ-ؽودةمَُ-ُمظة والؿَُُ.النٓفُؿارُِعُْذُِىح
ُِٚصُمجؿُنَُُ/ةلَصُواُهُُِ.ثةلنٓفُؿَُعَُمَُإذاُاقذَُالؿَُ  . (اإلثَُةرُُلَُصيَُ٘و

D 
 ,وقت الضحك وقت متسع يبدأ مـ صؾقع الشؿس وارتػاطفا بؼدر رمح

بربع  وقدره العؾؿاء  ,فقؿا يراه الـاضر ببصره :والؿراد بؼدر رمح أي

 فاويـتفل وقت .يبدأ وقت صالة الضحك هافؿـ بعد ,مـ صؾقع الشؿسساطة 

بربع ساطة  رَ دِّ وأيًضا قُ  ,طـدما تؽقن الشؿس يف كبد السؿاء قبؾ زوالفا بؼؾقؾ

 .قبؾ الزوال
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الـفل الذي بعد صؾقع الشؿس والـفل  ؛فصالة الضحك وقتفا قبؾ الـفققـ

و يف أو يف وسطف أإن شاء صالها يف أول الققت  ,الذي قبؾ زوال الشؿس

 ه.خرآ

َوابنِيَُ َصاَلةُُ» :ۇئ
َ
 ,الؽثقر الرجقع إلك اهلل :ابيف معـك إوَّ  ققؾ .«اأْل

 .الػؼقف :وققؾ ,الراحؿ :وققؾ ,الؿسبح :وققؾ ,هق الؿطقع :وققؾ

لؽؾؿة ابقـ جؿع هذه إققال متؼاربة يف معـك إواب؛ ٕن إوَّ  وكؾ

اب فإوَّ  ,وآب إلك كذا أي رجع إلقف ,آب الػعؾ صقغة مبالغة مـ لاب وهأوَّ 

 ,لطاطة هلل ومالزمةً  ,واستغػاًرا كابة إلقف تقبةً هق الؽثقر الرجقع إلك اهلل واإل

ففذه الؿعاين كؾفا التل  .ديـ اهلليف وطـاية بالتػؼف  ,وطـاية بالذكر والتسبقح

 ما جاء يف هذا ومـ أطؿال إواب ,وبة إلك اهللداخؾة يف معـك إ تذكر

 .الحديث وهق صالة الضحك

ُِْهَصةُلُ دَْؿَمُضُ ِظنيَُ» :ۇئ و ُثةلؿمظة ُ» :ف بؼقلفـَ قَّ بَ  ،«ا اظّتاقُأؽالنٙة
ُالظىح ُاردهةع صار  فنذا فالرمضاء هق الرمؾ الذي احرت بالشؿس ,«ـٖؽ

 ,فذاك الققت هق أفضؾ أوقات أداء هذه الصالة ,الرمضاءسؿل الرمؾ حاًرا 

 .وهق يف مـتصػ وقت الضحك

ف طؾك رأى أكاًسا يصؾقن الضحك يف أول الققت كبَّ د بـ أرقؿ لؿا زيو

لؽـ ثؿة ما هق  ,طؿؾ صحقح وجائز فأي أن العؿؾ الذي يؼقمقن ب ؛إفضؾ
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 وهل صالة إوابقـ.  ,صؾك حقـ ترمض الػصالتأن  قوهف, أفضؾ مـ

بؾ الذي يػطؿ طـ ر اإلقوهق صغ ,جؿع فصقؾ -ـَ قَّ كؿا بَ -والػصال 

بؾ تمثر هذا الصغقر مـ اإلو ,والجؿع فصال ,مف يسؿك فصقالالرضاطة مـ أ

 .قحس هبا يف أضالففففقف الرمضاء أكثر مـ الؽبقر 

َمْن َصؾ ى الَغَداَة »ؼد جاء فقفا أحاديث ف «صالة اإلشراق»ـيتعؾؼ بفقؿا  أما

ْؿُس، ُثم  َصؾ   َعَد َيْذُكُر اللَ َحت ى َتْطُؾَع الش  ََ ي َجَؿاَطٍة ُثم  
ى َرْكَعَتْقِن َكاَكْت َلُه فِ

ةٍ  ٍة َتام  ٍة َتام  ٍة َوُطْؿَرٍة َتام  هذه  ,وحسـف غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ, (1)«َكَلْجرِ َحج 

ؼ الؿرء فِّ ذا وُ إو ,ؾضحك يف أول وقتفال هل صالةٌ  -اإلشراقصالة -الصالة 

 :أي مصًله ققؾ ,ك يف الؿسجد الػجر يف جؿاطة وجؾس يف مصالهوصؾَّ 

؛ وقد الؿؽان الذي صؾك فقف :أي مصًلهيف  وققؾ .ك فقفسجد الذي صؾَّ الؿ

ُه  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  جاء يف حديث جابر بـ سؿرة  ـْ ُمَصالَّ
َٓ َيُؼقُم مِ َكاَن 

ْؿُس  ْبَح َحتَّك َتْطُؾَع الشَّ  .(2)الَِّذي ُيَصؾِّل فِقِف الص 

ذا كان اكتؼؾ إو ,ـة بؼاء الؿرء يف مؽاكف الذي صؾك فقففإصؾ يف هذه الس  

فالؿرجق أن  ,ا وتبصًرا يف ديـ اهللمـ مؽاكف لحؾؼة طؾؿ يحتاج إلقفا تػؼفً 

                                                           

السؾسؾة »( وقال: حديث حسـ غريب. وحسـف إلباين يف 186أخرجف الرتمذي )( 5)

 (.6416« )الصحقحة

 (.8688أخرجف مسؾؿ )( 8)
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يبؼك يف الؿقضع الذي صؾك فقف حتك أن إصؾ فوإٓ  ,الثقاب باق وثابت

وصالة هاتقـ  ,الشؿس قدر رمح يصؾل ركعتقـ تذا ارتػعنف .تطؾع الشؿس

ولعؾفا يف  .أو صالها يف بقتف ,سقاء صالها يف الؿسجد سعة؛فقف  الركعتقـ أمرٌ 

ًلََة الَؿْؽُتوَبةَ » :ملسو هيلع هللا ىلصبقتف أفضؾ لؼقلف  ي َبْقتِِه إَِل  الص 
 .(1)«َفنِن  َخْقَر َصًلَِة الَؿْرِء فِ

وقد سئؾ طـ صالة اإلشراق هؾ هل  قال الشقخ طبد العزيز بـ باز 

 صالة الضحك: 

فعؾفا  صالة اإلشراق هل صالة الضحك يف أول وقتفا, وإفضؾكعؿ »

صالة إوابقـ حقـ : »ملسو هيلع هللا ىلصطـد ارتػاع الضحك واشتداد الرمضاء؛ لؼقل الـبل 

والؿعـك حقـ تحرت الشؿس طؾك  رواه مسؾؿ يف صحقحف.«. ترمض الػصال

ومعـك ترمض أي: تشتد طؾقفا  ,أوٓد اإلبؾ. وهذا هق معـك ترمض الػصال

 الرمضاء.

أبل هريرة لؿا ثبت يف الصحقحقـ طـ  ؛وأقؾ صالة الضحك ركعتان

  :بثالث: صقام ثالثة أيام مـ كؾ شفر,  ملسو هيلع هللا ىلصأوصاين رسقل اهلل »قال

 «.وركعتل الضحك, وأن أوتر قبؾ الـقم

, وٓ «صؾك صالة الضحك يقم الػتح ثؿاين ركعات»أكف  ملسو هيلع هللا ىلصوثبت طـف 

إذا : »لعؿرو بـ طبسة  ملسو هيلع هللا ىلصحد ٕكثرها طؾك إصح؛ لؼقل الـبل 

                                                           

 (.185(, ومسؾؿ )6556أخرجف البخاري )( 5)
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فنن  ؛ع الشؿس ققد رمح, ثؿ صؾصؾقت الػجر فلمسؽ طـ الصالة حتك تطؾ

أخرجف مسؾؿ يف صحقحف « الصالة محضقرة مشفقدة إلك أن تؼػ الشؿس

 ًٓ  .مطق

أن يصؾل بعد ارتػاع الشؿس إلك أن تؼػ الشؿس, ولؿ يحدد  ملسو هيلع هللا ىلصفلمره 

لف ركعات فدل ذلؽ طؾك أن صالة الضحك ٓ حد ٕكثرها, وإفضؾ أن 

«. لؾقؾ والـفار مثـك مثـكصالة ا: »ملسو هيلع هللا ىلصلؼقل الـبل  ؛يسؾؿ مـ كؾ ركعتقـ

والـسائل وابـ ماجف بنسـاد صحقح  أخرجف اإلمام أحؿد وأبق داود والرتمذي

 .(1)«. واهلل ولل التقفقؼمـ حديث ابـ طؿر 

                                                           

 .(416-55/415مجؿقع فتاواه )( 5)



 

 

65 
 زتهددشرح كفاية املتعبد وتحفة امل

 ما جاء يف الصالة قبل الظوس وبعدها

َُُُْْٔ»ُ/ييٚل ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرقَٚلُُقٓفُخُُ/ىةُخُُظجيجحَُُروتُأمُُّ) :ۇئ
ُظَُثفؽَُُوأربٍؿُُاُؾٙؿََُُُِجُْرَُُركفةٍتُُىلعُأربؿَُُِؼُظةذَُ ُاهللُىلعُاجلةرؿَُ٘ة ْٗ»(1).ُ

ُداودَُ ُأثٚ ُُكةئُُّواُن ُُواُّتْؾيُُُّأػؿصٗ ُْةَصح. ُاُّتْؾيُُّواثٔ ٌَُُٔكُظَُُ/وىةل
  (.صعيطٌُ

D 
وأورد  ,ة لؾظفريَّ دِ عْ ة والبَ ؾقَّ بْ ما يتعؾؼ بالراتبة الؼَ   الؿصـػذكر 

  حديث أم حبقبة َمْن » :يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقل اهلل  :قالت

َمُه اللُ َطَؾى الـ ارِ  ْبَل الظُّْفرِ َوَأْرَبٍع َبْعَدَها َحر  ََ وهذا  .«َحاَفَظ َطَؾى َأْرَبِع َرَكَعاٍت 

قبؾ  ركعات فقف طظؿ الػضقؾة والثقاب لؿـ وفؼف اهلل لؾؿحافظة طؾك أربع

, الـار َجَسَده طؾك اهلل مَ رَّ حافظ طؾقفا َح يمـ  ها,بعدركعات الظفر وأربع 

 .دخؾ الجـةو

 ما جاء فينن صلى يف يوو ثنيت عشسة زكعة

ُ»ُ/ييٚلُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإٔٙةُقٓفخُرقَٚلُُُظجيجحَُُروتُأمُُّ) :ۇئ ْٔ ِْ ةُ َْ

ُ ِ ُلِِلَ ُيَُصٌل  ٍّ ُُمْكِِ ُُ-دفةىل-َخْجٍؽ َُدْيَ ُْٔ ُّٚاًع، َُتَػ َُرْكَفًح ةَ ْشَ ـَ ُ ُزِنْيَتْ ٍْٚم ُيَ ُّكَ
                                                           

(, وابـ ماجف 6/861(, والـسائل )488(, والرتمذي )5860أخرجف أبق داود )( 5)

 (, وصححف إلباين.5561)
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َٖحُِنَِؿيَظٍح،ُإاَِلَُبََنُاهلُلُهَلُُثَيًْذةُ َ  (.(1)إهؿدُثُٗمكُِّ«يِفُالْ

D 
هل ســ و ,ما يتعؾؼ بػضؾ الســ الرواتب الؿصـػ  ـَ قَّ بَ 

 .طشرة ركعة ايف الحديث اثـتكؿا ُبقـ  هاوطدد ,لصؾقات الخؿس الؿؽتقبةا

الرتمذي الحديث بـحق ما رواه مسؾؿ وزاد فقف زيادة تقضح ى قد روو

ْبَل الظُّْفرِ، َوَرْكَعَتْقِن َبْعَدَها، أَ » :فزاد فقف ,رواتبالســ الهذه تػصقؾ  ََ ْرَبًعا 

ْبَل َصًَلِة اْلَػْجرِ  ََ  .(2)«َوَرْكَعَتْقِن َبْعَد الَؿْغِرِب، َوَرْكَعَتْقِن َبْعَد الِعَشاِء، َوَرْكَعَتْقِن 

ومـ وفؼف اهلل فحافظ طؾقفا وواضب طؾقفا يف الققم  ,طشرة ركعة اثـتاففذه 

 .قًتا يف الجـةبـك اهلل لف ب ,والؾقؾة

ـة البعدية لؾظفر ركعتان وحديثفا أن الس   حديث أم حبقبة يف و

وٓ  ,ثابت هؿان كالاوالحديث ,فقف أن السـة البعدية لؾظفر أربع فالذي قبؾ

ن ذلؽ محؿقل إ يف الجؿع بقـفؿا: بؾ كؿا قال العؾؿاء  فؿا,تعارض بقـ

فؿـ آتك بإقؾ  ,ولفا أكثر ,ؾوأن الراتبة البعدية لفا أق ,طؾك التقسعة يف ذلؽ

وطؾقف فنن . إكؿؾ وإفضؾ َؾ صَّ َح  كثرتك بإأومـ  ,أصؾ السـة َؾ صَّ َح 

الؿسؾؿ يـبغل أن يحرص طؾك أن يصؾل بعد الظفر ركعتقـ يقاضب طؾقفا وإن 

                                                           

 (.188أخرجف مسؾؿ )( 5)

 .وصححف إلباين. (, وقال: حديث حسـ صحقح451أخرجف الرتمذي )( 8)
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 .زاد وجعؾفا أربع ركعات ففذا أكؿؾ وأفضؾ

الصؾقات ـ م وهناره لقؾفذا تلمؾـا طدد ما يقاضب طؾقف الؿسؾؿ يف وإ

فا اثـتل طشرة ركعة التل جاءت يف قلإأضػ و ,الؿؽتقبة سبع طشرة ركعة

أضػ لفا  , ثؿوطشريـ ركعة ايؽقن الؿجؿقع تسع حديث أم حبقبة 

فاتتف صالة الؾقؾ صالها مـ  , حتك وإنصالة الؾقؾ إحدى طشرة ركعة

 ا الؿقاضبُة طؾك أربعقـ ركعة يف الققم والؾقؾة.ذفقتؿ لف هبالضحك 

فؽان مجؿقع » اإلسالم ابـ تقؿقة:يؼقل شقخ ه إربعقـ ذويف شلن ه

 .(1)«صالة الػريضة والـافؾة يف الققم والؾقؾة كحق أربعقـ ركعة

الػرائض وســفا  :ه دائًؿادُ رْ ففذه أربعقن ركعة وِ » : وقال ابـ الؼقؿ

  .(2)«وققام الؾقؾ والقتر

د دائًؿا رْ ك هذا القِ فقـبغل طؾك العبد أن يقاضب طؾ»أيًضا:  وقال 

فؿا أسرع وأطجؾ فتح الباب لؿـ يؼرطف كؾ يقم ولقؾة أربعقـ  ,إلك الؿؿات

 .(3)«مرة واهلل الؿستعان

 

                                                           

 (.58/645ٓبـ تقؿقة )« مجؿقع الػتاوى»اكظر: ( 5)

 (.518صالصالة وأحؽام تاركفا ) (8)

 (.651-656/ 5زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد ٓبـ الؼقؿ ) (6)
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 جامع ما جاء يف صالة الليل

ُُ٘) :ۇئ َيةِم،ُ/ُ»ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُىةلُرقُٚلُُ/ىةلُؿيؿةُروىُأثُٚ ُالص  َُ ْنَظ
َ
أ

نُْ
َ
َعَؿُم،ُوَأ ُٓ ْ ُؿُاهللُِال ْٙ ََُِبْفَؽَُرَمَظةَن،َُم ُالَِْي َُْهِؿيَظِح،َُصاَلةُ ُالَصاَلةِ،َُبْفَؽُا َُ ُ«َظ

 (.(1)إهؿدُثُٗمكِّ

D 
الصالة إلك اهلل بعد الصالة  الؾقؾ أحب   صالةَ  أنَّ  ا الحديثذيف ه

 رجاءً  يف جقف الؾقؾلاًل ن الؼقام بقـ يدي اهلل خضقًطا وتذٕوذلؽ  ؛الؿؽتقبة

ڳ  ڳ  ڱ    گ  گ   ڳ  ڳ﴿ كؿا قال تعالك: ,ؿا طـد اهللل

لؿا فقفا مـ صػاء الؿـاجاة وقت  مـ أطظؿ الؼربففل  [56: السجدة] ﴾ڱ

 ,والبؼاء يف الػراش ,لؾراحة تركـٕن الـػس و؛ هجعت الـاس وسؽقن الؽقن

 ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴿فػقف الؿشؼة إٓ طؾك الخاشعقـ 

  .]46البؼرة: [

ـ فقفا فضؾ ولعؿري إن صالة التفجد لق لؿ يؽ»: قال الطقبل 

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ﴿ :سقى ققلف تعالك

إلك ققلف   ﴾گ  گ   ڳ  ڳ﴿ :وققلف تعالك ,]10: سراءاإل[ ﴾ڈ

وغقرهؿا مـ  ]51-56: سجدةال[ ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ﴿: تعالك

                                                           

 (.5566أخرجف مسؾؿ )( 5)
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 .(1)«لؽػاه مزية ؛أيات

فا يف الػضؾ وطؾق شلهنا وتؼدم ,فقف فضؾ الػرائضالحديث هذا  ثؿ إنَّ 

ولفذا لؿا ذكر صقام  قف.طؾ َض رِ تُ فْ وأكف ما تؼرب متؼرب بؿثؾ ما اُ  ,طؾك الـقافؾ

جاء وقد  صالة الـػؾ جعؾفا بعد الػرض؛ ذكرولؿا  الـػؾ جعؾف بعد الػرض

ُتََعَلو هَِ» :يف الحديث الؼدسل ََتَض  َّاَاف  َِِم َإََِلَّ ٍءََأَحبَّ ََعب ِديَبَِم  َبَإََِلَّ ،ََوَماََتَقرَّ

َبِالنََّوافِِلََحتَّىَُأِحبَّهَُ ُبَإََِلَّ  .(2)«َوَماََيَزاُلََعب ِديََيَتَقرَّ

 اإلسالم؛فالتؼرب إلك اهلل بالـقافؾ يؽقن بعد الؿحافظة طؾك فرائض 

مـ شغؾف الػرض طـ » :ؿؾطـ بعض أهؾ الع كؼاًل  ولفذا قال ابـ حجر 

 .(3)«رومـ شغؾف الـػؾ طـ الػرض ففق مغرو ,الـػؾ ففق معذور

ُُ٘) :ۇئ ُُِٗقُُُُِجُْحَُُؿيؿةُوروىُأثُٚ ُالنيػةنُُُؽُُيُِفُْحَُ»ُ/ىةلُملسو هيلع هللا ىلصُاجلبَُُث
ًَُُُبُْضُيَُُـيؽةٍَُُ ُثسُُُ،إذإُةمُؽٍُيَُرأسُأظؽزُّزالثُخُُُحُِيَُىلعُىةذُِ ُُـِي ٌَ ُحل
ٌَُ ُاهللُدفةىلُاحنَُِإنُنةرىؽ،ُغٚي ؿ ُاقتييؼُنٌؾ ُدٚطأُـُٖٗـيؽةُْخُذا ُوإذا ،

ُـٖٗ ُصًّلُإنُ،ةنُِؽدَُيُْخُُُاحنَِْخ َُُؽُُيَُاُفُُُِخُاحنَُُِذا ُن َُغُنأصجط ُاجلهِفَُُتُيُ نيًػة
 .(4)ْذهوُـِيٗ«.ُالنَُْكٌَُُُهِفُاجلَُُػجيَرُُوإالُأصجطَُ

                                                           

 (.8/481) تحػة إحقي( 5)

 (.6118أخرجف البخاري )( 8)

 (.55/646ٓبـ حجر )« فتح الباري»اكظر: ( 6)

 (.116(, ومسؾؿ )5548أخرجف البخاري )( 4)
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ُ/ُدأويُِٗيفُاُفِٓة ُاػذِهخُ.«الَنْيَػةنَُُُحْفِيؽُُ/ُ»ىٚهل
َسَُ٘ٚ/ُنييَُ- ُ.ُادمُثينُؽُِيُْخَُُُْٔواقذفةرةَُْ
ُوىيَُ- ُيهفُِْٗةُحنُٚذلًُُْٔيهفَُالنيػةنُوأنُؽة٘ؿه،ُىلعُُ٘ٚثَ/

ٚاظؿ ُ.ُوٕهسٙةُـيؽ٘ةُُْٔالك
ُ»ىٚهلو ُُّْىَةذَِيحُِ/ َظِؽُز

َ
ُ«أ ُػؿآُوُ٘ٚفؿالن ُُىةنيحُوُْٖٗىهةه،ُىلعُ/أي/

 .(ابليخ

D 
وقد أورده غقر واحد  ,يف الحث طؾك ققام الؾقؾ هذا الحديث أورده 

 .مـ أهؾ العؾؿ يف باب الحث طؾك ققام الؾقؾ

 ممخرة هل والؼافقة- لؼافقةا طؾك الشقطان يعؼدها التل العؼد وهذه

 .حؼقؼقة طؼد هل -الرأس

ُّْ) :ۇئ َظِؽُز
َ
ِسُأ

ْ
ُىَةذَِيِحَُرأ ٓ ما إهق طؾك طؿقمف  .(َحْفِيُؽُالَنْيَػةُنُىلَعَ

وهق الذي يـام طؾك ذكر اهلل متحصـًا  ؛دل الحديث طؾك استثـائف مـ ذلؽ

وٓ  ,شقطانفال يؼربف  ملسو هيلع هللا ىلصبؼراءة الؼرآن وإذكار الؿلثقرة طـ الـبل الؽريؿ 

 ,(1)فؿـ قرأ أية الؽرسل طـدما يلوي إلك فراشفيف حؿاية اهلل وحػظف, يزال 

                                                           

 ملسو هيلع هللا ىلص, قال: وكؾـل رسقل اهلل ( طـ أبل هريرة 6811خرجف البخاري )أ( 5)

بحػظ زكاة رمضان فلتاين آت فجعؾ يحثق مـ الطعام فلخذتف, فؼؾت ٕرفعـؽ إلك 
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 ,(1)وكػث ومسح طؾك بدكف كؿا جاء يف الصحقح ,والؿعقذتقـ اإلخالصوقرأ 

ا واقًقا مـ وحرزً  ,لف اا حصقـً وجاء بإذكار الؿشروطة كاكت أذكاره حصـً 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ تعالك: قال اهلل ,الشقطان الرجقؿ

﮲   ﮳  ﮴  ﴿ تعالك:وقال , [66]الزخرف:  ﴾ڦ ے  ے  ۓ     ۓ 

﯁    ﮾   ﮿  ﯀       ﮼  ﮽  ﮻  ﮺   ﮶   ﮷   ﮸  ﮹  ﮵ 

 . [61-64]اإلسراء:  ﴾                   

 ,﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: قال بعض الؿػسريـ يف ققلف تعالك

هلل يف حصـ حصقـ  فالذاكر ,الذيـ يذكرون اهلل لقس لؽ طؾقفؿ سبقؾ :أي

 .يؽقن واقًقا لف بنذن اهلل مـ الشقطان الرجقؿ

ًَُُُبُْضَُيَُُـيؽةٍَُُ ُثسُُ)ُ/ۇئ ٌَُُـِي ٌَُُحل هذا يقضح أن  .(نةرىؽُغٚي

َفنذا اْسَتْقَؼَظ »: ملسو هيلع هللا ىلص قال ,الؿؼصد مـ العؼد هق تثبقط الؿرء طـ الؼقام لطاطة اهلل

ْت ُطْؼَدٌة، َوإذا َتوَ  -تعالى-َفَذَكَر اللَ  ْت َطـُْه ُطْؼَدَتاِن، َفنذا َصؾ ى اْكَحؾ  َل اْكَحؾ  ض 

فقف أن هنقض الؿرء وققامف ٕداء  .«اْكَحؾ ِت اْلُعَؼُد، َفَلْصَبَح َكِشقًطا َصق َب الـ ْػسِ 

                                                           

, فؼال: إذا أويت إلك فراشؽ فاقرأ آية الؽرسل, لـ -فذكر الحديث  - ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

صدَك » :ملسو هيلع هللا ىلصؼال الـبل يزال طؾقؽ مـ اهلل حافظ, وٓ يؼربؽ شقطان حتك تصبح, ف

 «.ذاك شقطان ؛وهو كذوب

 (.1151أخرجف: البخاري )( 5)
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كشاط  أثرهاومـ  ,صاطة اهلل ومـاجاتف يف جقف الؾقؾ مـ مقجبات فؽ العؼد

ة الؼؾب يف الصباح كؾفا وسعاد ,وكشاط البدن الـػس,راحة ف ؛الروح والبدن

 . «فلصبح كشقًطا صقب الـػس» :ملسو هيلع هللا ىلصمـ فقائد وثؿرات ققام الؾقؾ كؿا قال 

ْكاَلنَُ) :ۇئ ٌَ ُ ُاجلَْهِف َُػجِيَر ْصَجَط
َ
ُأ ذا استؿر ولؿ يـفض إ :ي. أ(َوإاَِل

ذا استؿر الؿرء حتك ثؿ إ وخبث كػسف, خؿقلف وكسؾفذلؽ يؽقن مـ مقجبات 

لؾـبل  رَ كِ ذُ  بلكفكؿا صح  ؛الشقطان يف أذكفيصبح يؽقن ذلؽ مـ مقجبات بقل 

ْقَطاُن فِي ُأُذَكْقهِ : »ملسو هيلع هللا ىلص فَؼاَل , رجؾ كام حتك أصبح ملسو هيلع هللا ىلص أو  ،«َذاَك َرُجٌل َباَل الش 

ًٓ حؼقؼًقا  :والؿراد .(1)«فِي ُأُذكِهِ » قال:  أذكفمستفقـًا بف حتك جعؾ بال يف أذكف بق

ـ هذا الذي ومَ  ,ل فقفمرحاًضا لف يبقو كالؽـقػ الؿعد إللؼاء البقل فقف,

وهذا يبقـ فضؾ الطاطة  ف,لبقل ايرضك أن تؽقن أذكف كـقًػا لؾشقطان ومؽاكً 

, طامة وأهؿقة الصالة خاصة وأهنا مـ إسباب التل تؼل العبد مـ الشقطان

ر مـ قخأن ققام الؾقؾ والـفقض يف جقف الؾقؾ وٓ سقؿا ثؾث الؾقؾ إو

 لؿـ يقفؼف اهلل لؼقام الؾقؾ.  ,يقمف ربكة يفوالمقجبات السعادة والراحة 

 .تلويؾ يعؼد الشقطان :أي (.اػذِهخُاُفِٓة ُيفُدأويِٗ) :ۇئ

ُواقذفةرة) :ۇئ ُْسَ ُٚ٘ وإكؿا هل  ,حؼقؼقة ادً ؼَ لقست طُ  :يأ .(نييَ

وهذا الؽالم ٓ يصح؛ ٕن الؼاطدة طـد أهؾ  ,دمآتؿثقؾ واستعارة مـ طؼد بـل 

                                                           

 (.114(, ومسؾؿ )5544أخرجف البخاري )( 5)
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جاءت ويممـ هبا كؿا وردت دون صرففا طـ  ـة أن إمقر الغقبقة تؿر كؿاالس  

وأما تلويؾفا وصرففا طـ مرادها والزطؿ أهنا استعارة هذا كؾف مـ  ,ضاهرها

 بال طؾؿ.  ملسو هيلع هللا ىلصالؼقل يف حديث رسقل اهلل 

ُؽة٘ؿه) :ۇئ ُىلع ُٚ٘ ُثَ ُْةُ وىيَ ُحنٚ ُذلً ُْٔ ُيهفَ ُالنيػةن وأن
ٚاظؿُُْٔـيؽ٘ةُوٕهسٙة مقر الغقبقة والحؼ أن إ ,الحؼ هذا هق .(يهفُِٗالك

ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿ , وقال تعالك:ملسو هيلع هللا ىلصيممـ هبا طؾك ضاهرها كؿا أخرب 

 السقاحر الاليت يعؼدن طؼًدا يـػثـ فقفا.  :أي ,[4]الػؾؼ:  ﴾ڃ

»ُفةئنَح/ُُىُِخُُ/ىةلُوروىُمرسوٌقُ) :ۇئ
ُُاألـٓةلُُِأيُُّ إىلُرقٚلُُأظتُّ

ُ ُُُّ/ىةُخُ؟ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُىُِخُُ،ادلاا َُُِنأيُُّ/ ٚمُُُالِي ُيي ُقَُُ/ىةُخُ؟َكن ُؿَُُِٓإذا
ُ.(1).ُْذهوُـِيٗ«ةرخَُالَصُ

  (.(2)ىةهلُأثُٚـجيؽُاهلؿويُ،ادليًُ/ةرخُُوالَصُُ

D 
                                                           

 (.145(, ومسؾؿ )5568أخرجف البخاري )( 5)

لؿ أقػ طؾقف يف كتاب الغريب الؿصـػ ٕبل ُطبقد الؼاسؿ بـ سالّم الفروي. وقال ( 8)

وأما (: »810/ 4ؽؾ مـ حديث الصحقحقـ )كشػ الؿشأبق الػرج ابـ الجقزي يف 

اِرخ فؼال الحؿقدي: هق الديؽ (: 86/ 6يف شرحف طؾك مسؾؿ ) وقال الـقوي«. الصَّ

 «.قالقا وسؿل بذلؽ لؽثرة صقاحف ,الصارخ هـا هق الديؽ باتػاق العؾؿاء»
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طائشة  ٕم الؿممـقـ -وهق مـ طؾؿاء التابعقـ-ـ مسروق مال مهذا الس

  لف كظائر كثقرة مـ الصحابة أي   ,طـ ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصلقن الـبل ليس 

سؾػ وهذا يدل طؾك حرصفؿ وحرص ال ؟العؿؾ أحب أو أي   ؟العؿؾ أفضؾ

وهذا يـبف صالب العؿؾ أن الؿؼصقد مـ فضائؾ إطؿال لقس  ,الػضائؾ ؾكط

وإكؿا الغرض مـفا العؿؾ هبا والؼقام هبا طؾك القجف  ,مجرد القققف طؾقفا

َوَما َيَزاُل َطْبِدي »ففق الؼائؾ يف الحديث الؼدسل:  ,الذي يرضقف 

ُب إَِلي  بِالـ َوافِِل َحت ى ُأِحب هُ  فالغرض مـفا أن تؽقن معقكة لف طؾك  .(1)«َيَتَؼر 

 طؿال.إ

. وهذا هق أحب العؿؾ (ادلااُّ/ىةُخُ؟أيُاألـٓةلُأظتُإىلُاهلل) :ۇئ

 َأْدَوُمُه » :ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قال الـبل  ,إلك اهلل 
ِ
َواْطَؾُؿوا َأن  َأَحب  اْلَعَؿِل إَِلى الل

ل   ََ فؼؾقؾ دائؿ  ,ف العبدفالدائؿ هق إحب ولق كان قؾقاًل يدوم طؾق, (2)«َوإِْن 

 .ويـؼطع خقر مـ كثقر يػعؾف الؿرء مرة أو مرتقـ أو ثالث ثؿ يؿؾ  

الؿعقـة ومسللة الديؿقمة يف العؿؾ وآستؿرار هل مـ الؿسائؾ الؿفؿة 

طـاية طظقؿة؛ ٕن كثقًرا  عبدال هباويـبغل أن يعتـك  ,آستؼامة طؾك صاطة اهلليف 

أو  ًقاأسبقط الؿداوم طؾقفاسف مـ إطؿال كػ َتؿُؾ آستؼامة  ؼبؾ طؾكمؿـ ي

                                                           

 (.6118أخرجف البخاري )( 5)

 (.8858أخرجف مسؾؿ )( 8)
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 .وأكف ٓ يستطقع أن يصرب طؾقف ,ثؿ يرى أن العؿؾ شاق وثؼقؾ ًيا,شفر

خقر مـ كثقر طؾك صاطة اهلل يف أطؿال تبؼك لؾؿرء يداوم طؾقفا ؾـػس تؿريـ لفال

 فلحب العؿؾ إلك اهلل أدومف وإن قؾ.  ,ثؿ يـؼطع طـف ,مرة أو مرتقـيػعؾف 

ٚمنُ/ىِخ) /ۇئ ُيي َُكن ُالِيَ الؾقؾ كؾف ف؛ قة. سمال طـ إفضؾ(؟أي

ومـ  ,أوتر مـ أولف ,كؾ الؾقؾ أكف أوتر يفصح  ملسو هيلع هللا ىلصوقت ققام؛ ٕن الـبل 

 سمال طـ إفضؾ. اللؽـ  ,(1)ومـ آخره ,وسطف

وإذا سؿع الؿسؾؿ  ,هق الديؽ :. الصارخ(ذاُقٓؿُالصةرخإُ/ىةُخ) /ۇئ

ـ فضؾف, كؿا يف حديث أبل هريرة يشرع لف أن يسلل اهلل م فصقاح الديؽ فنك

 َيَؽِة َفاْسَلُلوا اللَ ِمْن َفْضِؾِه، »: قال ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل إذا َسِؿْعُتْم ِصَقاَح الد 

َفا َرَأْت َمَؾًؽا  .(2)«َفنِك 

ويسؿك الصارخ؛ ٕكف بعد مـتصػ الؾقؾ ويف  ,والديؽ يققظ الؿسؾؿ

ا لؾـاس طؾك أن ف مـبفً حدود الثؾث إخقر مـ الؾقؾ يبدأ يصقح فقؽقن صقاح

 وأنَّ وقت الؼقام قد بدأ. ,الؾقؾ قد اكتصػ

ََلَ» :ملسو هيلع هللا ىلصالـبل ققل  -فقؿا يتعؾؼ هبذا التـبقف-فضؾ الديؽ يف ورد قد و

                                                           

ْد »(. طـ طائشة, قالت: 141)(, ومسؾؿ 006أخرجف البخاري )( 5) ََ قِْل  ِمْن ُكل  الؾ 

َحرِ ملسو هيلع هللا ىلصَأْوَتَر َرُسوُل اللِ   «.، َفاْكَتَفى ِوْتُرُه إَِلى الس 

 (.8180(, ومسؾؿ )6616( أخرجف البخاري )8)
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ََلةَِ ُهَُيوِقُظَلِلصَّ يَكََفإِىَّ  .(1)«َتُسبُّواَالدِّ

فؽقػ  ,ٕكف يققظ لؾصالة هنك طـ سب الديؽ ملسو هيلع هللا ىلصذا كان الـبل إ /نةاؽة

ففذا  ,طباد اهللمـ اء الذيـ يققظقن الؼؾقب ويـبفقن الغافؾقـ إمر بالعؾؿ

 أهؾ العؾؿ أطظؿ مـ إيؼاظ الديؽ.  هق طؿؾاإليؼاظ الذي 

ُُُٔوروىُـجؽُُ) :ۇئ يَةُ» ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُىةلُيلُرقُٚلُُ/ىةلُؿوُُْٓخَُُاهللُث
ُرَِيةمَُ َُذَّتََك ، ََ ُالَِْي ُٚم َُحُي ََُكَن ُنُالٍَن ََ ِْْس ُ ْٔ ُدَُس ُالَ ُالَِلِ، ََُُِخْجَؽ ْذهوُُ«الَِْي

  (.(2)ـِيٗ

D 
ُنُالَنٍُ) /ۇئ ََ ِْْس ُ ْٔ ُدَُس اختؾػ هـا هؾ الذي َأهبؿ آسؿ هق الـبل  .(الَ

أن الـبل  رجحلؽـ إ ؟اهلل بـ طؿرو  أو الراوي أو الرواة طـ طبد ملسو هيلع هللا ىلص

واإلهبام يف مثؾ هذه  ,أهبؿ آسؿ ولؿ يؼصد معقـًا وأهبؿف سرتًا طؾقفالذي  ملسو هيلع هللا ىلص

إمر  وثاكًقا:سرتًا طؾك الشخص,  الول:: ٕمريـصريح الحال أولك مـ الت

، َلَ َتُؽْن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصفالـبل  ,الذي طؾقف قد يتقب مـف وٓ يستؿر طؾقف
ِ
َيا َطْبَد الل

ْقلِ  ََِقاَم الؾ  ْقَل، َفَتَرَك  هذا فقف تلكقد طؾك الؿعـك و ،«ِمْثَل ُفًلٍَن َكاَن َيُؼوُم الؾ 

                                                           

, «فنكه يدطو إلى الصًلة»( بؾػظ: 85610(, وأحؿد )1515( أخرجف أبق داود )5)

 إلباين. وصححف

 (.5510(, ومسؾؿ )5518ري )أخرجف البخا( 8)
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وكقن الؿرء يداوم مـ الؾقؾ طؾك  ,الدائؿهق أحب العؿؾ حقث إن الؿتؼدم 

تلكقد طؾك معـك  ففذا ,أو خؿس ركعات خقر مـ كثقر يـؼطع ,ثالث ركعات

 الؿداومة وآستؿرار طؾك العبادة.

َُكنَُ»ُ/ىةُخُُاعئنحُُُوروت) :ۇئ ُُرقُٚلُُْة ُيِفُُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـِيُؽ
يَ

َُرْكَفحًُ ةَ ْشَ ـَ ُإِْظَؽىُ ُىلَعَ ِ َُدْيِه ُيِف َُواَل َُرَمَظةَن، ْٔ َُخ ْل
َ
ُتَْكأ ُنَاَل ْرَبًفة،

َ
ُأ ُيَُصٌل  ،

ُ ُيَُصٌل  َّ ،ُُث َٔ ِٙ ِ َُوُغٚل َٔ ِٙ ُُظْكِٖ ْٔ ْلَُخ
َ
ْرَبًفة،ُنَاَلُتَْكأ

َ
ُأ ُيَُصٌل  َّ ،ُُث َٔ ِٙ ِ َُوُغٚل َٔ ِٙ ُظْكِٖ

ُ َُذَيةَل/ ُدُٚدَِؿ، ْن
َ
ُأ ََ َُرْج َٖةُم َت

َ
ُأ ُاهللِ َُرُقَٚل ُيَة َُذُيُِْخ/ ُاَعئَِنُح/ َُذَيةَُْخ يَةُ»زاََلزًة،

َٖةُمُىَِِْبُ ةِن،َُواَلَُح َْ َٖة َُت   .(1)ْذهوُـِيُٗ.«اَعئَِنُحُإَِنَُخْييَنَ
ُاُيةقّ َُرُقِٚلُ»ُ/ديٚلُُاعئنحَُُقٓفُخُُ/ىةلُ،وروى َُصاَلةُ ََكَْٕخ

ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُِ ًَ َُْهْضِؿ،َُذْذِِ ُا ُؿَُرْكَفيَتِ ٌَ َُرَكَفةٍت،َُويُٚدُِؿُبَِكْضَؽٍة،َُويَْؿ َشَ ـَ ُ َِ ُالَِْي َٔ ِْ
ةََُرْكَفحًُُزاََلَثُ ْشَ  (.(2)ْذهوُـِيٗ«.ُـَ

D 
 الركعات التل كان يركعفا الـبل طددهبذيـ الحديثقـ   الؿصـػ بقـ

ووصػت طائشة  .ما كان يزيد طؾك إحدى طشرة ركعةأكف و ,مـ الؾقؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 ففذه  .أربًعا ثؿ أربًعا ثؿ ثالًثا تكاك اركعة أهن ةهذه اإلحدى طشر

                                                           

 (.168(, ومسؾؿ )5541أخرجف البخاري )( 5)

 (.168(, ومسؾؿ )5541أخرجف البخاري )( 8)
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ًٓ  ,فاوكان يطقؾ فق ,صالتف مـ الؾقؾ ال أكف يػتتح صالة الؾقؾ  وفعً وثبت طـف قق

  .ـة أن يػتتح الؿرء صالتف مـ الؾقؾ بركعتقـ خػقػتقـفالس  ؛ بركعتقـ خػقػتقـ

 لإلصالة يف باقل تفط الؿرء وهتقئقتـش :الحؽؿة يف ذلؽ ذكر العؾؿاء 

َعُلوا» :ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قال الـبل واحدة, ويختؿ صالتف مـ الؾقؾ بركعة  الركعات, َاج 

ًرا و ِلَِوت  َبِاللَّ  .(2)«َوُيوتُِر بَِسْجَدةٍ » :وققلف يف الحديث الثاين ,(1)«آِخَرََصََلتُِكم 

حتك لق كان  ,ؿـ بعد صالة العشاء إلك أذان الػجرفصالة الؾقؾ  أما وقت 

صالتف صالة الؾقؾ مـ بعد  تبدأم العشاء مع الؿغرب فؼدَّ  االؿرء مسافرً 

يف اء وقت متسع إن شاء صالها يف أولف أو الحاصؾ أن وقت العشف ,العشاء

 .هذا الحظ والـصقب مـ الؾقؾ يدعلؽـ ٓ  ,خرهيف آوسطف أو 

ذا إ -كؿا مر معـا-الؾقؾ إخقر مـ وأفضؾ وقت لؼقام الؾقؾ يف الثؾث 

 ملسو هيلع هللا ىلصوهق حديث متقاتر طـ كبقـا  ,ل اإللفلوهق وقت التـز   ,سؿع الصارخ

ْقِل اآلِخُر ُكل  لَ  َيـِْزُل َربُّـَا »قال:  ْكَقا ِحقَن َيْبَؼى ُثُؾُث الؾ  َؿاِء الدُّ ْقَؾٍة إَِلى الس 

َيُؼوُل: َمْن َيْدُطوكِي، َفَلْسَتِجقَب َلُه َمْن َيْسَلُلـِي َفلُْططَِقُه، َمْن َيْسَتْغِػُركِي َفَلْغِػَر 

 ؛ قال تعالك:جابة وأطظؿ أوقات آستغػاروهق أحرى أوقات اإل, (3)«َلهُ 

                                                           

 (.115(, ومسؾؿ )008أخرجف البخاري )( 5)

 (.168أخرجف مسؾؿ )( 8)

 (.118(, ومسؾؿ )5541أخرجف البخاري )( 6)
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وقال تعالك:  ,[58, 51]الذاريات:  ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڑ ڑ ک﴿

 .[51]آل طؿران:  ﴾ٿ  ٺ﴿

 دعاء االستدازة

ُاالقذؼةرةَُِ ُفَُحُُُملسو هيلع هللا ىلصَُكنُاجلبُُُّ/ىةلُُوروىُصةثؿٌُ) :ۇئ يفُُٖٓة
َُحُيُٚل/ُ»ُ/ؿآنُْٔاُيُُُٙةَُكلكٚرةُِاألمٚرُُُك ُ َّ ُُث ْؿَُرْكَفَذنْيِ ٌَ َِْيْ ْمِؿُنَ

َ
ُثِةأل َّ َ٘ ُ إذا

َُّ ُٙ ُُالَِ ًَ ُنَْظِِ ْٔ ِْ ُ ًَ ُ ل
َ
ْقأ

َ
ُوَأ ، ًَ ِ ُثُِيْؽَرد ْقَذْيِؽُرَك

َ
ُوَأ ، ًَ ِٓ ِْ ُثِِف ْقَذِؼُيَك

َ
ُأ إيِن 

ُ َّ ُٙ اَلُمُاُُلُيِٚب،ُالَِ ـَ َْٕخُ
َ
،َُوأ ُّ َِ ـْ َ

ُأ َُوالَ ُّ ْىِؽُر،َُوَتْفَِ
َ
ُأ َُتْيِؽُرَُوالَ ًَ ،ُنَإَِٕ ِّ اَُفِؾي

ُيِلُ ْمَؿَُػْيٌ
َ
َؾاُاأل َ٘ َنُ

َ
ُأ ُّ َْٖخَُتْفَِ ٌُ ْمؿِيُإِْنُ

َ
َفةَِشُواََعىَِجِحُأ َْ ْوُىَةَل/ُ-ُيِفُِدييِنَُو

َ
أ

ُِٗ ْمؿِيَُوآِصِِ
َ
ُأ َِ ُيِلُيِفُُ-يِفُاَعِص ْمَؿََُشٌّ

َ
َؾاُاأل َ٘ َنُ

َ
ُأ ُّ َْٖخَُتْفَِ ٌُ ُ ُيِل،َُوإِْن نَةْىُؽْرهُ

ْمؿِيُ
َ
ُأ َفةَِشُواََعىَِجِح َْ ُِٗ-ِدييِنَُو ْمؿِيَُوآِصِِ

َ
ُأ َِ ْوُىَةَل/ُيِفُاَعِص

َ
ُُُٗ-أ ُُنَةرْصِْن َخين 

ُُٗ َُظةَصَذ َُويَُكم  ، ِٗ ِ ُث يِن َُرط  َّ ُُث ََُكَن، َُظْيُر ُاخلَْيَ ُيِل َُواْىُؽْر ، ُٗ ْٖ َُخ ُ.«َوارْصِْنيِن
 (.(1)إهؿدُثُٗابلؼةري

D 
ؿا فقيشرع لؾؿرء أن يليت هبا حديث آستخارة وأكف  الؿصـػ  ذكر

ما كان وٓسقؿا  ,م طؾقف مـ الؿصالح والحاجاتؼدِ وما يُ  ,يفؿف مـ إمقر

ًضا أمره إلك اهلل فقليت هبذه الصالة العظقؿة مػقِّ  ؛رتدد فقفييجفؾ طاقبتف و

                                                           

 (.6688( أخرجف البخاري )5)
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وما خاب مـ  ,مـ ربف أمرهمتقكاًل طؾقف معتؿًدا طؾقف وحده راجًقا الخقرة يف 

 ,إمقرتصريػ استخار؛ ٕن مـ فقض أمره إلك اهلل فقض أمره إلك مـ بقده 

ى ى ائ ائەئ ەئ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې﴿ قال تعالك:

 .[8]فاصر:  ﴾وئ وئ

سالم جاءت طقًضا لفذه اهلل هبا طؾك أمة اإل َـّ وهذه آستخارة التل مَ 

 ,زجر لؾطقرالو ,ستؼسام بإزٓمآا كان طؾقف أهؾ الجاهؾقة مـ ؿَّ طإمة 

أو رابحة وغقرها مـ إمقر التل كاكقا يػعؾقهنا مـ أجؾ معرفة هؾ هل 

 وأالؿسؾؿ بلمر  ذا هؿَّ نف ؛سالم مـ هذه الجاهؾقةفققك اهلل أهؾ اإل ؟!خاسرة

ثؿ  ك اهلل,فقصؾل ركعتقـ مؾتجًئا إل ,شلن مـ شموكف فزع إلك هذه الصالة

 إياها طؼب الصالة هبذه الدطقات الؿباركة العظقؿة التل كان يعؾؿفؿ قدطي

شلن هذه ِطظؿ مؿا يدل طؾك  ,نآكؿا يعؾؿفؿ السقرة مـ الؼر ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

مـ  ملسو هيلع هللا ىلصظؿ شلن حػظفا بللػاضفا الثابتة طـ رسقل اهلل طِ و ,فةالدطقات مـ ج

ففل دطقات طظقؿة يـبغل أن يؽقن الؿسؾؿ ذا طـاية هبا مـ  ,جفة أخرى

  :جفات ثالثة

  .ملسو هيلع هللا ىلصحػظ ألػاضفا كؿا وردت طـ الـبل من جفة 

ومدلقٓهتا؛ ٕن الدطقات الؿلثقرة يؼقى أثرها  فاففؿ معاكق ومن جفة

بقـ مـ يدطق  فشتان ,فؿ الؿرء لفا ومعرفة مدلقلفاوتؽرب فائدهتا بحسب ف



 

 

81 
 زتهددشرح كفاية املتعبد وتحفة امل

 معـك ما يدطق بف.وبقـ مـ يدطق وٓ يعؼؾ  ,بدطاء يػفؿ معـاه ويعرف مدلقلف

كسان طؾك هذه الدطقة بقـ يدي أمقره ومصالحف مقاضبة اإل الجفة الثالثةو

  .سقؿا ما كان مرتدًدا فقف ويجفؾ طاقبتف وٓ ,وحاجتف

 ,افرتضف اهلل وٓ فقؿا حرمف اهلل طؾك طباده ولفذا ٓ استخارة فقؿا

ؼدم كسان التل يُ ومصالح اإل .ك مباشرةرَ تْ والؿحرم يُ  ,ؾ مباشرةعَ ػْ فالقاجب يُ 

 ,هبذه الصالة العظقؿةفقفا كف يستخقر اهلل نف... طؾقفا مـ سػر ومعامؾة وتجارة

ًضا أمره إلك مػقِّ  ,صالًبا مـف أن يختار لف الخقر ,الدطقات الؿباركةداطقا اهلل ب

 .  مقٓهلسقده ووما خاب مـ استخار ربف وفقض أمره  ؛مـ بقده إمر

ََُُكنَُ) /ۇئ ُُملسو هيلع هللا ىلصاجلَِبُّ َٔ ِْ ُ َٚرةِ ََُكلكُّ ة، َٙ ُُُك  ُمِٚر
ُ
ُاأل ُيِف ُااِلْقذَِؼةَرةَ َٖة ُٓ  ِ ُحَف

 مطؾقب ٕكف ,نآيعؾؿفؿ دطاء آستخارة كالسقرة مـ الؼر أي: (اُُيْؿآنُِ

وٓ ماكع إن لؿ يتقسر  ,ملسو هيلع هللا ىلصليت هبا متؼـة كؿا جاءت طـ كبقـا قف ,بللػاضفا حػظفا

يتؿؽـ مـ إلك أن أن يؼرأها مـ ورقة تؽقن بقديف  ,حػظفا واحتاج أن يستخقر

 حػظ هذه الدطقات الؿباركة. 

ة) :ۇئ َٙ ُُُك  ُمٚرِ
ُ
ُاأل ُيِف ُااِلْقذَِؼةَرةَ َٖة ُٓ هذا يبقـ لـا طؿقم وشؿقل  .(ُحَفِ 

ويؼدم طؾقفا  ,أمقر الؿرء ومصالحف التل هتؿفلجؿقع هذه آستخارة العظقؿة 

هؾ هق رابح أو  ّر؟سقؿا ما كان مـفا مجفقل العاقبة هؾ هق كافع أو ضا وٓ

ر يستخقر ربف قفنكف بقـ يدي هذه إم ؟هؾ هق كاجح أو غقر كاجح ؟خاسر
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 داطًقا هبذه الدطقات الؿباركة العظقؿة. 

ٌَُ) :ۇئ َُنَِْيْ ْمِؿ
َ
ُثِةأل َّ َ٘ ُ َُرْكَفَذنْيُِإذا  .ذا طزم وأقدم طؾك إمرإ أي: .(ْؿ

جاء يف بعض الروايات مـ غقر و هق العزيؿة طؾك فعؾ الشلء. :الفم  و

أو أكشل صالة ركعتقـ مـ  ,أو تحقة الؿسجد ,سـة راتبة فنما أن تؽقن ,الػريضة

مـ روايات  ءشليف  ولؿ يلِت  ,تؽقن غقر الػريضةأن أجؾ آستخارة الؿفؿ 

 وإكؿا يؼرأ ما تقسر.  أو آيات يؼرؤها, تخصقص سقرٍ الحديث 

الصالة مـ أطظؿ ؛ ٕن هاتان الركعتان وسقؾة إلك اهلل إلجابة هذا الدطاءو

, قال ابـ الصالة صؾة بقـ العبد وبقـ ربف ف .القسائؾ إلجابة الدطاء

ا الدطاء ركعتقـ؛ هذالداطل بف أن يؼدم بقـ يدي  ملسو هيلع هللا ىلصوأمر الـبل »: الؼقؿ 

ا ذمـف بقـ يدي كجقاه, وأن يؽقن مـ غقر الػريضة؛ لقتجرد فعؾفؿا لف طبقدية

 .(1)«الغرض الؿطؾقب

-وإولك  ه.الدطاء بعد الػراغ مـ الصالة سقاء قبؾ السالم أو بعدب ويليت

فؾقركع ركعتقن ثم » :أن يؽقن بعد السالم؛ ٕكف يف الحديث -واهلل أطؾؿ

هبؿا قبؾ هذا الؿليت هاتقـ الركعتقـ  بعد والؿفؾة تػقد الرتاخل «ثم»ـف ,«يؼول

 .ال حرجفوإن أتك هبا قبؾ السالم  ,الدطاء

بعد السالم فؾف أن يرفع يديف وهق يدطق هبذه الدطقة طؿاًل بعؿقم  دطاذا إو

                                                           

 (.555) شػاء العؾقؾ( 5)
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َفَعَ» :ملسو هيلع هللا ىلصإدلة مـفا ققل الـبل  ََير  ََأن  ََعب ِدِه وِيَِمن  َتح  ََيس  ََكِريٌم، ََحوِيٌّ ُكم  ََربَّ إِنَّ

َيََ ًراإَِلو ِه َِصف  ا ُُهَ دَّ ََفََيُ ِه، قدطق بال رفع؛ ٕكف لقس ف دطا قبؾ السالم وإذا ,(1)«َدي 

 يف الصالة. لؾقديـ مقصـ رفع 

ْقَذِؼُيكَُ) :ۇئ
َ
ُأ ُإيِن  َّ ُٙ هلل أن ا السقـ يف أستخقرك لؾطؾب مـحرف  .(الَِ

الذي استخار مـ  مرإويسؿل ,  فختار لل الخقر مػقًضا أمري إلقي

  أجؾف.

ًَُ) /ۇئ ِٓ طؾؿ ما كان وما  ء,الذي وسع كؾ شل اهلل . هذا تقسؾ بعؾؿ(ثِِفِْ

 . أن لق كان كقػ يؽقن يؽقن وما لؿ يؽـ

ُِّ) /ۇئ ُاَُفِؾي ًَ ُنَْظِِ ْٔ ِْ ُ ًَ ُ ل
َ
ْقأ

َ
ُوَأ ، ًَ ِ ُثُِيْؽَرد ْقَذْيِؽُرَك

َ
تقسؾ هذا  .(َوأ

 للفؾؿا س ,مراطاة الصػة الؿـاسبة لؾؿطؾقب يجبويف الدطاء  ,إلك اهلل بؼدرتف

مر والؼدرة طؾقف التقسقر لألل لولؿا س ,الخقرة كاسب التقسؾ إلك اهلل بالعؾؿ

  , فنن لؿ يقسره لف ففق متعسر طؾقف.تقسؾ إلك اهلل بالؼدرة

ْىِؽرُُ) :ۇئ
َ
ُأ َُتْيِؽُرَُوالَ ًَ أي: تؼدر أن تجعؾـل قادًرا فاطاًل وٓ أقدر  (نَإَِٕ

 لؽ.ذأن أجعؾ كػسل ك

                                                           

وقال الرتمذي:  (,86154(, وأحؿد )6116(, والرتمذي )5488خرجف أبق داود )( أ5)

 هذا حديث حسـ غريب ورواه بعضفؿ ولؿ يرفعف. وصححف إلباين.
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َُِ) :ۇئ ـْ َ
َُوالَُأ ُّ أي: العؾؿ بعقاقب إمقر ومآٓهتا, والـافع مـفا  (َُُّوَتْفَِ

 والضار طـدك ولقس طـدي.

 :هذا مـ أطظؿ القسائؾ وهق تقسؾ إلك اهلل بلمريـ

وأكف ٓ يعؾؿ  ,إضفار العبد لػؼره وطجزه وقؾة طؾؿف وضعػ حقؾتف الول:

حده لف و عجزالهلل بآفتؼار وإضفار ا تعبد فذف ,وٓ يؼدر وٓ حقل لف وٓ ققة

. 

وطؾؿف القاسع الؿحقط  ,بؼدرتف الؽامؾة  التقسؾ إلك اهلل الثاين:

 بؽؾ شلء. 

اَلُمُاُُلُيِٚبُ) :ۇئ ـَ َْٕخُ
َ
ما خػل تعؾؿ  ,أحاط طؾؿؽ بؽؾ شلء أي:. (وَأ

تخػك  ٓ ,والغقب طـدك شفادة ,فالسر طـدك طالكقة ما بطـ,إمقر و مـ

ڱ  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ک﴿ . قال تعالك:طؾقؽ خافقة

 . [51]الرطد:  ﴾ں ڱ ڱ 

ُيِلُ) :ۇئ َُػْيٌ ْمَؿ
َ
ُاأل َؾا َ٘ ُ َن

َ
ُأ ُّ َُتْفَِ َْٖخ ٌُ ُ ُإِْن َّ ُٙ فقف تػقيض إمر  .(الَِ

, إلك اهلل يػقض إمر ,ومصؾحتف إلك اهلل ,لحصقل الخقرة يف حاجة العبد

بـت بػالكة أو زواجل  ,سػري هذا -يسؿل حاجتف- الؾفؿ إن كـت تعؾؿ داطًقا

 وهؽذا.  ...لػالن بـ فالنحبتل صأو  ,فالن
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ُِدييِنُ) :ۇئ ُيِف ُيِل  ,ا يف التجارة أو غقرهاحتك لق كان أمًرا دكققي   .(َػْيٌ

ذا إلؽ يف ديـؽ؛ ٕن إمقر الدكققية  االخقرة وأن يؽقن خقرً  سلل اهللفؾؽ أن ت

وإن  ,وفؼؽ اهلل واختار لؽ فقفا الخقر كاكت لؽ معقكة طؾك الديـ والطاطة

 ر الدكقا خالف ذلؽ كاكت مقجبة لؾطغقان. كاكت أمق

َفةَِشُ) :ۇئ َْ  مصالحل الدكققية.  :أي .(َو

ْمؿِي) :ۇئ
َ
سلل اهلل تف اهلل, وققيف بقـ يديأي: يقم الؼقامة يقم  .(َواَعىَِجِحُأ

 وأن يؽقن صالًحا لؽ يف ديـؽ ودكقاك وآخرتؽ. ,الخقرة يف هذا إمر

يف الدطقة الؿباركة  لتل اجتؿعتاواجتؿع يف هذه الدطقة إمقر الثالثة  

الؾُفم  َأْصِؾْح لِي ِديـِي ال ِذي ُهَو ِطْصَؿُة َأْمرِي، » :ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  هباالتل كان يدطق 

َوَأْصِؾْح لِي ُدْكَقاَي ال تِي فِقَفا َمَعاِشي، َوَأْصِؾْح لِي آِخَرتِي ال تِي فِقَفا َمَعاِدي، 

 ,(1)«ُكل  َخْقرٍ، َواْجَعِل اْلَؿْوَت َراَحًة لِي ِمْن ُكل  َشر  َواْجَعِل اْلَحَقاَة ِزَياَدًة لِي فِي 

 فسلل اهلل الصالح يف هذه إمقر الثالثة. 

ُِٗ) :ۇئ ْمؿِيَُوآِصِِ
َ
ُأ َِ ْوُىَةَل/ُيِفُاَعِص

َ
فال يجؿع  ,هذا شؽ مـ الراوي .(أ

 :طـد الدطاء بقـ الؾػظقـ بؾ يؼتصر طؾك أحدهؿا. قال ابـ الؼقؿ 

ٕن طاجؾ إمر وآجؾف  ؛وطاَبة أمري :وهق ققلف ,ؾػظ إولوالصحقح ال»

                                                           

 (.8181( أخرجف مسؾؿ )5)
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فقؽقن الجؿع بقـ الؿعاش  ؛ديـي ومعاشي وطاَبة أمري :هق مضؿقن ققلف

 ؛فنكف ٓ تؽرار فقف ,ا بخالف ذكر الؿعاش والعاقبةوطاجؾ إمر وآجؾف تؽرارً 

 . (1)«فنن الؿعاش هق طاجؾ إمر والعاقبة آجؾف

ُْٖ) :ۇئ وأبعد طـ  ,أبعدين طـفأي: أبعد هذا إمر طـل, و. (َُُٗوارْصِْنيِنَُخ

بف فقسلل اهلل الصرف  ابف وصامعً  اقؾبل التعؾؼ بف؛ ٕكف قد يؽقن الؼؾب متعؾؼً 

 طـف. 

َُظْيُرََُكنَُ) :ۇئ ُيِلُاخلَْيَ ي تعؾؿف حقث ذأي: وفؼـل لؾخقر ال (َواْىُؽْر

 . كان

ُِٗ) :ۇئ ِ ُث يِن َُرط  َّ وقد  ,الخقرؾعبد ر ليؼدّ هذا مطؾب طظقؿ بعد أن  .(ُث

هبذا الخقر وهذا  افقسلل اهلل الرضوٓ يؼـع بف؛  اه كػسف,ٓ ترض لف مايحصؾ 

فال يزدري  ورضاه بؿا قسؿ بف, تاه اهلل مـ خقرآهق قـاطة العبد بؿا  االرض

 الـعؿة ويـدرج يف سؾؽ الراضققـ الشاكريـ.

خقر لف؛ يؿضل فقف ه آستخارة ففق ذا قدر اهلل لف شقًئا بعد هذإ ذوحقـئ

 ا يعـل بلكف لقس خقًرا لف.ذمتقكاًل طؾك اهلل, وإن صرف اهلل هؿتف طـف فف

يعؾؿفا أصحابف الؽرام رضقان  ملسو هيلع هللا ىلصففذه دطقة مباركة وطظقؿة كان الـبل  

                                                           

 .(684جالء إففام )( 5)
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ه الؿعارف ذ؛ جاءت مشتؿؾة طؾك هنآاهلل طؾقفؿ كؿا يعؾؿفؿ السقرة مـ الؼر

إلك اهلل وتػقيض إمر إلقف, فال يليت اإللفقة والحؼائؼ اإليؿاكقة وحسـ الؾجم 

 .بالحسـات إٓ هق وٓ يصرف السقئات إٓ هق 
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 ]الصياو فضل[

ُ٘ؿيؿة ُأثٚ ُرقُٚلُُ/ىةلُ روى ُ»ُ/ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُىةل ُاهلُل ُىَةَل ُُّكُّ /
،َُوالص ُ ِٗ ِ ْصـِيُث

َ
ُأ َٕة

َ
َيةَم،ُنإُٕٗيِلُوَأ ُإاَِلُالص  ُهَلُ، ُآَدَم ِٔ

ُاثْ َِ َٓ ٌَٖح،ُنَإذاََُكَنَُخ ُُص َيةُم
ُ، ُٗ ْوُىَةدََِ

َ
َظٌؽُأ

َ
ُأ ُٗ َُقةثَ َُواَلُيَْصَؼْت،ُنَإِْن بٍِؾ َْ ْٚ ،ُنَاَلُيَْؿنُْرُيَ ّْ َظِؽُز

َ
ُأ ِْٚم َُص ُْٚم يَ

َْٖؽُاهللُِ ـِ ْغَيُتُ
َ
ُأ ِّ ِ ُالَصةا ِّ ٍؽُبَِيِؽهِ،ُخَلُُُِٚفَُن َٓ َُواذَلِيَُجْهُفُحُمَ ٌّ ِ َُصةا /ُإيِن  َْ نََِْيُي

ْذَػَؿُُ-ةىلفَُتَُ-
َ
ة/ُإذاُأ َٓ ُٙ ُنَؿَْظَذةِنَُحْهؿَُظ ِّ ِ ،َُولَِِصةا ًِ ْك ِٓ ْ ُرِيِطُال ْٔ ِْ ِحُ َْ َْٚمُاُِْيَية يَ

ُِٗ ِْ ْٚ ُنَِؿَحُثَِص ُٗ َُرَب ُ.(1)ْذهوُـِيٗ.ُ«نَِؿَحُثِِهْػؿِهِ،َُوإذاَُُِِقَ
ُِٗالُيأيتُثؿنرُالالكمُونُُُ/أيُ،ثظُّاُهة ُوكرس٘ةُْرُنُُؿُْنالُيَُُ/وىٚهل ُ.عن

ُيه ُاألز٘ؿي/ َُُُلْك ُُصةْفحٌُُُكٓحٌُُىةل ُالؿص ُيؿيؽه ُاملؿأةُْة ْٔ(2)،ُ
ُالؿَُ ُذُُِ،الٓةعُنُرُويسٚن ُُ٘ٚ/وىيَُ.ثُٗواحلؽيُرُُ،الٓةعُؿٌُْويسٚن

ُ.ْؾاٌؿةُذلًُْؿُاُنكة 
ُيصؼْتُُ ٚاتُواػذالُطُُيةحُُالص ُُ/تؼَُالَصُُ/وال ُثةلكنيُُ،األص وييةل

ُ.والصةد
ُُُِِّٚفُوػُُ ُػفةمُيفُاُهُُُّْْٔ٘ٚةُخيِمُثفؽُاُ/-ثظُّاخلة -الصةاُُّن

ٌُؿيٙح.ُريٍطُ

                                                           

 (.5515(, ومسؾؿ )5014أخرجف البخاري )( 5)

 (.51/18لألزهري ) «هتذيب الؾغة»اكظر: ( 8)
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D 
ُالصيةم) :ۇئ , الصقام مـ الؼرب العظقؿة والطاطات الجؾقؾة .(نظَ

طؾك الصقم  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وقد حثَّ , بقـ الصائؿ وبقـ ربف  سر   كؿا أكف

ويف هذا  ,ورفعة لؾدرجات ,وما فقف مـ تؽػقر لؾذكقب ,وبقـ طظقؿ أجره

, غقر صرًفا مـفا الؿصـػ ساق  ملسو هيلع هللا ىلص الباب جاءت أحاديث كثقرة طـ كبقـا

يف ذكر فضؾ  ملسو هيلع هللا ىلص مـ أجؿع إحاديث الؿروية طـ كبقـا  يعترب هذا الحديثأنَّ 

قن يجـقفا الصائؿ, وفقائد كثقرة ,فنكف جامع لػضائؾ طظقؿة؛ الصقام وفقائده

قال حقث  طـ ربف  ملسو هيلع هللا ىلصوهق حديث قدسل يرويف الـبل  مـ صقامفؿ,

ُ» :قال اهلل  :ملسو هيلع هللا ىلص ِٔ
ُاثْ َِ َٓ َُخ  :أي «هَلُُ», ادم ابـجؿقع أطؿال  :أي. «آَدمَُُّكُّ

َيةمَُ», ٓبـ ادم ُالص  وما  مـ فضقؾة! ما أطظؿفاأي: باستثـاء الصقام, و، «إاَِل

إاَِلُ» :حقث اختص اهلل الصقام مـ بقـ سائر الطاطات بؼقلف !أكرب شلهنا
ُِٗ ِ ُث ْصـِي

َ
ُأ َٕة

َ
ُوَأ ُنإُٕٗيِل َيةَم، هبا ويثقب طؾقفا  اهلل يجازيالعبادات كؾفا , «الص 

 ,وثقاب مضاطػ ,ومؽاكة رفقعة ,خصقصقة طظقؿة ؾصقامللؽـ  ,صاحبفا

ُكلُّ َطَؿِل اْبِن آَدَم » :الحديث طـد مسؾؿ بؾػظآخري لفذا يف رواية جاء ولفذا 

اَل اللُ  ََ ْومَ ُيَضاَطُف، اْلَحَسـَُة َطْشُر َأْمَثالَِفا إَِلى َسْبعِؿاَئة ِضْعٍف،  ،ُ: إَِل  الص 
ُِٗ ِ ُث ْصـِي

َ
ُأ َٕة

َ
ُوَأ ُيِل ُٗ تف اأطؿال العبد وصاط , والؿؼصقد أن جؿقع(1)«نَإَِٕ

                                                           

 (.5515/564أخرجف مسؾؿ ) (5)
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الحسـة بعشر أمثالفا إلك  فقفا, بحقث تؽقن  الثقاب الؿتـقطة مضاطٌػ 

ْصـِيُ» طـف:  قال اهللفؼد   الصقمَّٓ , إسبعؿائة ضعػ
َ
ُأ َٕة

َ
ُوَأ ُيِل ُٗ نَإَِٕ

ُِٗ ِ  .«ث

مضاطػة سائر فقق  فقف لؿضاطػةاإن سبب اختصاص الصقام بجعؾ  :َقل

 والصابر يقىف ,الصقام صرب طظقؿ؛ ٕن بلضعاف كثقرة وبغقر حساب إطؿال

طـ الـبل  بؾ صحَّ  , وقد جؿع الصقام أكقاع الصرب الثالثة, أجره بغقر حساب

, حقث قال لؿا بقـفؿا مـ صؾة وثقؼة ؛ أكف سؿك شفر الصقام شفر الصرب ملسو هيلع هللا ىلص

بْ » :ملسو هيلع هللا ىلص ْهرِ َصْوُم َشْفرِ الص   فسؿاه ,(1)«رِ، َوَثًَلَثِة َأي اٍم ِمْن ُكل  َشْفرٍ، َصْوُم الد 

والصرب طـ  ة اهلل, الصرب طؾك صاط فالصقام فق؛ ٕن شفر الصرب ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

فقف مـ هتذيب  إضافة لؿا ,الؿملؿة والصرب طؾك أقداره  ,معصقتف

 ٿ  ٿ  ٿ ﴿:  قال اهلل ,وتحؼقؼ لؾتؼقى لإليؿانلؾـػقس وتؼقية 

 .[586]البؼرة:  ﴾ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ

ذكر , فؼد الحديث جؿع بقـ الحديث الؼدسل والحديث الـبقيهذا و

وذكر أيًضا فقف مـ  ,حديث الؼدسلالوهق   مـ كالم اهللفقف  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 .  ؿا يبؾغف طـ ربف م ملسو هيلع هللا ىلصكالمف 

                                                           

(, وابـ حبان 1111(, وأحؿد )4/858(, والـسائل )5110أخرجف ابـ ماجف )( 5)

 (.6158)« صحقح الجامع الصغقر وزياداتف»(, وصححف إلباين يف 6610)
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َٖحٌُ) :ۇئ ُُص َيةُم وفائدة كبقرة , مـ ثؿار الصقامثؿرة طظقؿة  هذه .(َوالص 

ة لؾصائؿ ـَّ ُج  ا, فالصقاموسرتً وقايةً  :أي ,ـةُج  الجؾقؾة, وهل كقكفمـ فقائده 

وكؾ مـ إمريـ  ,وجـة لف مـ الـار وسخط الجبار ,والذكقب أثاممـ 

 ,فنن اتؼاء العبد لؾذكقب ومباطدتف طـفا واجتـابف لفا ؛مرتتب طؾك إخر

فالصقام جـة لف مـ  ,ر وسالمتف مـ سخط الجبارمقجب لققايتف مـ الـا

 ,وتربقة طؾك الػضائؾ ,وهتذيب لؾـػس ,لؿا فقف مـ تزكقة لؾؼؾب ؛الذكقب

, وهق مـ جـة مـ الـار, كؿا أن الصقام ومعقكة لؾـػس طـ البعد طـ الرذائؾ

، َما ِمْن َطْبٍد َيُصوُم َيْوًما فِي َسبِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل طـفا كؿا  الؿباطدةأسباب 
ِ
قِل الل

َك اْلَقْوِم َوْجَفُه َطِن الـ اِر َسْبِعقَن َخرِيًػا
ولفذا الؿعـك قال  ،(1)«إَِل  َباَطَد اللُ، بَِذلِ

َباِب، َمِن اْسَتَطاَع ِمـُْؽُم اْلَباَءَة »الشباب:  مقجًفا ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  َيا َمْعَشَر الش 

ُه َأَغضُّ لِْؾَبَصرِ، َوَأْحَص  ْج، َفنِك  ْوِم، َفْؾَقَتَزو  ُن لِْؾَػْرِج، َوَمْن َلْم َيْسَتطِْع َفَعَؾْقِه بِالص 

ُه َلُه ِوَجاءٌ   مـ القققع يف الؿحرمات. واقل :أي, «َفنِك 

لؾعبد مـ  اٍق يف الصقام مـ هتذيب وتزكقة وتطققب لؾؼؾقب أطظؿ ووما 

ٓسقؿا مـ يصقم ويػؼف الصقام ويعؿؾ طؾك  ,اقرتاف الذكقب وارتؽاهبا

ذا صام يقًما طـ صعامف وشرابف إفنكف  ,الصقام مـ تربقة الـػس تحؼقؼ ما يف

 هذا صقامف فنن ,وشفقتف قربة لربف وصاطة لؿقٓه رجاء ثقابف وخقًفا مـ طؼابف

                                                           

 (.5516(, ومسؾؿ )8841أخرجف البخاري )( 5)
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وٓ يختص بشفر دون  ,يعقـف طؾك الصقام الدائؿ الذي ٓ يختص بـفار وٓ لقؾ

ف قيف لقال وإكؿا هق صقام دائؿ مطؾقب مـ الؿسؾؿ ,أو يقم دون يقم ,شفر

وهق الصقام طـ  ,وأيامف وشفقره وأطقامف وأوقاتف كؾفا إلك أن يتقفاه اهلل

فـاك صقام لؾسؿع والبصر , فوهذا الصقام واجب ومستؿر ودائؿ ,الؿحرمات

يصقم لساكف طـ الؽالم أن ؿطؾقب مـ العبد , فوالقد والؼدم والؾسان

وسؿعف طـ  ,موبصره طـ الحرا ,وقدمف طـ الؿشل إلك الحرام ,الؿحرم

 .الحرام

طـ الطعام والشراب والشفقة مـ صؾقع  -فرضف وكػؾف-والصقام  

الصقام الدائؿ؛ ٕكف يؿرن الـػس هذا معقكة لؾعبد طؾك  ؛الشؿس إلك غروهبا

 , وقد دلَّ طؾك ذلؽوآكتفاء طؿا حرم اهلل ,ويدرهبا طؾك لزوم صاطة اهلل

ٌَٖح،ُ»: حقث قال حديثـا هذا  َيةُمُُص ،ُنَاَلُيَْؿنُْرُالص  ّْ َظِؽُز
َ
ِْٚمُأ ُْٚمَُص نَإذاََُكَنُيَ

ٌُّ ِ َُصةا ُاْمُؿٌؤ ُإيِن  / َْ ُنََِْيُي ، ُٗ ُىَةدََِ ْو
َ
ُأ َظٌؽ

َ
ُأ ُٗ َُقةثَ ُنَإِْن ُيَْصَؼْت، َُواَل بٍِؾ َْ ْٚ هذا  .«يَ

أن  طؾقف وأن الصائؿ يـبغل ,فقف التـبقف طؾك ما يف الصقام مـ التفذيب والرتبقة

 وتؿريـفا طؾك الػضائؾ وترك الؿحرمات.  ,يب كػسفتفذبصقامف  يفتؿ أثـاء

ٌُّ): ۇئ ِ َُصةا ُاْمُؿٌؤ ُإيِن  / َْ ُنََِْيُي ، ُٗ ُىَةدََِ ْو
َ
ُأ َظٌؽ

َ
ُأ ُٗ َُقةثَ بدأه : إن أي .(نَإِْن

 ,فؾقدفعف هبذه الؽؾؿة ,بالؿسابة والؾعـ والشتؿ أو الؿؼاتؾة وآطتداءأحد 

 :م مػقد مـ جفتقـوققل هذه الؽؾؿة يف هذا الؿؼا ،«إين صائم» :فؾقؼؾ
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يذكر كػسف أكف يف صقام وأن الصقام , ففق مػقد لؾصائؿ كػسفأكف  الولى:

 .أرفع مـ أن يخقض وهق صائؿ يف مخاصؿة ومؼاتؾة ,مؼام رفقع

فا؛ وشرف ,يذكره هبذه العبادة , كلكفلفذا الذي يؼاتؾف أكف مػقد الثاكقة:

 .لقحرتمفا ويبعد طـ أذية مـ هق مشتغؾ هبا

َُوا): ۇئ  ُاهللِ َْٖؽ ـِ ُ ْغَيُت
َ
ُأ ِّ ِ ُالَصةا ِّ َُن ُخَلُُُِٚف ُبَِيِؽهِ، ٍؽ َٓ -ذَلِيَُجْهُفُحُمَ

ُُ-دفةىل ًِ ْك ِٓ ْ ُال ُرِيِط ْٔ ِْ ُ ِح َْ ُاُِْيَية َْٚم فضقؾة مـ مبقـًا باهلل  ملسو هيلع هللا ىلصيؼسؿ كبقـا  .(يَ

الرائحة الؽريفة التل تـبعث مـ هق  :خؾقف فؿ الصائؿو ,فضائؾ الصقام

, وهذه الرائحة مستؽرهة طـد الـاس ,ر الـفاروٓسقؿا آخ ,جقفف ومـ فؿف

أصقب طـد اهلل مـ ريح الؿسؽ؛ ٕن هذه الرائحة تقلدت مـ طبادة  لؽـفا

-شلكف طـد اهلل  ,رتب وتقلد طـ هذه العبادة الجؾقؾةتففذا إثر الذي  ,طظقؿة

 أكف أصقب طـد اهلل مـ ريح الؿسؽ.  -وأقسؿ باهلل ملسو هيلع هللا ىلصكؿا أخرب 

ُنَُ): ۇئ ِّ ِ َُولَِِصةا ُٗ َُرَب َُُِِقَ َُوإذا ُثِِهْػؿِهِ، َُنِؿَح ْذَػَؿ
َ
ُأ ُإذا ة/ َٓ ُٙ َُحْهؿَُظ ؿَْظَذةِن

ُِٗ ِْ ْٚ  ,فرحة يف الدكقا :الصائؿ لف فرحتاندلَّ هذا الحديث طؾك أن   .(نَِؿَحُثَِص

لكف أتؿ بقػرح , فطؼب الصقامتؽقن الػرحة التل يف الدكقا  ,وفرحة يف إخرة

كذلؽ فقػرح  طؾك رزق اهلل أفطر, ثؿ تامة هذه العبادة وأكؿؾفا وجاء هبا

 :ٕمريـ يؽقن بػطره الصائؿ فرح , إًذابػطره

 .إلتؿام العبادة التل وفؼف اهلل إلتؿامفا وإكؿالفا الول:
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وقد اشتد بف العطش , لتـاولف هذا الذي أباحف اهلل لف طؾك إثر صقامف الثاين: 

 .فاذا أفطر يػرح بػطره ,هق صابر محتسب, ووالجقع

صقامف طؾك  , فقـال يقم يؾؼك اهللففق الػرح  الػرح إخرويأما و

 .جزيؾالثقاب الجر وإ

حقث  شرًحا لبعض ألػاظ الحديث بعد ذلؽ  ثؿ ذكر الؿصـػ  

 قال:

ُ): ۇئ  ُيؿنر/ ُوكرس٘ة-نال ُاُهة  ُالالكمُُ-ثظّ ُثؿنر ُيأيت ُال أي
الم الػاحش يبتعد وقت الصقام طـ الؽالؿراد: أن طؾك الصائؿ أن  .(ونعنٗ

الػحش والبذاءة مطؾقب مـ الؿسؾؿ أن يجتـبف يف كؾ  البعد طـو ء,والبذي

 وآجتـاب يف الصقام أوثؼ وأوكد.  ,لؽـ إمر يف الصقام أطظؿ ,حقـ

ؿي): ۇئ وهق مـ  ,إزهري هق صاحب كتاب هتذيب الؾغة .(ىةلُاأل٘ز

 ,الؾغة وصاحبف إضافة إلمامتف يف ,أحسـ الؽتب وأجقدها يف هذا الباب

 . صاحُب سـة وسالمة يف الؿعتؼد

ُاملؿأةُالؿنر/): ۇئ ُْٔ ُالؿصَ ُيؿيؽه ُْة ُلْك ُصةْفح ُُكٓح  أي: .(يه

 الجؿاع ومؼدمات الجؿاع.

ُالٓةع): ۇئ ُالؿنر ٱ  ٻ  ٻ  ﴿ : قال اهلل. (ويسٚن
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 .[581]البؼرة:   ﴾ٻ  ٻ  پ    پ

ُثٗ): ۇئ ُواحلؽير ُالٓةع ؿ ٌُذ جاء يف بعض الطبعات:  .(ويسٚن

 . وهق تصحقػ مطبعل .ون ذلك الجؿاعويؽ

مذاكرة الؿرء ذلؽ مع  :أي .(ُْ٘ٚؾاٌؿةُذلًُْؿُاُنكة ُ/وىيَ): ۇئ

 ققؾ يف معـك الرفث.  ما ؿؾمجفذا , فوهذه الؿذاكرة لف هتقجف وتثقره ,أهؾف

ُالصؼت): ۇئ ُيصؼت/ ُوييةلُُ/وال ٚات. ُاألص ُواػذالط الصيةح
, ا أكف مـفل طـف يف كؾ وقتالؾجج وإصقات العالقة كؿ .(ثةلكنيُوالصةد

]لؼؿان:  ﴾مث  ىث  يث متىت  يت  جث حت  خت﴿ : كؿا قال اهلل 

ُيصؼت :وققلف ,إٓ أكف يف وقت الصقام أشد كؽارة, [50 ُثةلكنيُُ،ال ييةل
ََل  :ولػظ الحديث يف مسؾؿ بالسقـ ,ٓ يسخب وٓ يصخبأي:  .والصةد

 . (1)َيْسَخْب 

ُ): ۇئ ُ٘ٚ-ثظُّاخلة -وػِٚفُنُّالصةاّ ُخيِمُثفؽُاُػفةمُيفُُ/ ْة
ٌُؿيٙح ُريط ُْٔ مر يف ذكر  وقد ,هذه الرائحة مستؼذرة طـد الـاس .(اُهّ

 ثقاهبا أهنا أصقب طـد اهلل مـ ريح الؿسؽ.

ُثَةثًةُ»ُ/ملسو هيلع هللا ىلص اهللُىةلُرقُٚلُُ/ىةل  ؽٍُفَُُْثُٔقَُيروىُقٙ َِٖح ُيِفُاَل إَِن

                                                           

 (.5515أخرجف مسؾؿ ) (5)
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ُِ ُالَصةا ُإال ُٗ ْٖ ِْ ُ َُ ُيَْؽُػ ُال ُالَؿيَةُن، ُهَلُ ُْفُُّٙحَيةُل َُ ُيَْؽُػ ُالَ ِح، َْ ُاُِيَية َْٚم ُيَ َٚن ُٓ

ْكَِِوُ
ُ
،ُأ ّْ ُ٘ ُآِػُؿ ََ ،ُنَإذاَُدَػ ُٗ ْٖ ِْ َٚن؟َُذَيْؽُػَُِٚنُ ُٓ ِ ُالَصةا َٔ ْح

َ
،ُُحَيةُل/ُأ ّْ ُ٘ َظٌؽَُدْيُ

َ
أ

َظؽٌُ
َ
ُأ ُٗ ْٖ ِْ ُ َْ ُيَْؽُػ ّْ ُ.(1)ْذهوُـِيٗ.ُ«نََِ

ملةُُيُ ؿُ ُ٘ٚمنذؤُُْالُ/ىيَُ،واػذصةصُالصةآنيُثُٗ،يةنثةبُالؿَُُ/ىٚهلُ
ُنُكُُ،لَػُالصةأُُّْاُفَُُيٖةُلُ ُىنيُُْٗٔاجلفيُّاملضةزُثٓةُأـؽَُُةُبُُ٘ؾاُابلم 

ٚم ُ.ثُٗىلعُالص

D 
َْٚمُ): ۇئ َٚنُيَ ُٓ ِ ُإالُالَصةا ُٗ ْٖ ِْ ُ َُ ُالَؿيَةُن،ُالُيَْؽُػ ُُحَيةُلُهَلُ ُثَةثًة َِٖح إَِنُيِفُاَل

ُّْ ُ٘ َظٌؽَُدْيُ
َ
ُْفُّٙأ َُ ِح،ُالَُيَْؽُػ َْ قد اشتؿؾ طؾك أسؾقب ذا الحديث ه .(اُِيَية

ًٓ أن يف الجـة باًبا يؼال لفطرَّ ؛ فؼد التشقيؼ وما مـ شؽ أن  ,الريان :ففؿ أو

ذا سؿع ذلؽ تشققت كػسف إلك معرفة مقجب الدخقل إالسامع الـاصح لـػسف 

خصقصف  ملسو هيلع هللا ىلصأكد الـبل , وقد  الصائؿقنَّٓ إٓ يدخؾ مـف , الذي مـ هذا الباب

الُيؽػَُْفُّٙ :ثؿ قال .الُالصةآٚنإالُيؽػَُُْٖٗ: قال, فؼد هبؿ مرتقـ
 أكف باب خاص هبؿ. , هذا تلكقد لؾؿعـك إول. وأظؽُكيّ٘

ُُٗ): ۇئ ْٖ ِْ َٚن؟َُذَيْؽُػَُِٚنُ ُٓ ِ ُالَصةا َٔ ْح
َ
ُأ يدطقن لؾدخقل مـ أي:  .(ُحَيةُل/

 هذا الباب. 
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ُُٗ): ۇئ ْٖ ِْ ُ َْ ُيَْؽُػ ّْ ُنََِ ْكَِِو
ُ
ُأ ، ّْ ُ٘ ُآِػُؿ ََ َُدَػ َظؽٌُُنَإذا

َ
: ولػظ البخاري .(أ

 لصائؿقـ. باوهذا فقف تلكقد اختصاص هذا الباب  .فنذا دخؾوا أغؾق

ُ؛يُ ُ٘ٚمنذؤُُْالؿُ ُ/ىيَُ،ثةبُالؿيةنُواػذصةصُالصةآنيُثٗ): ۇئ
ُيٖةُلُ ُاُفػلُملة ُْٔ ُابلُ،الصةاّ ُ٘ؾا ُأـؽَُنكم ُثٓة ُاجلفيُُّةب ُْٔ نيٗ

ُُٓ ٚمال ش كػسف يف ؽؿا أكف ططّ ؛ فلعؿؾجزاء مـ جـس ا . هذا(ضةزىُثُٗىلعُالص

فلدخؾف مـ هذا الباب  ,جازاه اهلل مـ جـس طؿؾف ة ربف,صؾًبا لؿرضا ,صقامف

 مـ الداخؾقـ مـ هذا الباب.  -بؿـف وكرمف-جعؾـا اهلل  ,الؿبارك

َُخْجٍؽُ» /ملسو هيلع هللا ىلص اهللُىةلُرقُٚلُُ/ىةل  ؽريُُّاخلُُُروىُأثُٚقفيؽٍُ) ْٔ ِْ ةُ َْ

ُاهللُِ َِ ةُيِفَُقبِي ًْ ْٚ ُٚمُيَ ُاجلَةرُِ-دفةىل-ُيَُص ِٔ
ـَ ُ ُٗ َٙ ِْٚمُوَْص ُاحْلَ ًَ ِ َؽُاهلُل،ُثَِؾل ـَ ،ُإاَِلُثَة

ُ.(1)ْذهوُـِيٗ.ُ«َقْجِفنَيَُػِؿيًهة
ُ(.الكٖحُ/واخلؿيم

D  
فضائؾ الصقام بحديث أبل سعقد الخدري باب  الؿملػ ختؿ 

 ا يف صقام يقمً أن  ! وهل:ما أطظؿفاولؾصقام , وقد اشتؿؾ طؾك فضقؾة

 وتخصقص القجف ,اطـ الـار سبعقـ خريػً وجف الصائؿ يباطد  سبقؾ اهلل

 ,ففل حاصؾة لؾبدن ,وإذا حصؾت الؿباطدة لؾقجفف, لشرف القج ؛بالذكر

                                                           

 (.5516(, ومسؾؿ )8841أخرجف البخاري )( 5)
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 ف.بالذكر لشرفالقجف  صَّ لؽـ ُخ 

ُاهللُِ): ۇئ َِ  ,يف سبقل الل :اختؾػ أهؾ العؾؿ يف الؿراد بؼقلف .(يِفَُقبِي

والؿعـك  .الجفاد :أي .يف سبقل الل :أن الؿراد بؼقلف :فؿـ أهؾ العؾؿ مـ قال

 اإلمام البخاري  هولفذا أورد ,أن مـ صام يقًما يف الجفاد وهق مجاهد

 .(1)يف كتاب الجفاد (الصحقح)يف كتابف 

 وٓ يػقت بف ,طؾك مـ ٓ يتضرر بف وهق محؿقٌل »: قال الـقوي 

 .(2)«بف قتالف وٓ غقره مـ مفؿات غزوه وٓ يختؾ   ,احؼ  

 » :قل إخر أن الؿراد بؼقلف والؼ
ِ
والتؼرب  ,يف صاطة اهلل: أي «فِي َسبِقِل الل

 .إلقف وصؾب ثقابف

شرحف »يف  ,العزيز بـ باز الشقخ العالمة طبد :ققى هذا الؼقلؿـ وم 

 .(3)«لعؿدة إحؽام

يباطد وجفف طـ الـار سبعقـ  , أي:أي سبعقـ سـة :(َقْجِفنَيَُػِؿيًهة): ۇئ

 .سـة

باطده مباطدة  :أي ؟مػفقم أم ٓ مػفقم لف ويراد بف التؽثقر ؾعددلوهؾ  

                                                           

 (.8841) رقؿ« البخاريصحقح »اكظر: ( 5)

 (.8/66شرح صحقح مسؾؿ )( 8)

 (.5/480ٓبـ باز )« اإلففام يف شرح طؿدة إحؽام»اكظر: ( 6)
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  ؟شديدة طـ الـار

 :ومـفؿ مـ قال ,لف مراد :أي ,هذا العدد لف مػفقم :قالمـ مـ أهؾ العؾؿ 

 ,السبعقـ :وٓسقؿا هذا العدد ,التؽثقر :وإكؿا الؿراد بف ,ٓ مػفقم لف

بف التؽثقر ومـف  دهتؿ , وإرالؽثرة ذكره طـد العرب ,والسبعؿائة وكحق ذلؽ

 . ]٠٨التوبة: [ ﴾پ   پ   پ   ڀ   ڀ﴿ : ققل اهلل تعالك

 
 ما جاء يف صوو احملسو

ُ٘ؿيؿة ُأثٚ ُرقُٚلُُ/ىةلُ روى َُبْفَؽُ»ُ/ملسو هيلع هللا ىلص اهللُىةل َيةِم ُالص  َُ ْنَظ
َ
أ

َعَؿمُِ ُٓ ْ ِؿُاهللُِال ْٙ ِؿَُرَمَظةَن،َُم ْٙ ُ.(1)إهؿدُثُٗمكِّ.ُ«َم

D 
صقام  كرذ, شرع بػضائؾ الصقام طؿقًمايتعؾؼ بما  ذكر الؿملػ لؿا 

بؾ بعضف أفضؾ  ,وأن الصقام لقس طؾك رتبة واحدة ,وتػاضؾ الصقام ,التطقع

أحب إلك  ءبشلوما تؼرب متؼرب , وأفضؾ الصقام صقام رمضان ,مـ بعض

قال: قال   طـ أبل هريرة, كؿا يف الحديث الؼدسل ,اهلل مؿا افرتض

َب إِ » :ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ا اْفَتَرْضُت َطَؾْقِه، َوَما َوَما َتَؼر  َلي  َطْبِدي ِبَشْيٍء َأَحب  إَِلي  ِمؿ 

                                                           

 (.5566أخرجف مسؾؿ )( 5)
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ُب إَِلي  ِبالـ َوافِِل َحت ى ُأِحب هُ   .(1)«َيَزاُل َطْبِدي َيَتَؼر 

سقاء ما  ,جاءت السـة بلكقاع مـف , فؼدصقام التطقع :صقام الـػل هوو

وهذا  ,ببعض إيام مـ السـةومـفا ما يتعؾؼ , بليام يف إسبقع مـفا يتعؾؼ

ؿا جاء ب وبدأ , بؾ بعضف أفضؾ مـ بعض ؛التطقع لقس طؾك رتبة واحدة

فقف أن صقام  والذي جاء وأورد حديث أبل هريرة  ,يف صقام الؿحرم

صالة الؾقؾ أفضؾ الصالة أن كؿا  ,شفر اهلل الؿحرم هق أفضؾ صقام التطقع

كؿا صح طـ طائشة  ملسو هيلع هللا ىلصإن الـبل  والؿحرم ٓ يصام كاماًل بؾ ,بعد الػريضة

 ِدَم الؿِديـََة، إَِل  َأْن َيُؽوَن »: قالت ََ َوَما َرَأْيُتُه َصاَم َشْفًرا َكاِمًًل، ُمـُْذ 

والصقام  ,لؽـ شفر اهلل الؿحرم يستحب اإلكثار فقف مـ الصقام ,(2)«َرَمَضانَ 

 فقف أحب الصقام إلك اهلل بعد رمضان.

 ما جاء يف صياو عاشوزاء
ُـجؽقُُ ُُُٔبَ ُث ُصيةمُِ  ـجةسُاهلل ٚمُُِـٔ ةُ»ُ/نيةلُ؟اعمٚرا َُُي َْ

َنَُرُقَٚلُاهللُِ
َ
ُخُأ ْٓ ِِ ـَ

َْٚمُُملسو هيلع هللا ىلص َؾاُاحْلَ َ٘ يَةِمُإاَِلُ
َ
ُاأْل ُىلَعَ ُٗ ةَُحْػُُِتُنَْظَِ ًْ ْٚ -َصةَمُيَ

ٚمَُُ/يفين ؿَُُ-اعمٚرا َُُي ْٙ ُالَن َؾا َ٘ ُ ُإاَِل ًؿا ْٙ َُم ُرمظةن-َُواَل ُ-يفين/ ْذهوُ«
 .(3)ـِيٗ

                                                           

 .(6118) البخاري أخرجف( 5)

 (.5516أخرجف مسؾؿ )( 8)

 (.5568(, ومسؾؿ )8116)أخرجف  البخاري ( 6)
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D 
الذي هق الققم  طاشقراء,ما يتعؾؼ بصقام هـا   الؿصـػ أورد

 ,وفضؾ جزيؾ ,جاء فقف ثقاب طظقؿ, وقد العاشر مـ شفر اهلل الؿحرم

 ,وصقامف صقام شؽر هلل؛ ٕن اهلل أكجك يف هذا الققم العظقؿ مقسك وققمف

 ,هالك كػس واحدة ,أهؾؽفؿ مع كثرة طددهؿ وطدهتؿ ,وأهؾؽ فرطقن وققمف

 ملسو هيلع هللا ىلصثؿ صامف كبقـا  ,شؽًرا هلل فصامف مقسك  ,ـأغرقفؿ أجؿعق

وقال  ,فصقام يقم طاشقراء هق شؽر هلل طؾك هذه الـعؿة العظقؿة ,شؽًرا هلل

أحؼ بؿقسك مـ  :أي. (1)«َكْحُن َأْوَلى ِبُؿوَسى ِمـُْفْم َفُصوُموهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 القفقد.

ُ): ۇئ َنَُرُقَٚلُاهللِ
َ
ُخُأ ْٓ ِِ ـَ ُ ة َُحْػُُِتُُملسو هيلع هللا ىلصَْ ة ًْ ْٚ ُيَ يَةِمَُُصةَم

َ
ُاأْل ُىلَعَ ُٗ نَْظَِ

ُ َْٚم ُاحْلَ َؾا َ٘ ُ ُاعمٚرا -إاَِل ٚم  ,هذا يدل طؾك مؽاكة صقام هذ الققم .(-يفينُي

أكف  ملسو هيلع هللا ىلص صح طـف, وملسو هيلع هللا ىلصوقد ورد يف فضؾ صقامف أحاديث طديدة طـ الـبل 

ابٍِل َلَُصوَمن  الت اِسعَ »: قال ََ  ؛العاشر. أي: مع العاشر, أما (2)«َلئِْن َبِؼقُت إَِلى 

 جؾ مخالػة القفقد. ٕ ؛وأما التاسع, شؽًرا هلل ,جؾ فضقؾتفٕ

ُ؟قبَُـُٔصُْٚٗملسو هيلع هللا ىلصُاهللُأنُرقَٚلُُ روىُأثُٚىذةدةُاألٕصةريُُّ)
                                                           

 (.5561(, ومسؾؿ )4161أخرجف  البخاري )( 5)

 (.5564(, ومسؾؿ )5564أخرجف  البخاري )( 8)
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ؿُاحلؽيرُإىلُىٚهل ٚمُاعمٚرا َُُ/نٌؾ ُي ٚم ََٖحُ»ُ/نيةلُوقبَُـُٔص ُالَك ُؿ يَُسه 
ةِطَيحَُ َٓ ْ  (.(1)إهؿدُثُٗمكِّ«.ُال

D 
وسقليت الحديث , ادة حديث أبل قتهـا   الؿصـػ  أورد

فضؾ صقام يقم  :هـا طؾك مقضع الشاهد مـف وهق قتصر, فؼد ابتؿامف

ـََة اْلَؿاِضَقةَ »: لؿا سئؾ طـ فضؾف قال ملسو هيلع هللا ىلصن الـبل فن ,طاشقراء ُر الس   ،«ُيَؽػ 
: الذكقب هـاالؿؼصقد بو ,يؽػر الذكقب التل كاكت يف السـة الؿاضقة :يعـل

ؾَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال  , فؼدائر ٓبد فقفا مـ تقبةالصغائر دون الؽبائر؛ ٕن الؽب  واُت الص 

، َما َلْم ؛ اْلَخْؿُس، َواْلُجْؿَعُة إَِلى اْلُجْؿَعِة، َوَرَمَضاُن إَِلى َرَمَضانَ  اَرٌة لَِؿا َبْقـَُفن  َكػ 

 ,رمضان أفضؾ مـ صقام التطقعصقام الؿعؾقم أن ومـ . (2)«ُتْغَش اْلَؽَبائِرُ 

لذي يؽقن بصقام رمضان إكؿا هق باجتـاب ومع طظؿف بقـ أن التؽػقر ا

 . الؽبائر ٓبد فقفا مـ تقبة إلك اهلل أي أن ,الؽبائر

 ما جاء يف صياو شعبان
ُاعئنح ُ»ُ/ىةُخ  روت ُاهللِ َُرُقُٚل ُاَلُُملسو هيلع هللا ىلصََكَن َُجُيَٚل/ َُظىَت ُٚم يَُص

يُْخَُرُقَٚلُاهللُِ
َ
ةَُرأ َْ ُٚم،َُو ُِصَيةَمُُملسو هيلع هللا ىلصُُحْهِػُؿ،َُويُْهِػُؿَُظىَتَُجُيَٚل/ُاَلُيَُص ََ َٓ ٍْ اْقَذ

                                                           

 (.5566أخرجف مسؾؿ )( 5)

 (.866أخرجف  مسؾؿ )( 8)
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ُيِفَُمْفَجةنَُ ة ًْ ُِصَية ُٗ ْٖ ِْ ُ ْكرَثَ
َ
ُأ ٍؿ ْٙ َُم ُيِف ُٗ ْحُذ

َ
َُرأ ة َْ َُو َُرَمَظةَن ُإاَِل َُرعُّ ٍؿ ْٙ َُم ْذهوُ«

ُ.(1)ـِيٗ
ٍُّ ُ»/ ُىةُخُاعئنحُُُويفُمكِ ْٔ ِْ ُ ْكرَثَ

َ
،ُأ ٍؿَُرعُّ ْٙ َُم ْٔ ِْ ةُ ًٓ ِ َرهَُُصةا

َ
ُأ ّْ َ َول

ُ ِٗ ِْ ٚمُُُ؛َمْفَجةنَُُيفِصَية ُٚمَُمْفَجةَنُإاَِلُىَِِياًلََُُكَنُيَُص ،ََُكَنُيَُص ُٗ  .(2)«َمْفَجةَنُُُكَ

D 
وهق الشفر الذي يسبؼ  ,صقام شعبانبما يتعؾؼ هـا  الؿصـػ  أورد

 فقف.يؽثر مـ الصقام  ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـبل , شفر رمضان

ُ) : ققل طائشة  ُاهللِ َُرُقُٚل ُُحْهِػُؿ،ُُملسو هيلع هللا ىلصََكَن ُاَل َُجُيَٚل/ َُظىَت ُٚم يَُص
ٚمَُُُويُْهِػؿُُ ُاَلُيَُص كان   هذه إشارة مـفا إلك أكف .(َظىَتَُجُيَٚل/

 ًٓ ظـ أكف ويػطر حتك يُ  ,ظـ أكف ٓ يػطريصقم حتك يُ  :يأ ,صقامف وفطره معتد

َلؽِـ ي » :طبادتف كػرٌ  فؼال طـدما تؼالَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوأشار إلك هذا الؿعـك الـبل  ,ٓ يصقم

 .لأن صقمف وفطره معتد :أي. (3)«َأُصوُم َوُأْفطِرُ 

ُُٗ) : ققلفاو ُُُكَ َُمْفَجةَن ُٚم ُيَُص شارة إلك كثرة إيام التل إ .(ََكَن

 .يصقمفا يف شعبان

                                                           

 (.5516(, ومسؾؿ )5060أخرجف البخاري )( 5)

 (.5516أخرجف مسؾؿ )( 8)

 (.5415(, ومسؾؿ )1166أخرجف البخاري )( 6)
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َُىِِياًلُ) : ققلفاو َُمْفَجةَنُإاَِل ُٚم يرتك بعض  ملسو هيلع هللا ىلص أكف :أي .(ََكَنُيَُص

ٓ صقام إإيام مـ شعبان ٓ يصقمفا؛ ٕكف لؿ يستؽؿؾ صقام شفر قط 

 رمضان. 

أفضؾ الصقام  أنَّ  :الحديث الذي مر معـا وهقوهذا الحديث ٓ يعارض 

ٓ  ,فنكثاره مـ الصقام يف شفر شعبان ,بعد رمضان صقام شفر اهلل الؿحرم

وقد ذكر أهؾ  ,صقام شفر اهلل الؿحرمبعد رمضان يعارض كقن أفضؾ الصقام 

شرح )يف  ومـفؿ الـقوي  ,يف الجؿع بقـ الحديثقـ تقجقفات العؾؿ

 :جقفقـقذكر ت  (1)(صحقح مسؾؿ

يعؾؿ هبذا الػضؾ الؿتعؾؼ بشفر يؽـ لؿ  ملسو هيلع هللا ىلصلعؾ الـبل  قال: :الول 

 , ثؿ أخرب بف بعد أن كان يؽثر مـ صقام شفر شعبان.محرم

مـ جفاد أو مرض لؿ يتؿؽـ بسببف  ملسو هيلع هللا ىلصـبل ؾلعؾ ثؿة ماكع حصؾ ل :الثاين

 الصقام يف شفر اهلل لؽـف أخرب أنَّ  ,مـ اإلكثار مـ الصقام يف شفر اهلل الؿحرم

 . بعد رمضان الؿحرم أفضؾ الصقام

َخَُُ٘»ُ/ىةلُلؿصَ ملسو هيلع هللا ىلص اجلبَُُأنَُُ صنيوروىُـٓؿانُثُٔظُُ)ُ ْٓ ُص
ُميًبة؟ ِؿ ْٙ ُالَن َؾا َ٘ ُ رِ ُرَسَ ْٔ ُنيةلُرقُٚلُُ/ىةلُ-يفينُمفجةن-ُ«ِْ ُ/ملسو هيلع هللا ىلص اهللُال،

                                                           

 (.8/61) «شرح الـقوي طؾك مسؾؿ»اكظر:  (5)
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ََكَٕٗ» َْ ُ نْيِ َْ ْٚ ُيَ ّْ ْذَػْؿَتُُْٔرمظةن،ُنَُص
َ
ُ.(1)ْذهوُـِيٗ.ُ«نَإذاُأ

ُ.(2)زالثُُلةتُ/هُُرُُرَسَُ،ُوٚدُُاُهذطُأصُُْ/ىةلُاُهؿا ُ،هُُارُُرِسَُُ/النٙؿُرُُرَسَُ
ـُُ ُ ُأثٚ ُُارُُرِسَُُ/جيؽىةل ُكيُُ(3)هُُػؿُُآالنٙؿ ُوىةل ُوقػُٗ/ه. ُ/وىيَُ.٘ٚ

 .(4)(هُُؿُْآػُِ

D 
وهق أيًضا يتعؾؼ  حديث طؿران بـ حصقـ   الؿصـػ أورد

َُ٘» :لؾرجؾ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  , فؼد قالبػضؾ صقام شعبان ُ رِ ُرَسَ ْٔ ِْ َخُ ْٓ ِؿُُص ْٙ َؾاُالَن
 :والؿراد بسرر الشفر كؿا أوضح الؿصـػ , «؟-يعـل شعبان- ميًبة

هنك أن يتؼدم رمضان بصقام يقم أو  ملسو هيلع هللا ىلصومعؾقم أن الـبل , هق أخر الشفر

َمن  َأَحُدُكْم َرَمَضاَن » قال: ملسو هيلع هللا ىلص, طـ الـبل عـ أبل هريرة , فيقمقـ َلَ َيَتَؼد 

 َأْن َيُؽوَن َرُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْوَمُه، َفْؾَقُصْم َذلَِك بَِصْوِم َيْوٍم َأْو َيْوَمْقِن، إَِل  

                                                           

 (.5565(, ومسؾؿ )5086أخرجف البخاري )( 5)

 .(611/ 4) ٓبـ مـظقر «لسان العرب»اكظر: ( 8)

 (.8/10ٕبل طبقد ) «غريب الحديث»اكظر: ( 6)

الـفاية يف غريب », و(815/ 58) مـصقر الفروي لبٕ «هتذيب الؾغة»اكظر: ( 4)

 (.8/610ٓبـ إثقر ) «الحديث



 

 

117 
 زتهددشرح كفاية املتعبد وتحفة امل

أما مـ كان لف صقام  ,وذلؽ طؾك سبقؾ التحري وآحتقاط لرمضان ,(1)«الَقْومَ 

يصقم كؾ اثـقـ ووافؼ آثـقـ آخر مثؾ الذي مـ طادتف أن  ,فنكف يصقمف

لؾعادة التل  ف يصقمفنك ,الصقام يف شعبان مـ كثارمـ طادتف اإلكان أو  ,شعبان

مخالػ وهق  ,فنكف ٓ يجقز ,أما مـ صام لالحتقاط لرمضان ,كان يصقمفا

 .ملسو هيلع هللا ىلص لفديف

ََكَٕٗ): ۇئ َْ ُ نْيِ َْ ْٚ ُيَ ّْ ُنَُص ْذَػْؿَتُُْٔرمظةن،
َ
ُأ أخذ مـف العؾؿاء ُ.(نَإذا

حؿؾ قد و ,مشروطقة قضاء التطقع اذا تركف الؿرء ولؿ يتؿؽـ مـ الؼقام بف

وأن هذا الرجؾ كاكت لف  ,طؾك مـ كاكت لف طادةهذا الحديث  العؾؿاء 

إلك قضاء  ملسو هيلع هللا ىلصفلرشده الـبل  ,طادة أن يصقم ذلؽ الققت فرتكف يف ذلؽ الشفر

قؽقن مداوًما طؾك ما , لبعد شفر رمضان اطتاد طؾك صقامفوقد هذا الذي تركف 

 .مضك طؾقف مـ الـقافؾ والســ

حديث فؼال: ما يتعؾؼ بسرر الشفر الذي جاء يف ال ـ الؿصـػ وبق

ُرُالنٙؿُرَسَُ)  ,الػتح أجقد :قال الػراء ,وكسر السقـ ,بػتح السقـ (.ارهرِسَُ/

 ,وسطف :وققؾ, آخره :بف ويؿادرار الشفر يطؾؼ رر الشفر أو ِس وبقـ أيضا أن َس 

ا ٓستسرار ذسؿل هب آخر الشفر, :راره هقرر الشفر أو ِس لؽـ إضفر أن َس 

ة ثؿان وطشريـ وتسع وطشريـ وثالثقـ, الؼؿر فقف, يعـل استتاره, وهل لقؾ
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 .وهق ققل الجؿفقر مـ أهؾ الؾغة والغريب والحديث

 ما جاء يف صياو زمضان
إذاَُصةَ َُرَمَظةُنُُذذ َعْخُ»ُ/ىةلُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرقَٚلُُأنَُُ روىُأثُٚ٘ؿيؿة)

َؽِتُالَنَيةِغنيُُ َُوُصه  َّ َٖ َٙ َٚاُبَُص ثْ
َ
َِٖح،َُوُكِ َيْخُأ َٚاُبُاَل ثْ

َ
ُ.(1)ذهوُـِيُْٗ«.ُأ

 (.ثأكاللُاحلؽيؽُوأوزيْخُُْخُُِّكُُُ/ؽتُالنيةغنيُأيهُ ُصُُ/وىٚهل

D 
ُرمظةن): ۇئ ُصيةم ُيف ُصة  ما يتعؾؼ هـا  الؿصـػ  أورد. (ْة

لؽـ ذكره يف أثـاء  ,ذلؽ أن يؼدم طؾك صقام التطقع ؼ  وَح  ن,بصقام شفر رمضا

أكف  -عالك أطؾؿواهلل ت-وربؿا  ,كالمف طؾك إحاديث القاردة يف صقام التطقع

 ,محرم ثؿ شعبان ثؿ رمضان ثؿ شقال ثؿ ذي الحجة :راطك ترتقب الشفقر

راطك  لؽـ الؿصـػ  ,إولك تؼديؿ رمضان طؾك غقرهفومع ذلؽ 

 .ترتقب الشفقر

فذا ثالث فضائؾ لويشتؿؾ طؾك هذا الحديث أورده يف فضؾ رمضان و

 :شفرال

 .يغؾؼ مـفا بابال ف ,أبواب الجـة الثؿاكقة فقه تػتح الولى:
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وهذا فقف دٓلة طؾك  ؛فال يػتح مـفا باب ,تغؾق أبواب الـار السبعة الثاكقة:

 قبال طؾك صاطة اهللإو ,وطبادات طظقؿة ,ما يؽقن يف رمضان مـ صاطات زاكقة

 كقب.ذوبعد طـ الؿعاصل وال

وتصػقدها يحبسفا  ,بلغالل الحديد إيثاقفا :ي, أالشقاصقن تصػقد :ةالثالث 

لؽـ الؿقثؼ  ,أن تخؾص إلك ما كاكت تخؾص إلقف يف غقر رمضان مـا ويؿـعف

سالم ابـ شقخ اإلكره وهذا الؿعـك ذ ى,ذقد يحصؾ مـف شلء مـ إ بحديد

لؽـف ٓ  ء,الؿقثؼ بالحديد قد يحصؾ مـف بعض الشل» ة حقث قال:تقؿق

 .(1)«يتؿؽـ مـ أن يخؾص إلك ما كان يخؾص إلقف قبؾ إيثاقف بالحديد

صػد فال تتؿؽـ مـ أن مـ فضائؾ رمضان أن الشقاصقـ تُ  فالحاصؾ

الـػس إمارة لؽـ تبؼك  ,تخؾص إلك ما كاكت تخؾص إلقف يف غقر رمضان

يعؿؾقن طؾك ـ مؿ ؿ,ا خدم الشقاصقـ وأطقاهنبؼك أيًض يو تعؿؾ طؿؾفا,

بعض أطقان فنن ولفذا  ,أوقات الـاس يف رمضان يف الحرام وأثامإضاطة 

أوقات  هباإطداًدا مسبًؼا ٕمقر يف رمضان يضقعقن  شقاصقـ يعدونال

 .الؿسؾؿقـ يف الحرام وأثام وتؼقيتف يف كػقسفؿ

أن يغتـؿ رمضان اغتـاًما  عؾك الؿسؾؿفأن رمضان اذا أقبؾ  فالؿؼصقد

فقف فلبقاهبا  ؛والـجاة مـ الـار ,تػتحفقف فلبقاهبا  ؛ـقؾ الجـةل ا, وأن يسعكطظقؿً 

                                                           

 (.81/846ٓبـ تقؿقة ) «مجؿقع الػتاوى»اكظر: ( 5)



 

 

 شرح كفاية املتعبد وتحفة املزتهدد

 
111 

 بالـسبة فقؽقن رمضان ,شقاصقـ فنهنا تصػد يف رمضانمـ ال والخالصِ  ,تغؾؼ

وحسـ  ,وتحؼقؼ تؼقى اهلل ,ورضقان اهلل ,لؾؿسؾؿ باًبا طظقؿا لغػران الذكقب

 ؾقف.طقبال اإل

(ُُ٘ َُرَمَظةَن،ُ»/ ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُىةلُرقُٚلُُ/ىةل  ؿيؿةوروىُأثُٚ َُصةَم ْٔ َْ

َُذُْٕ ْٔ ِْ ةَُتَيَؽَمُ َْ ةًٕةَُواْظتَِكةثًة،ُُكِهَؿُهَلُُ َٓ ُِٗإِي ُ(.(1)ْذهوُـِيُٗ«.جِ

D 
ةًٕة): ۇئ َٓ  وما أطده لعباده الؿتؼقـ.  ,وبقطده العظقؿ ,إيؿاكا باهلل : أي .(إِي

يرجق بصقام رمضان  ,ا لألجر والثقاباحتسابً  أي: .(َواْظتَِكةثًة): ۇئ

 وكقؾ رضا اهلل.  ,والػقز بالجـة, والـجاة مـ الـار ,ثقاب اهلل

ُ): ۇئ َُتَيَؽَم ة َْ ُ ُهَلُ ُُِٗكِهَؿ َُذْٕجِ ْٔ الصغائر دون  :الؿراد بالذكقب هـا .(ِْ

ؾَ »: ملسو هيلع هللا ىلصمعـا ققل الـبل  وقد مرَّ  ,الؽبائر ٓبد لفا مـ تقبةٕن  ؛الؽبائر  ُت اوالص 

، َما َلْم ُتْغَش اْلَؽَبائِرُ  اَرٌة لَِؿا َبْقـَُفن   .(2)«اْلَخْؿُس، َواْلُجْؿَعُة إَِلى اْلُجْؿَعِة، َكػ 

 او من شوالما جاء يف صياو ستة أي
ُاألٕصةري) ُأيٚب ُأثٚ ُاهللُأنَُُ روى َُصةَمُ»ُ/ىةلُملسو هيلع هللا ىلص رقٚل ْٔ َْ
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ؿُِ ْ٘ ِصَيةِمُادَل ٌَ َٚاٍل،ََُكَنُ َُم ْٔ ِْ ُِقذًّةُ ُٗ ْتَجَف
َ
ُأ َّ  (.(1)إهؿدُثُٗمكُِّ«.َرَمَظةَنُُث

D 
يتعؾؼ بػضؾ صقام ستة أيام مـ  هذا الحديث الذي  الؿصـػ ذكر

تشؽقؽ وٓ يؾتػت إلك  ,ملسو هيلع هللا ىلص سقلحديث صحقح ثابت طـ الر هقو ,شقال

وٓ  العظقؿة,بؾ هق صحقح ثابت وفقف هذه الػضقؾة  ,مـ شؽؽ يف ثبقتف

بؾ لق صامفا ة, متتابعة متقالق الؿسؾؿ هبا يشرتط يف هذه إيام الست أن يليت

الؿفؿ أن يؼع صقام هذه إيام فال بلس؛ إذ آخره  وأوسطف  وأمتػرقة يف أولف 

 .يف شقال

ُ) :اًل ئلثقاب العظقؿ قاهذا ا وذكر  َّ ُُث َُرَمَظةَن َُصةَم ْٔ َْ

ؿُِ ْ٘ ُادَل ِصَيةِم ٌَ ُ ََُكَن َٚاٍل، َُم ْٔ ِْ ُ ُِقذًّة ُٗ ْتَجَف
َ
 ,وذلؽ أن الحسـة بعشر أمثالفا ,(أ

فصقام رمضان يعدل ثالثؿائة يقم؛ ٕن الحسـة  ,فالسـة ثالثؿائة وستقـ يقًما

؛ ٕن الحسـة بعشر عدل ستقـ يقًمايوصقام ست مـ شقال  ,بعشر أمثالفا

 أمثالفا. 

ؿُِ): ۇئ ْ٘ ِصَيةِمُادَل ٌَ كؾ سـقاتف طؾك هذه  قضك الؿرء : لق أنيأ .(ََكَنُ

فقؽقن بذلؽ كلكؿا صام الدهر؛  ,ا مـ شقاليصقم رمضان ويتبعف ست   ,الصػة

 ٕن الحسـة بعشر أمثالفا. 
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 ما جاء يف العنل يف عشس ذي احلجة
(ُُٔ ُىةلُرقُٚلُُ ةسـجَُُروىُاث ُ»/ ملسو هيلع هللا ىلص اهللُىةل/ َُ َٓ ُاَُف يَةٍم

َ
ُِْٔأ ُ ة َْ

ُِٙ ُإىلُاهللُالَصةُُِطُذِي َظتُّ
َ
ُأ ِؾهُِاأليةِمُاُفشُُِ-دفةىل-َٔ َ٘ ُ ْٔ ٚا،ُ«ِْ ُيةُرقٚلَُُ/نيةل

ُيفُ»/ ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُنيةلُرقُٚلُُ؟يفُقبيَُاهللُدفةىلُوالُالٙةدُُُ/اهلل ةُد َٙ ُاِل َوالَ
ُ-دفةىل-قبيَُاهللُ ِٗ َْٖهِك ِ َُػَؿَجُث ٌَ ُيَؿِْصْؿُُْٔذلًُبََِشْ ٍُ،ُإاَِلُرَُص ّْ ةهِلِ،َُنَِ َْ ُ«.َُو

 .ُ((1)أػؿصُٗابلؼةري

D 
يف الصالح طؿقًما ا يف فضؾ العؿؾ هـا حديًثا طام    الؿصـػ أورد

ن ٕ ؛وإيراده ذلؽ يف باب فضؾ الصقام ,العشر إوائؾ مـ شفر ذي الحجة

ففق مـ  ,العشر الصقامه ذهيف  يـدب إلك فعؾفالذي  الصالح مـ جؿؾة العؿؾ

ُ) :ؼالفطؿؿ  ملسو هيلع هللا ىلصجؿؾة إطؿال الصالحة؛ ٕن الـبل  َُ َٓ ُاَُف يَةٍم
َ
ُأ ِْٔ ُ ة َْ

ُ ُاهلل ُإىل َظتُّ
َ
ُأ َٔ َٙ ُذِي ُاُفشُُِ-دفةىل-الَصةُُِط ُاأليةِم ِؾهِ َ٘ ُ ْٔ فؿـ جؿؾة (. ِْ

والعشر إول مـ شفر ذي الحجة أيامفا خقر  ,الصقام :إطؿال الصالحة

فخقر أيام السـة  ,مـ رمضان هل خقر الؾقاللكؿا أن العشر إواخر  ,إيام

 ,وخقر لقالل السـة العشر إواخر مـ رمضان ,العشر إول مـ ذي الحجة

ويف العشر  ,ويف العشر إواخر مـ رمضان لقؾة الؼدر وهل خقر مـ ألػ شفر
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 .وهق سقد إيام وخقرها وأفضؾفا ,طرفةيقم إوائؾ مـ ذي الحجة 

 ,ول مـ ذي الحجة أيام فاضؾة وطظقؿة ومباركةفالحاصؾ أن العشر إ

أن يستغؾفا  ,دراكفاإلؼ فِّ ذا وُ إويـبغل لؾؿسؾؿ  ,وهل خقر أيام العؿؾ الصالح

يف  هق لػظ الرتمذي  وهذا الؾػظ الذي ساقف  ,بالعؿؾ الصالح

اٍم َأْفَضَل ِمـَْفا فِي َهذِ » ففق أما لػظ البخاري ,(1)«جامعف» ي َأي 
« ِه؟َما الَعَؿُل فِ

اَل:  ََ اُلوا: َوَلَ الِجَفاُد؟  َوَلَ الِجَفاُد، إَِل  َرُجٌل َخَرَج ُيَخاصُِر بِـَْػِسِه َوَمالِِه، َفَؾْم »ََ

 ,دٓلة ضاهرة طؾك فضؾ هذه العشر وطظؿ شلهنا والحديث دلَّ «. َيْرِجْع بَِشْيءٍ 

 وأن الؿسؾؿ طؾقف أن يحرص طؾك إطؿال, وأهنا خقر أيام العؿؾ الصالح

يف  وٕجؾ هذا أورده الؿـذري  ؛ومـ جؿؾتفا الصقام فقفا, الصالحة

 إبقاب الؿتعؾؼة بػضائؾ الصقام.

 ما جاء يف صياو يوو عسفة
 وثالثة أياو من كل شوس ويوو االثنني

(ُ َُرَذةَدةَ ُأثٚ ُُروى ُاهلل ُرقٚل ُىَةَل/ُملسو هيلع هللا ىلصأَن ؟ ِٗ ِْ ْٚ َُص ْٔ َُخ ََ ُُقبِ ،
ُؿُ،َُذَيةَلُملسو هيلع هللا ىلصَذَلِظَتَُرُقُٚلُاهللُِ َٓ ًٖة،ُُخ َٖةُثِةهللَُِربًّة،َُوبِةإْلِْقاَلِمُِدي /َُرِطي

ُ َُذَيةَل/ ِؿ؟ ْ٘ ُادَل ُِصَيةِم ْٔ َُخ ََ ُنَُكبِ ُىَةَل/ َُبْيَفًح. َٖة َُوبِبَْيَفذِ َُرُقٚاًل، ٍؽ َٓ َع ُٓ ِ اَلُ»َوب
ُ ْذَػَؿ

َ
ُأ َُواَل ْذَػؿَُ-َصةَم

َ
ُأ ة َْ َُو َُصةَم ة َْ ُ ْو

َ
ُ-أ ُص« ْٔ َُخ ََ ُنَُكبِ ُىَةَل/ ُيةم نْيِ َْ ْٚ يَ

ُوَُ ُىَةَل/ ٍْٚم؟ ُيَ ؟»إِْذَػةرِ ًَ ِ َُذل ُيُِػيُو ْٔ َْ َُوإِْذَػةِرُ«َو ٍْٚم، ُيَ ِْٚم َُص ْٔ َُخ ََ ُوَُقبِ ُىَةَل/ ،
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ُحَلَخُأنَُ ُىةل/ ُوإنػةرُُاهللُُيْٚني. ٚم ُي ٚم ُوقبَُـُٔص ُذللًُىةل/ ٚإة ى
ُ ُىَةَل/ ٍْٚم؟ يِخَُداُودَُ»يَ

َ
ُأ ُْٚم َُص ُااِلزْنَُ«َذاَك ِْٚم ُيَ ِْٚم َُص ْٔ َُخ ََ ُوَُقبِ ُىَةَل/ ،ُ ؟ َيةَل/ُننْيِ

«ُِٗ ُذِي َ ُلََعَ ـَِل
ْٕ
ُ
ُوأ ُثُِفْسُخ ٌْٚم َُويَ ، ِٗ ُذِي ُت ُُودِلْ ٌْٚم ُيَ َُذاَك »ُ َُذَيةَل/ ُزاََلزَحُ»ىَةَل/ ُْٚم نََص

ؿُِ ْ٘ ُْٚمُادَل ٍؿ،َُوَرَمَظةَنُإىَِلَُرَمَظةَن،َُص ْٙ َُم ُُّك  ْٔ ِْ ٚمُ[«ُأيةٍمُ ىةل/ُوقبَُـُٔص
ُ ُـؿنحُنيةل/ ٚم ُاملةطيحُوابلةىيح»ي ُالكٖح ُُ(1)]«يسهؿ ِْٚمُوَُىَةَل/ َُص ْٔ َُخ ََ ُقبِ
َٖحَُ»اَعُمَٚراَ ؟َُذَيةَل/ُ ُؿُالَك  .((2)إهؿدُثُٗمكِّ«.ُاملةطيحُيَُسه 

D 
ُـؿنح): ۇئ ٚم ُي ُصيةم ُيف ُصة  ُْة ٚمُ، ُوي ُمٙؿ ُّك ُْٔ ُأيةم وزالزح
جؿؾة مـ  الؿشتؿؾة طؾك هذه الرتجؿة الؿصـػ  طؼد. (االزنني

وصقام  ,ؾ صقام يقم طاشقراءيف فض الػضائؾ جؿعفا حديث أبل قتادة 

الؿتعؾؼة مـ الػضائؾ  , وغقرها وصقام يقم آثـقـ مـ كؾ شفر, ثالثة أيام

 بالصقام.

ُاهلل): ۇئ ُرقٚل ُاهللُُِ،ملسو هيلع هللا ىلص أن َُرُقُٚل َُذَلِظَت ُىَةَل/ ؟ ِٗ ِْ ْٚ َُص ْٔ َُخ ََ  ُقبِ

؛ ٕن باب فوهق سمالف طـ صقام ,طـ كراهقة لفذه الؿسللة  ملسو هيلع هللا ىلصغضبف  .(ملسو هيلع هللا ىلص

يف مثؾ  إولكوكان  ,اة والـاس يتػاوتقن فقف تػاوًتا طظقؿً الصقام باب مـافس

                                                           

 ساقط مـ إصؾ وأضقػ مـ صحقح مسؾؿ.( 5)

 (.5568أخرجف مسؾؿ )( 8)
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ويجقبف بؿا يـاسب حالف؛ ٕن باب  ؟أن يؽقن السمال كؿ أصقم ,هذا الؿؼام

ويف  ملسو هيلع هللا ىلصيطقؼ مـ الصقام ما ٓ تطقؼ أمتف  ملسو هيلع هللا ىلصالصقام باب واسع والـبل 

ِعُؿـِي، َوَساٍق إِك ي َلْسُت َكَفْقَئتُِؽْم إِك ي َأبِقُت لِي ُمْطِعٌم ُيطْ » :الحديث

 .(1)«َيْسِؼقنِ 

ؿُُ): ۇئ َٓ ُُخ ٍؽُ َذَيةَل َٓ َع ُٓ ِ َُوب ًٖة، ُِدي َُوبِةإْلِْقاَلِم َُربًّة، ُثِةهللِ َٖة َُرِطي /
َُبْيَفحًُ َٖة َُوبِبَْيَفذِ جؿعت الديـ كؾف؛ ٕن كؾؿات طظقؿة جامعة هذه  .(َرُقٚاًل،

ة يسئؾ وطـ هذه الثالث ,الديـ يؼقم طؾك هذه الثالثة التل ذكرها طؿر 

ويػقز بصحة الجقاب طـ هذا السمال أهؾ الرضا  ,قربهيف كؾ إكسان اذا أدرج 

ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلصوبؿحؿد  ,اوباإلسالم ديـً  ,اباهلل رب   :يف هذه الحقاة الدكقا يشرع و ,رسق

وأشفد أن  ,أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل :لؾؿسؾؿ أن يؼقلفا بعد أن يؼقل الؿمذن

وبؿحؿد  ,وباإلسالم ديـا ,ضاه باهلل رباا إيؿاكف ورمجددً , ا رسقل اهللمحؿدً 

, ويشرع أن يؼقلفا يف الصباح والؿساء ثالث مرات, وفقفا ألػ رسقٓ ملسو هيلع هللا ىلص

رسالتف  اإلمام الؿجدد الؿصؾح شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب 

 العظقؿة )إصقل الثالثة(.

ْذَػُ): ۇئ
َ
ِؿ؟َُذَيةَل/ُاَلَُصةَمَُواَلُأ ْ٘ ُِصَيةِمُادَل ْٔ َُخ ََ ةُ-َؿُنَُكبِ َْ ةَُصةَمَُو َْ ْوُ

َ
أ

ْذَػؿَُ
َ
مـ يصقم الدهر لؿ يحصؾ لف , والؿراد: أن هذا شؽ مـ الراوي. (-أ

                                                           

 (.5066أخرجف البخاري )( 5)
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 إِك ي » :ويف مثؾ هذا الؿؼام قال ,ملسو هيلع هللا ىلصثقاب الصقام لؿخالػة هدي الـبل 
ِ
َوالل

ِه َوَأْتَؼاُكْم َلُه، َلؽِـ ي َأُصوُم َوُأْفطُِر، َوُأَصؾ ي َوَأرْ  ُج الـ َساَء، َلَْخَشاُكْم لِؾ  ُد، َوَأَتَزو  َُ

 ,فؾؿ يحصؾ أجر الصقم ٕجؾ الؿخالػة, (1)«َفَؿْن َرِغَب َطْن ُسـ تِي َفَؾْقَس ِمـ ي

ولقس هق بالؿحصؾ  ,فؾقس هق الؿػطر طـ الطعام, وما أفطر؛ ٕكف أمسؽ

 .ٕجؾ مخالػتف ؛أجر الصقام

ُص): ۇئ ْٔ َُخ ََ ْٚمٍُيةمُنَُكبِ ُيَ َُوإِْذَػةرِ نْيِ َْ ْٚ ؟»؟ُىَةَل/ُيَ ًَ ِ ُيُِػيُوَُذل ْٔ َْ  .(«َو
كلكف كرهف ٕكف مؿا يعجز طـف يف الغالب وفقف مشؼة طظقؿة, وبخاصة مع 

 ا متقسر.ذلؽ ففذآستؿرار طؾقف, أما كقكف يطقؼ يف شفر أو شفريـ وكحق 

ُ): ۇئ َُوإِْذَػةرِ ٍْٚم، ُيَ ِْٚم َُص ْٔ َُخ ََ . أي: يصقم طشرة أيام (يْٚني؟وَُقبِ

 ا ثؾث الدهر.ذوه

ُأنَُ): ۇئ ُحلخ ُُىةل/ ُذللًُاهلل ٚإة وددت أين ». ويف رواية: (ى

. ققؾ معـاه: ٓكشغالف بلهؾف وضققفف ومصالح إمة, وققؾ: إن لكذصوَت 

 لؽ أمتف.ذالؿؼصقد ب

ُ): ۇئ ُوإنػةر ٚم ُي ِٚم ُص ُـٔ ُوُقبَ ُىةل/ َُىةَل/ ٍْٚم؟ يِخُ»يَ
َ
ُأ ُْٚم َُص َذاَك

أحب الصقام إلى الل : ملسو هيلع هللا ىلص؛ قال . وهق أطدل الصقام وأحبف إلك اهلل(«َداُودَُ

                                                           

 (.5415(, ومسؾؿ )1166أخرجف البخاري )( 5)
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 .(1)صقام داود

ُ): ۇئ ؟ ُااِلزْننَْيِ ِْٚم ُيَ ِْٚم َُص ْٔ َُخ ََ ُنَوُقبِ ٌْٚمُ»َيةَل/ َُويَ ، ِٗ ُذِي ُت ُُودِلْ ٌْٚم ُيَ َذاَك
ُُِٗوأثُِفْسُخُ ُذِي َ ـَِلُلََعَ

ْٕ
ُ
ففق  ,هذا فقف فضؾ صقام يقم آثـقـ مـ كؾ أسبقع. (أ

ويقم بعثف اهلل فقف  فقف, كزل طؾقف القحلويقم أُ  يقم ولد فقف 

. 

ُْٚمُ): ۇئ َُص َُرَمَظةَن، ُإىَِل َُوَرَمَظةَن ٍؿ، ْٙ َُم ُُّك  ْٔ ِْ ُ ُأيةٍم ُزاََلزَح ُْٚم نََص
ؿُِ ْ٘ وٓ  ,هذا فقف فضقؾة الؿقاضبة طؾك صقام ثالثة أيام مـ كؾ شفرو .(ادَل

صامفا يف أول الشفر أو  فؾق صامفا متػرقة أو ,يشرتط أن يمتك هبا مجتؿعة

وسقليت بقان هذا يف  ,و آخره حصؾ فضقؾة صقام ثالثة أيام مـ كؾ شفروسطف أ

ْهرِ », وققلف: حديث طائشة  ؛ ٕن مـ يصقم ثالثة أيام مـ كؾ «َصْوُم الد 

 ,ومـ صام رمضان مع الثالثة أيام مـ كؾ شفر ,شفر فنن الحسـة بعشر أمثالفا

 .هذا مـ فضؾ اهللو ,كلن حقاتف كؾفا أمضاها صائًؿا ,فؽلكؿا صام الدهر كؾف

ُ): ۇئ ُنيةل/ ُـؿنح ٚم ُي ٚم ُص ُـٔ ُاملةطيحُ»وقبَ ُالكٖح يُسهؿ
يقم طرفة يف آخر  كقب سـتقـ: الؿاضقة وهل التل اكتفت؛ ٕنَّ ذ. أي («وابلةىيح

 . أي: التل تؾقفا.والباَقةشفر مـ السـة, 

                                                           

 (.5510(, ومسؾؿ )5565أخرجف البخاري )( 5)
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ٚمُاعمٚرا ُنيةلُ/ىةل): ۇئ ةِطَيح»ُ/نكبَُـُٔص َٓ ْ ُال ََٖح ُالَك ُؿ . («يَُسه 
ا الػضؾ ذكر فقف هذ, وؿحرمالهق الققم العاشر مـ شفر اهلل  :طاشقراء يقم

 العظقؿ.

عؾؿ أن سائر إطؿال تجري هذا ويـبغل أن يُ : قال ابـ الؼقؿ  نةاؽة/

الؿجرى, فتػاضؾ إطؿال طـد اهلل تعالك بتػاضؾ ما يف الؼؾقب مـ اإليؿان 

 واإلخالص والؿحبة وتقابعفا.

 , والـاقص بحسبف.ا كاماًل ؽػر تؽػقرً الذي يُ وهذا العؿؾ الؽامؾ هق 

 :وهؿا ,وهباتقـ الؼاطدتقـ تزول إشؽآت كثقرة

تػاضؾ إطؿال بتػاضؾ ما يف الؼؾقب مـ حؼائؼ اإليؿان, وتؽػقر العؿؾ 

 لؾسقئات بحسب كؿالف وكؼصاكف.

شؽال الذي يقرده مـ كؼص حظف مـ هذا الباب طؾك وهبذا يزول اإل

ن صوم يوم طرفة يؽػر سـتقن، ويوم طاشوراء يؽػر إ» :الحديث الذي فقف

  .«سـة

فصامف وصام يقم طاشقراء,  ,كف يصقم يقم طرفةأا قالقا: فنذا كان دأبف دائؿً 

  ؟فؽقػ يؼع تؽػقر ثالث سـقـ كؾ سـة

 بلن ما فضؾ طـ التؽػقر يـال بف الدرجات. ,وأجاب بعضفؿ طـ هذا

ؿؽػرات كؾفا أن تؽػر طـف فؾقت العبد إذا أتك هبذه ال !وياهلل العجب
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  .سقئاتف باجتؿاع بعضفا إلك بعض

يف العؿؾ طؾك اكتػاء مقاكع  مقققٌف  ,والتؽػقر هبذه مشروط بشروطٍ 

واكتػت طـف الؿقاكع كؾ فا؟  ,فاكؾِّ وخارجف؛ فنن َطؾؿ العبُد أكف جاء بالشروط 

الص الذي شؿؾتف الغػؾة أو ٕكثره, وفؼد اإلخ ا طؿٌؾ فحقـئذ يؼع التؽػقر, وأمَّ 

 قف حؼف, ولؿ يؼدره حؼ قدره, فلي شلء يؽػر هذا, ولؿ يُ ولب ف هق روحف

  !؟العؿؾ

ا, ولؿ ا وباصـً اه حؼف الذي يـبغل لف ضاهرً فنن وثؼ العبد مـ طؿؾف بلكف وفَّ 

أو  ,أو رؤية كػسف فقف ,جبيعرض لف ماكع يؿـع تػؽقره وٓ مبطؾ يحبطف مـ طُ 

ـ   أو  ,يستشرف بؼؾبف لؿـ يعظؿف طؾقف أو ,قؿف بفأو يطؾب مـ العباد تعظ ,بف م

 = يعادي مـ ٓ يعظؿف طؾقف ويرى أكف قد بخسف حؼف وأكف قد استفان بحرمتف

 ! ففذا أي شلء يؽػر؟

حصر, ولقس الشلن يف ومحبطات إطؿال ومػسداهتا أكثر مـ أن تُ 

 العؿؾ, إكؿا الشلن يف حػظ العؿؾ مؿا يػسده ويحبطف.

حصر, وكقن لؾعؿؾ, وهق أبقاب كثقرة ٓ تُ  محبطٌ  -وإن دقَّ -فالرياء 

, والؿـ بف طؾك اهلل ا مقجب لؽقكف باصاًل العؿؾ غقر مؼقد باتباع السـة أيًض 

تعالك بؼؾبف مػسد لف, وكذلؽ الؿـ بالصدقة والؿعروف والرب وآحسان 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې   ﴿: كؿا قال  ,والصؾة مػسد لفا
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 .]٤٦٢البقرة: [ ﴾ې  ى

الـاس ما طـدهؿ خرب مـ السقئات التل تحبط الحسـات, وقد قال وأكثر 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ                ﴿تعالك: 

  .]٤الحجرات: [ ﴾ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴    ﮵  

كؿا  ملسو هيلع هللا ىلصالؿممـقـ مـ حبقط أطؿالفؿ بالجفر لرسقل اهلل سبحاكف فحذر 

العؿؾ وصاحبفا هبا حبط يردة, بؾ معصقة يجفر بعضفؿ لبعض, ولقس هذا ب

  .ٓ يشعر هبا

غقره وهديف  وهدية وصريؼف ققَل  ملسو هيلع هللا ىلصم طؾك ققل الرسقل دفؿا الظـ بؿـ ق

 !وصريؼف؟

  !ألقس هذا قد حبط طؿؾف وهق ٓ يشعر؟

  .«من ترك صًلة العصر فؼد حبط طؿؾه» :ملسو هيلع هللا ىلصومـ هذا ققلف 

لزيد بـ أرقؿ  -فارضك اهلل تعالك طـفا وطـ أبق-ومـ هذا ققل طائشة 

  إٓ أن يتقب.ملسو هيلع هللا ىلصلؿا باع بالعقـة: إكف قد أبطؾ جفاده مع رسقل اهلل , 

  ., وإكؿا غايتف أكف معصقةولقس التبايع بالعقـة ردةً 

فؿعرفة ما يػسد إطؿال يف حال وققطفا ويبطؾفا ويحبطفا بعد وققطفا 

 ش طؾقف العبد ويحرص طؾك طؿؾف ويحذره.مـ أهؿ ما يـبغل أن يػتِ 

ا إٓ ا ٓ يطؾع طؾقف أحدً إن العبد لقعؿؾ العؿؾ سرً  :وقد جاء يف أثر معروف
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ثؿ يصقر يف  ,فقتحدث بف فقـتؼؾ مـ ديقان السر إلك ديقان العالكقة ,اهلل تعالك

فنن تحدث بف لؾسؿعة وصؾب الجاه  ,ذلؽ الديقان طؾك حسب العالكقة

 .(1)فعؾف لذلؽوالؿـزلة طـد غقر اهلل تعالك أبطؾف كؿا لق 

َفةَذةُُ) ُْ َُْخُاَعئَِنَحُوروتُ
َ
ةَُقأ َٙ َج

َ
ُُ،ُأ َكةَنُ/ُ»ملسو هيلع هللا ىلصَزْوَجُاجلَِب 

َ
أ

يَةٍم؟ُملسو هيلع هللا ىلصَرُقُٚلُاهللُِ
َ
ٍؿُزاََلزََحُأ ْٙ َُم ُُّك  ْٔ ِْ ُٚمُ ُّْ»ىَةَُْخ/ُ«ُيَُص ة/ُ«َجَف َٙ َ ُِْخُل ُ»،َُذُي ْٔ ِْ

ُٚم؟ ُيَُص ََُكَن ِؿ ْٙ ُالَن ي 
َ
ُأ »ُ ُْٔ»َىةَُْخ/ ِْ ُ ُُحَجةيِل ْٔ ُيَُس ّْ َ ٚمُُُل ُيَُص ِؿ ْٙ ُالَن يَةِم

َ
ُأ ي 

َ
«.ُأ

ُ.(2)إهؿدُثُٗمكِّ
ْوَصةيِنَُػِِيٌِلُديؽمُيفُصالةُالظىحُظؽيرُأيبُ٘ؿيؿةُُىؽو

َ
ُملسو هيلع هللا ىلص/ُأ

ٍؿُ»ثَِساَلٍث/ُ ْٙ َُم ُُّك  ْٔ ِْ يَةٍمُ
َ
ُْٚذهوُـِيٗاحلؽيرُ...«.ُثِِصَيةِمُزاََلزَِحُأ ُ.ُ(3)٘و

ُُْٚٔأنؿادُمكِّ ُ.((4)وظؽيرُأيبُادلردا ُيفُذلًُ٘و

D 
, والذي اشتؿؾ طؾك سمآت لعائشة هذا الحديث الؿصـػ  أورد 

  قال تعالك: ملسو هيلع هللا ىلص تباع وآقتداء هبديف آوهق دلقؾ حرصفا طؾك , 

                                                           

 (.88-58القابؾ الصقب )( 5)

 (.5561أخرجف مسؾؿ )( 8)

 (.185ؾؿ )(, ومس5085أخرجف البخاري )( 6)
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ومثؾ هذه السمآت  , [85]إحزاب:  ﴾وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ﴿

 .تقضح لـا الفدف مـ دراسة فضائؾ إطؿال

ُ): ققلفا ي 
َ
ُأ ْٔ ِْ ة/ُ َٙ َ ُٚم؟َذُيُِْخُل ِؿََُكَنُيَُص ْٙ يَةِمُالَن

َ
هؾ يصقمفا يف  :يأ .(أ

ُُحَجةيِلُ :قالت طائشة  ؟أو يف آخره ,أو يف وسطف ,أول الشفر ْٔ ُيَُس ّْ َ ل
ٚمُُ ِؿُيَُص ْٙ يَةِمُالَن

َ
ُأ ي 

َ
ُأ ْٔ  ,وتارة يصقم مـ وسطف ,تارة يصقم مـ أولف :يأ ,ِْ

 .وتارة يصقم مـ آخره

 ؟غقر إيام البقض  يقاضبوهؾ هذه إيام الثالثة التل  

كان يصقم  فؿعـك هذا أكف  ,البقضإيام فنن ققؾ هل غقر 

صقام ثالثة أيام مـ  :وإكؿا الؿراد بذلؽ ,وهذا لؿ يلت ما يدل طؾقف ,ستة أيام

أو  ,سقاء صامفا مجتؿعة ,خرهأأو يف  ,أو يف وسطف ,سقاء يف أولف ,كؾ شفر

 .متػرقة

ويمكد هذا  ,وردت فقفا فضائؾ كثقرة وصقام ثالثة أيام مـ كؾ شفر 

ففذه  ,وحديث أبل الدرداء  الؿعـك حديث أبل هريرة 

إحاديث كؾفا جاء فقفا فضؾ صقام ثالثة أيام مـ كؾ شفر دون أن يعقـ هؾ 

 لؽـ جاء يف حديث أبل ذر ,أو يف آخر الشفر ,أو يف القسط ,يف إول له

  إذ»: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل ، ْفرِ َثًَلَثَة َأي اٍم َفُصْم َثًَلَث َيا َأَبا َذر  ا ُصْؿَت ِمَن الش 
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وتسؿك  ,هل إيام البقض وهذه, (1)«َطْشَرَة، َوَأْرَبَع َطْشَرَة، َوَخْؿَس َطْشَرةَ 

 .واكتؿال كقره ,يام البقض؛ ٕهنا أيام إبدار لؾؼؿربإ

لؽـ مـ أراد أن  ,فجاء يف هذا الحديث ما يدل طؾك فضؾ هذه إيام

 ,إمر يف ذلؽ واسع, فأو يف آخره ,أو وسطف ,أول الشفرقم الثالثة إيام يف يص

 .يؽقن قد أدرك فضقؾة صقام هذه إيام الثالثةو

إحاديث » :حقل هذه الؿسللة العزيز بـ باز  يؼقل الشقخ طبد

بؾ يصقم متك  ,لقس فقفا ذكر البقض ملسو هيلع هللا ىلصالصحقحة الؿستػقضة طـ رسقل اهلل 

هريرة يف  لوأب ,(2)اهلل بـ طؿرو يف الصحقحقـ ث طبدكؿا يف حدي ,شاء

وهل أصح بؽثقر مـ حديث أبل ذر  ,(4)وأبل الدرداء يف مسؾؿ ,(3)الصحقحقـ

 ,أو يف العشر  ,فاذا صام ثالثة أيام مـ كؾ شفر يف العشر إول

واذا وافؼ أيام البقض فذلؽ ر, حصؾ لف إج ,أو يف العشر إخقرة ,سطاإو

 .(5)«ا بقـ إحاديث كؾفاجؿعً  ؛أفضؾ

                                                           

(, وأحؿد 4/888( وقال: حديث حسـ. والـسائل )165أخرجف الرتمذي )( 5)

 (,  وصححف إلباين.85461)

 (.5510(, ومسؾؿ )5016أخرجف البخاري )( 8)

 (.185(, ومسؾؿ )5085أخرجف البخاري )( 6)

 (.188أخرجف مسؾؿ )( 4)

 (.488-5/485ٓبـ باز )« حؽاماإلففام يف شرح طؿدة إ»اكظر: ( 1)
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 ]فضل الصدقة[

 ُ ُ٘ؿيؿة ُأثٚ ُُروى ُاهلل ُرقُٚل ُىةل ُ»ملسو هيلع هللا ىلصىةل/ ُيُْصجُِطُ/ ٍْٚم ُيَ ْٔ ِْ ُ ة َْ

َُػًَِهة،ُ ِْٖهًية ُْ ُ ِع ـْ َ
ُأ َّ ُٙ ُالَِ ة/ َٓ ُ٘ َظُؽ

َ
ُأ َُذَيُيُٚل َُحُْنِاَلِن، َُمَََِكِن ُإاَِل ِٗ ُذِي اُِفَجةُد

َُّ ُٙ ِكًَكُدًََِهةَُويَُيُٚلُاآلَػُؿ/ُالَِ ْٓ ِعُُم ـْ َ
ُ.(1)ْذهوُـِيٗ«.ُأ

D 
: هق ما ُيخرجف الؿرء مـ مالف طؾك وجف الصدَة. (نظَُالصؽىح)ُ:ۇئ

وهل مـ أطظؿ إطؿال وأجؾِّفا, ويف الصدقة ثقاب  ,التؼرب هلل, وصؾب ثقابف

ػل دكقاهؿ بركة يف حقاهتؿ ف ,طظقؿ يـالف الؿتصدققن يف دكقاهؿ وُأخراهؿ

 مـ طظقؿ الثقاب وجؿقؾ الؿآب. لفؿ خراهؿ ما أطده اهلل وأمقالفؿ, ويف أ

دق؛  مخرجفا مصدق بؿا وطد اهلل  ٕنَّ والصدقة سؿقت صدقة مـ الصِّ

ٕهنا تدل طؾك صدق إيؿان الؿرء, يقضح هذا الؿعـك طؾقفا مـ الثقاب, و

ُة ُبْرَهانٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصققل الـبل  ََ َد  يف إيؿاكف. صدق الؿرءأي: برهان طؾك  ،(2)«َوالص 

جؿع يف هذا الباب جؿؾة مـ الـصقص يف فضؾفا  والؿصـػ 

َحث  طؾك  فػقف, وطظقؿ ثقاهبا طـد اهلل, وبدأها بحديث أبل هريرة 

كصقب مـ الصدقة يف كؾ يقم مـ أيامف؛ لؾؿرء يؽقن  أن: أييقم؛  الصدقة كؾَّ 

                                                           

 (.5151(, ومسؾؿ )5448أخرجف البخاري )( 5)

 (.886أخرجف مسؾؿ )( 8)
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ًٓ يقمق   ٕنَّ  ف ا, ودطقة الؿؾؽقـ دطقة يقمقة, فالحديث فقكزول الؿؾؽقـ كزو

 َحث  طؾك الصدقة بشؽؾ يقمل. 

ِْٖهًيةَُػًَِهة): ۇئ ُْ ِعُ ـْ َ
ُأ َّ ُٙ ُالَِ ة/ َٓ ُ٘ َظُؽ

َ
ُأ أي: مـ يـػؼ مـ مالف  (.َذَيُيُٚل

كؿا جاء يف , طقض, ولفذا يجد الؿـػؼ بركة يف مالف فلخؾػف بخقر, وحسـ

ٌة ِمْن َمالٍ » :الحديث ََ ات, الـػؼة طؾك الطاط اذويشؿؾ ه .(1)«َوَما َكَؼَصْت َصَد

 وطؾك إوٓد, والـػؼة طؾك الضققف, والـػؼة طؾك الؿساكقـ والػؼراء, فننَّ 

ما يـػؼف الؿرء طؾك أوٓده وأهؾف مـ صعام وشراب وكسقة إذا احتسبفا طـد 

وما , وكذلؽ ما يـػؼف يف حاجة الػؼراء والؿساكقـ لصدقةاهلل فنهنا تدخؾ يف ا

ف تشؿؾف الـػؼة التل جاء الَحث  كؾ لف إحساًكا طؾك جقراكف وإكراًما لفؿ,ذيب

 طؾقفا يف الحديث. 

ِكًَكُدًََِهة): ۇئ ْٓ ِعُُم ـْ َ
ُأ َّ ُٙ أي: تؾًػا يف مالف, والتؾػ  (.َويَُيُٚلُاآلَػُؿ/ُالَِ

 .الذي يؽقن يف الؿال كقطان: حسل ومعـقي

بلن يضقع أو ُيحرق أو ُيسرق أو  ؛: بلن ُيَصاَب مالف بجائحةالحسيا أمَّ  

 أو كحق ذلؽ.ُيعتدى طؾقف 

طـده, لؽـ يؽقن طديؿ  ا: وهق أن يؽقن الؿال مقجقدً الؿعـويوالتؾػ  

 الربكة ٓ يستػقد مـف.

                                                           

 ( وقال: حديث حسـ صحقح. وصححف إلباين.8681أخرجف الرتمذي )( 5)
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 حصقل جائحة لؾؿال. وفالتؾػ يشؿؾ فؼدان الربكة يف الؿال,  

الؿراد بالـػؼة يف هذا الحديث الـػؼة  أنَّ  ا الدطاء طؾك الؿؿسؽ يػقدذوه

واجبة, وكػؼة مستحبة, والدطاء بتؾػ الؿال الـػؼة كقطان: كػؼة  القاجبة؛ ٕنَّ 

 َّٓ ط يف ما أوجب اهلل طؾقف, أمَّ ٓ يؽقن إ ا الـػؼة الؿستحبة إن  يف حؼ مـ فرَّ

حصؾت مـ صاحبفا أثقب, وإذا لؿ تحصؾ مـ صاحبفا لؿ يعاقب, ولؿ 

 يستحؼ الدطاء طؾقف بتؾػ مالف. 

مثؾ: الـػؼة  ,القاجبة الـػؼة :الؿراد بالـػؼة هـا أنَّ  -واهلل أطؾؿ-فالظاهر 

والـػؼة التل هل إخراج الزكاة القاجبة وكحق ذلؽ مـ  ,طؾك إهؾ والقلد

ا أوجب اهلل طؾقف فنكف حؼقؼ هبذه الدطقة  الـػؼات القاجبة, فنن مـ يؿسؽ َطؿَّ

ُالققمقة مـ الؿؾؽقـ بتؾػ مالف.
َظُؽزُُ»ىةل/ُُملسو هيلع هللا ىلصأَنُرقَٚلُاهللُ ُوروىُأثُٚ٘ؿيؿة)

َ
ُالَُحَذَصَؽُقُأ ّْ

ْكٍتُ ٌَ ُ ْٔ ِْ ُ َؿٍة ْٓ ُُثَِذ ُيَُؿِّب  ة َٓ ٌَ ُ ة َٙ ب ي َُذُيَ ، ِٗ يِٖ ِٓ ُبَِي َُتَفةىَل ُاهلُل ة َ٘ ُأَػَؾ ُإاَل غي ٍت
ُُٗ َُىَُِٚص ُأو َٚهُ، ُنَُِ ّْ َظُؽُز

َ
َُُّ،أ ْخَؾ

َ
ُأ ُأو َِ ََج

ْ
ُال ََ ِْْس ُ ُدَُسَٚن َُظىَت ْذهوُ«.

ُؿ،ُواُِياَلُص/ُنِْذيةُنُاإلثَ،ُواظؽ٘ ْٙ ُٓ /ُال ُّٚ ُ.(ة/ُىٌَُِٚصُاَُهُِ

D 
أن رسقل اهلل , هذا الحديث طـ أبل هريرة   الؿصـػ أورد

                                                           

 (.5154(, ومسؾؿ )1461أخرجف البخاري ) (5)
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َُغي ٍتُ» قال: ملسو هيلع هللا ىلص ْكٍت ٌَ ُ ْٔ ِْ ُ َؿٍة ْٓ ُثَِذ ّْ َظُؽُز
َ
ُأ َُحَذَصَؽُق , ويف بعض «ال

وجاء يف بعض إحاديث:  ،«َوََل َيْؼَبُل اللُ إَِل  الط ق َب »إحاديث زيادة وهل: 

ُق َأَحُدُكْم بِ »  «. َعْدِل َتْؿَرةٍ َل َيَتَصد 

ق بؿا يعادل التؿرة مـ تصدق بتؿرة, أو تصدَّ  فقػقد الحديث بروايتقف: أنَّ 

ا بالتؿر,  ,مـ صعام أو شراب أو مال أو كحق ذلؽ وإكؿا فال يؽقن خاص 

: أن مـ اوالؿراد أيًض ق بؿا يعادلفا, : أن مـ تصدق بتؿرة, أو تصدَّ الؿراد

طػف لصاحبف, ويربقف لف حتك تؽقن هذه التؿرة اهلل يضا ق بشلء قؾقؾ فننَّ تصدَّ 

القاحدة, أو ما يعادل التؿرة مثؾ الجبؾ يقم الؼقامة؛ ٕن اهلل يربقفا, ويـؿقفا 

 لصاحبفا. 

يف الصدقة بركة, وأهنا تـؿق  ثقاب الصدقة مضاطػ, وأنَّ  وهذا فقف أنَّ 

لقاحدة, أو فنذا كاكت التؿرة ا ,ا مضاطػةلصاحبفا, ويجدها يقم الؼقامة أضعافً 

ما يعادلفا يجدها الؿرء يقم الؼقامة مثؾ الجبؾ, فؽقػ بؿـ يؽرمف اهلل بلكقاع 

 مـ الصدقات محتسًبا صامًعا يف أجر اهلل وطظقؿ ثقابف!

ْكٍتَُغي ٍتُ): ۇئ ٌَ ُ ْٔ مـ كسب لقست الـػؼة التل  هذا الؼقد فقف أنَّ . (ِْ

وهبذا  ،«ُل اللُ إَِل  الط ق َب وَل َيْؼبَ »قال بعده:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  صقب لقست مؼبقلة؛ ٕنَّ 

: دخؾت طؾقة هذه التؿرة أو أيالؼقد يجب أن تؽقن الـػؼة مـ كسب صقب؛ 

أو ربا أو  ا لق دخؾت طؾقف مـ غشٍ غقرها مـ الؿال مـ صريؼ حالل ومباح, أمَّ 
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اهلل  غقرها مـ الطرق الؿحرمة فنهنا غقر صقبة, فال تؽقن ُمتؼبَّؾة؛ ٕنَّ سرقة أو 

 إٓ الطقب.  ٓ يؼبؾ

ُِٗ): ۇئ يِٖ ِٓ ُبَِي َُتَفةىَل ُاهلُل ة َ٘ ُأَػَؾ  وهذا فقف إثبات القؿقـ هلل. (إاَِل

 ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  ﴿ :ققلف تعالك, كؿا يف

 .[61]الزمر:   ﴾ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ۇئوئ  وئ  

ـُ  والؼاطدة طـد أهؾ السـة: أن كصقص الصػات ُتؿر كؿا جاءت, وُيْمَم

وأن يحذر الؿرء مـ صرائؼ أهؾ التلويؾ, وُسبؾ أهؾ التحريػ  هبا كؿا وردت,

 هذه الـصقص, وصرففا طـ ضاهرها, وإبعادها 
ِّ
الذيـ يجفدون أكػسفؿ يف َلل

هق  اذالؿتؽؾؿ هب ملسو هيلع هللا ىلصزطًؿا مـفؿ أهنؿ يريدون تـزيف اهلل, والـبل  ؛طـ معـاها

ن , وأملسو هيلع هللا ىلص, ويؽػل الؿسؾؿ أن يسؿع أحاديث الرسقل إمام الؿـزهقـ هلل 

ُها كؿا وردت, وٓ يـشغؾ بصرف الحديث إلك  يممـ هبا كؿا جاءت, وُيِؿرَّ

إَِل  أَخَذَها »: ملسو هيلع هللا ىلصـؼقل كؿا قال فالؿعاين البعقدة زطًؿا مـف أكف يريد تـزيف اهلل, 

َه اهلل شلن وهذا فقف ِطظؿ ، «بَِقِؿقـِهِ  الصدقة. ويجب أيًضا يف هذا الؿؼام أن ُيـَزَّ

  ﴾ٿ     ٹ  ٹ   ٿٺ  ٿ   ٿ ﴿ : الكطـ التؿثقؾ, قال اهلل تع

ال وق, [4]اإلخالص:  ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴿تعالك:   وقال, [55]الشقرى: 

فا مثؾ , وٓ يجقز أن يخطر ببال أحد أكَّ [61]مريؿ:   ﴾ڀ  ڀ   ڀ    ڀ   ﴿ تعالك: 

 ,ؿا صػات اهلل الؿضافة إلقف تؾقؼ بجاللف وطظؿتفصػات الؿخؾقق, وإكَّ 
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, فؿا «أن اإلضافة تؼتضل التخصقص»لعؾؿ يف هذا الباب: والؼاطدة طـد أهؾ ا

يضاف إلك اهلل مـ الصػات يخصف ويؾقؼ بؽؿالف وجاللف, وما يضاف إلك 

َه ربـا  الؿخؾققات مـ الصػات يؾقؼ بضعػفؿ وطجزهؿ وكؼصفؿ, وَتـَزَّ

 ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ      ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿ , قال تعالك:طـ الشبقف والؿثقؾ

 .[56 ]الـحؾ: ﴾ڤ  

ُُٗ): ۇئ ُىََُِٚص ُأْو َٚهُ، ُنَُِ ّْ ُأَظُؽُز ُيَُؿِّب  ة َٓ ٌَ ُ ة َٙ ب ي ُُ،َذُيَ ََ ِْْس ُ ُدَُسَٚن َظىَت
. َّ ْخَؾ

َ
ْوُأ

َ
ُأ َِ ََج

ْ
ةُىٌَُِٚصُُال َ٘ ،َُواِظُؽ َِ ِ ُؿ،ُواُِياَلُص/ُنِْذَيةُنُاإلث ْٙ ُٓ /ُال ُّٚ  .(اَُهُِ

ا مـ َفْؾقِف طـ أمف؛ أي: فصؾف طـف :(1)الَػُؾق   ل َفُؾق  ا, ولفذا يؼال لف: ُسؿِّ

, ويؼال لف أيًضا: الَػِصقُؾ؛  : أكف لؿا بؾغ سـ الػطام طـ أمف, والؿراد أيالَػُؾق 

: الصغار مـ الخقؾ, ولف طـد أهؾ الخقؾ شلن طظقؿ جد   ا, ومؽاكة يف بالَػُؾقِّ

 ٕشقاء طظقؿة؛ يعد  لؾدفاع ومجاهبة إطداء, فعـايتفؿ بف ف يعد  كػقسفؿ؛ ٕكَّ 

تربقة خاصة,  فؾفـايتفؿ ببفقؿة إكعام أو غقرها مؿا يربك طـدهؿ, أشد مـ ط

ُف الـبل   بالذكر.  ملسو هيلع هللا ىلصولفذا َخصَّ

لفا شلن لؽ ذك: الصغار مـ اإلبؾ, وهذه أي: فِْتقان اإلبؾ؛ الِؼًَلُص و

                                                           

ه: تضبط بػتح الػاء, وضؿ الالم, وتشديد القاو, وأيًضا  (5) تضبط: فِْؾقه, بؽسر َفُؾقَّ

 .الػاء, وإسؽان الالم
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 . (1)طـد أصحاهباطظقؿ 

َُّ): ۇئ ْخَؾ
َ
ُأْوُأ َِ ُاَلَج ََ ِْْس و أي: التؿرة, أ ظىتُدسٚن .(َظىَتُدَُسَٚنُ

؛ أي: يربِّقفا اهلل لف حتك يجدها صاحبفا يقم الؼقامة ْسَُالجَما يعادلفا 

 مثؾ الجبؾ. 

: أن هذا الحديث العظقؿ الؿبارك يدل طؾك فضؾ الصدقة حتك فالحاصل

َل َتْحِؼَرن  ِمَن الَؿْعُروِف : »ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قال فؼد ؛لق كان الذي تصدقت بف قؾقاًل 

, أو خبزة, أو ُطؾبة حؾقب, أو تؿًرا, فنذا أخرجفا , فال َتْحِؼَرنَّ ري«َشْقًئا ًٓ ا

كسب صقب يبتغل هبا وجف اهلل ربَّاها اهلل لف حتك مـ اإلكسان بـػس صقبة, و

 يجدها مثؾ الجبؾ أو أطظؿ. 

ُو٘ت ُثٔ ُظةرِزح ُُ وروى ُاهلل ُرقَٚل ُقٓفُخ ييٚل/ُُملسو هيلع هللا ىلصىةل/
َُذيَُ» ، ِٗ ِ َِشُثَِصَؽىَذ ْٓ َُح َُ ُالؿَُص ًُ ُيُِٚم ٚا؛ ةُدََصَؽىُ َٙ ِ ُِصْبَخُث ْٚ َ ُل ة/ َٙ ِػي ـْ ُ

ُاذَلِيُأ ُيُٚل
ة َٙ َُحْيَجُِ ْٔ َْ ُ ُجَيُِؽ ُنَاَل ة، َٙ ِ ُث ُيِل َُظةَصَح ُنَاَل ُاآلَن ة َْ ُوَأ ة، َٙ ُىَجُِِْذ ُثِةألْمِف ْذهوُ«

ُ.(2)ـِيٗ

D 
هذا الحديث يف الَحثِّ طؾك الصدقة, واغتـام أوقات إمؽاهنا  أورد 

                                                           

 .(111, 118/ 8الؿعجؿ القسقط )يـظر:  (5)

 (.5155(, ومسؾؿ )5455أخرجف البخاري )( 8)
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ٓغتـام أوقات الصدقة,  ؛ؾك الصدقةقبؾ تعذرها, وهذا كقع مـ أكقاع الَحثِّ ط

َر ُفرًصا طظقؿة لؿ يغتـؿفا لؾصدقة, فػاتت طؾقف, ذ أحد كر وكؿ مـ إكسان َأخَّ

شخص فاضؾ يف بـاء مسجد جامع كبقر يؽؾػ بف رغَّ أحد إثرياء  إفاضؾ أنَّ 

وا الؿخططات وأكا  ؛وهقموها ثالثة ماليقـ, فقافؼ طؾك ذلؽ, وقال: أطد 

 لؽـ لؿ يباشر دفعف, وإكؿا استعد ,ذا الؿال لفذا الؿسجدمتؽػؾ بنخراج ه

, ثؿ مرض طؾك إثر ذلؽ ومات, ثؿ قال الػاضؾ لقرثتف: القالد لدفعف فؼط

ثؽؿ خقًرا كبقرً  ا, وقال لل: أكا متؽػؾ ببـاءه, وأمرين اطتؿد هذا الؿسجد, وورَّ

ٓ واحًدا فتشاور القرثة, فؿا أططقه شقًئا إ ,أن ُأِطدَّ الؿخططات وهل جاهزة

 مـفؿ أططاه ألػل ريال, وقال: هذه مـل أكا. 

فاغتـام الصدقة يف حالة هتقمها لؾعبد هذا مطؾب مفؿ؛ ٕهنا إذا هتقئت أن 

َماَذا  يا طبد اهلل ٓ َتْدِري»: كؿا يف أثر ابـ طؿر  ,قد ٓ تتفقل لؽ غًدا

فاغتـام الصدقة يعـل: مـ إحقاء أم مـ إمقات,  .(1)«َيُؽقُن اْسُؿَؽ َغًدا

وقت هتقمها لؾعبد أمر مفؿ, وٓ يـبغل أن يغػؾ طـف, وهذا الحديث فقف هذا 

الـقع مـ الَحثِّ طؾك الصدقة؛ بلن يغتـؿ اإلكسان وقتفا وفرصة هتقمها لف؛ ٕكف 

قد يليت طؾقف وقت ٓ تتفقل لف, بؾ بعض الـاس يمخر الصدقة ويؽرب ِسـ ُف, ثؿ 

, ويريد اَقْحُجُر أبـاؤه طؾك مالف, ويؽقن مالف مقجقدً يصقبف شلء مـ الَخَرِف, فَ 

                                                           

 (, وصححف إلباين.8666أخرجف الرتمذي )( 5)
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 ف ُحِجَر طؾك مالف, وهذه لفا صقر كثقرة. أن يتصدق فال يؿؽـف؛ ٕكَّ 

, بؾ طؾقف الؿبادرة ٓ يـبغل لف أن يمخر الصدقة عبدال : أنَّ فالحاصل

, وأيًضا يحرص طؾك أن يؽقن لف رهاذبالصدقة واغتـام وقت إمؽاهنا قبؾ تع

قمل مـ الصدقة, ويف الققت كػسف يحتسب طـد اهلل ما يـػؼف طؾك أهؾف كصقب ي

 مـ صعام وشراب ومؾبس ومركب. 

ُ) :ۇئ ْٚ َ ُل ة/ َٙ ِػي ـْ ُ
ُاذَلِيُأ َُذَيُيُٚل ، ِٗ ِ َِشُثَِصَؽىَذ ْٓ َُح َُ ُالؿَُص ًُ ُيُِٚم ٚا؛ دََصَؽىُ

ة َٙ ُِْذ ةُثِةألْمِفَُرْج َٙ ِ  . (ِصْبَخُث
طدم اإلمؽان يقم واحد, ففذا فقف الػرق بقـ إمؽان الصدقة, و ٓحظ أنَّ 

ـًة الققَم قد ٓ تؽقن ؿؽَّ َحث  طؾك الصدقة وقت إمؽاهنا؛ ٕهنا إذا كاكت مُ 

ؼد تعرض أسباب تحقل بقـؽ وبقـ الصدقة؛ فؿـ هذه فـة يف الغد, ؿؽَّ مُ 

والـػس لفا - كػسؽ تؽقن الققم متشجعة ومؼبؾة طؾك البذل إسباب أنَّ 

تؽقن شحقحة, يتذكر اإلكسان الؿصالح وإوٓد, ويف الغد  -رإقبال وإدبا

, ومـفا أن الؿال الؿتقفر الققم قد ٓ يؽقن متقفًرا غًدا, ومـفا فقشح يف الؿال

  لؽ مـ إسباب.ذي وجدتف الققم إلك غقر ذأكؽ قد ٓ تجد غًدا الػؼقر ال

ُظةدُّ ُٔ ُث ِؽيٌّ ـَ َؿُاجلَةَر،َُذذَُملسو هيلع هللا ىلصـُٔرقٚلُاهللُ وروىُ ٌَ َُذ ُٗ َٕ
َ
ََٚذُ،ُأ َف

ُىَةَل/ُ َّ ُزاََلَثَُمَؿاٍت،ُُث ِٗ ِٙ َْٚص ِ ة،ُوَأمةَحُث َٙ ْٖ ِْ«ُ ّْ َ َؿٍة،ُنَإِْنُل ْٓ َُت ُبِِنو  ْٚ َ ٚاُاجلَةَرَُول اَتُي
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ٍحَُغي َجحٍُ َٓ ِ  .(1)ْذهوُـِيٗ«.ََُتُِؽواُنَجَِِك
َُظَؾَرُىٚهل ُوىيَ/ ُاجلةَر، ُثةدية  َٚصَيِح ُوإسَٓلُىلعُال َُصَؽ، ُأي/ ُأمةَح/ /

ُو ُىجَضُُْٔذلً، ُوىيَ/ ، ََ ْرَج
َ
ُأ َمةَح/

َ
ُأ ُوىيَ/ ُاهلةرُب، ُوىيَ/ ُاحَلِؾُر، ِنيُط/ ُٓ ال

ٚانٌِوُلإلـؿاض ُُٚم ِْٖعيُح،ُ٘و ُْةُىيَُنيٗ/ُاتلَ ُٔ /ُأظك ُ.(2)وصٙٗ،ُىةلُاحَلْؿِِّبُّ
هذا الحديث طـ َطِديِّ بـ حاتؿ الطائل, وحاتؿ الطائل والد  أورد 

ذل والؽرم وآكػاق طؾك وٓ يزال يف الب كان َمْضِرَب َمَثؾٍ  طدي 

ًٓ طظقؿا, لؽـ لؿ تؽـ كقتف يف ذلؽ صالحة,  الضققف, وكان يبذل يف ذلؽ َبْذ

 
َّ
طـ َهذا  ملسو هيلع هللا ىلصولؿ تؽـ هلل خالصة, ولفذا جاء يف حديث: َأْن طدي ا َسلل الـَّبل

ـْ كرٍم وصدَقاٍت وَبذٍل أَيـَْػُعُف؟ فؼال الذي قدَّ  َد إِن  َأَباَك َأَرا: »ملسو هيلع هللا ىلصمف َوالُِدُه م

قال أهؾ العؾؿ: أي: الشفرة؛ يعـل: أكف كان يريد الشفرَة هبذه  .(3)«َأْمًرا َفَلْدَرَكهُ 

 الصدقات والؽرم والبذل, فحصؾفا. 

بقـ مـ يـػؼ إمقال الطائؾة شفرة, فال يتجاوز كصقبف مـ هذا الؿال  ٌق رْ فَ 

 ًٓ أو تؿرة أو ا أو ريالقـ  واحدً إٓ سؿعة تؽقن لف يف الدكقا, وبقـ مـ يـػؼ ريا

 ,تؿرتقـ ٓ يبتغل هبا إٓ وجف اهلل, فقرى بركتفا العظقؿة يف الدكقا وأخرة

                                                           

 (.5156(, ومسؾؿ )6186أخرجف البخاري )( 5)

 . (111/ 8لسان العرب )يـظر:  (8)

التعؾقؼات »(, وحسـف إلباين يف 58868(, وأحؿد )668أخرجف ابـ حبان )( 6)

 .(5/666« )الحسان
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فقجدها مثؾ الجبؾ كؿا تؼدم, وذاك الذي أكػؼ الؽثقر والؽثقر ولؿ يجد مـف 

اهلل بـ ُجدَطاَن, والحديث  شقًئا يقم الؼقامة؛ ٕكف لؿ يـػؼف لقجف اهلل, ومثؾف طبد

, َوَيبُذُل الؽثقَر, فسلَلْت طاِئَشُة , أكف َكا«صحقح مسؾؿ»يف 
َّ
َن ُيـِػُؼ, ويػؽ  الَعاكِل

  
َّ
ـْ َحالِِف َكَذا َوَكَذا, أَيـَْػُعُف ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال  ؟وذَكرت َلُف؛ أنَّ مِ

ينِ  ؛ََل » ُفم  اْغِػْر لِي َخطِقَئتِي َيْوَم الد  : الؾ  ََطُّ ُه َلْم َيُؼْل َيْوًما  ِرِد : لؿ يُ أي. (1)«إك 

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ﴿: يؼقل تعالك أخرة, واهلل

ؿـ يـػؼ لؾدكقا والسؿعة والشفرة , ف[50]اإلسراء:   ﴾ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  

 هذا كؾف ٓ يـػعف يف أخرة, كعؿ قد تحصؾ لف شفرة وصقًتا ,ومدح الـاس

يـػؼف  ؛ ٕكف لؿيقم لؼاء اهلل ومدًحا, لؽـ ٓ يجد شقًئا مـ ذلؽ يف صالح طؿؾف

 .وجفف ابتغاء 

ُ): ۇئ ُاهللِ َُرُقِٚل ْٔ َُخ ، ٍّ ِ َُظةد ِٔ
ُثْ ِؽي  ـَ ُ ْٔ ََٚذُملسو هيلع هللا ىلصَخ َُذَذَف ُاجلَةَر، َؿ ٌَ َُذ ُٗ ُإَٔ ،

ُزاََلَثَُمَؿاٍتُ ِٗ ِٙ َْٚص ِ ُث ُوَأَمةَح ة، َٙ ْٖ لفذا  (صحقح البخاري)جاء يف رواية يف  .(ِْ

ُه َيـُْظُر »الصحابة قالقا:  الحديث: أنَّ  ؛ أي: َكلكََّفا أَماَمُف (2)«إَلْقَفاَحت ى َضـَـ ا أك 

 َيـُْظُر إَلْقَفا. 

ًٓ يف معـك:   ؿصـػذكر ال : و, «أشاح»أققا
ِّ
ختؿ بؼقل الَحْربِل

                                                           

 (.854أخرجف مسؾؿ )( 5)

 (.6141أخرجف البخاري )( 8)
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ك  أحسـ ما ققؾ فقف: التـحقة, وهق مقافؼ لإلطراض, ويف الؾغة: أشاح إذا كحَّ

ي: أطرض بقجفف, وصد بقجفف, وهذا الؿعـك هق إقرب أالرجؾ وجفف؛ 

ذ مـفا, وأشاح بقجفف؛ أي: كحك  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ؛الحديثلسقاق  ذكر الـار, فتعقَّ

وجفف طـ الجفة التل يـظر إلقفا, وأطرض طـ تؾؽ الجفة حتك قال الصحابة 

 :«؛ يعـل: يف جفة معقـة, فلطرض طـ تؾؽ «َحتَّك َضـَـَّا َأكَُّف َيـُْظُر إَِلْقَفا

ُؼوا الـ اَر َوَلْو بِ » الجفة, ثؿ قال: ۈ  ۈ   ﴿: يؼقلتعالك  واهلل، «ِشق  َتْؿَرةٍ ات 

ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  

مؿا  -أطاذكا اهلل مـفا- وهذه الـار ,[6]التحريؿ:   ﴾ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ 

 تتؼك بف الصدقة ولق كان تؿرة, أو بؿا يعادلفا.

عروف والخقر ٓ َيَتَؼالَّ شقًئا يتؼل بف الـار مـ الؿوطؾك العبد أن 

بلن يؼدمف وقايًة لف مـ الـار, شقًئا  فال يحتؼر ؛ولق كان شقًئا قؾقاًل  ,والصدقات

ب  »والصدقة كؿا يف الحديث:   .»(1)ُتْطِػُئ َغَضَب الر 

ٍحَُغي َجحٍُ): ۇئ َٓ ِ ََُتُِؽواَُنجَِِك ّْ َ , أو صعاًما, أو أ .(نَإِْنُل ًٓ ي: إن لؿ تجدوا ما

ة صقبة, والؽؾؿة الطقبة يدخؾ تحتفا: الؽؾؿة الطقبة شراًبا, أو لباًسا فبؽؾؿ

لؾسائؾ, ولقس طـد اإلكسان ما يعطقف فقؼقل لف: أسلل اهلل أن يرزقؽ, ويعقـؽ 

  , ويغـقؽ مـ الػؼر.طؾك قضاء ديـؽ

                                                           

 ( وقال: حديث حسـ غريب. 664أخرجف الرتمذي )( 5)
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ُُوروىُأثُٚ٘ؿيؿةُ ًجةُ»ىَةَل/ُُملسو هيلع هللا ىلصأَنُاجلَِبَ َ٘ ُظًؽاُذ
ُ
َنُيِلُأ

َ
يِنُأ ةُيرَُسُّ َْ

ُزَةثِلَُ َ يِتُلََعَ
ْ
َُدَأ ُلََعَ ٍٔ

يْ ْرُصُؽهُُدِلَ
َ
َٖةًراُأ َٖةٌرُإاَلُِدي ُِدي ُٗ ْٖ ِْ ِْٖؽيُ ـِ  .(1)ْذهوُـِيٗ«.ٌُحَُو

D 
ًجة): ۇئ َ٘ ُظًؽاُذ

ُ
يِنُأَنُيِلُأ ةُيرَُسُّ ُأُحٌد: جبؾ معروف طظقؿ يؼع شؿال . (َْ

الؿديـة, وهذا الحديث جاء طؾك كحق حديث أبل َذر  حقث قال: ُكـُْت أْمِشل 

 
ِّ
ِة, َفاْسَتْؼَبَؾـَا َجَبُؾ ُأُحدٍ  ملسو هيلع هللا ىلص َمَع الـَّبِل  -َيْعـِل: َصاَر َجْبُؾ ُأُحٍد أَماَمـَا- فِل الَحرَّ

 
 
ين أن  لي ِمْثَل » إَِلك َجـْبِِف َيَرى َجَبَؾ ُأُحٍد: َوَأُبق َذر   ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل الـَّبِل َما َيُسرُّ

 .(2)«ُأُحٍد َذَهًبا

ُِْ): ۇئ ُ ِْٖؽي ـِ َُو ُزَةثِلٌَح َ ُلََعَ يِت
ْ
َٖةرٌُدَأ ُِدي ُٗ . هذا فقف السرطة يف البذل, (ْٖ

 وطدم التلخقر. 

َُ): ۇئ ُلََعَ ٍٔ
يْ ُدِلَ ْرُصُؽهُ

َ
َٖةًراُأ يف هذا يػقدكا الَحثَّ طؾك الؿسارطة . (إاَلُِدي

 هذا أخذ العؾؿاء أنَّ مثؾ سداد الديـ أولك مـ الصدقة, ومـ  سداد الديـ, وأنَّ 

ر لف مال يحج ويعتؿر بف, وطؾقف ديـ , فسداد الديـ أولك, ويـبغل طؾك مـ تقسَّ

 .الؿرء أن يسارع يف الخالص مـف, وسداده

                                                           

 (.005(, ومسؾؿ )8680أخرجف البخاري )( 5)

 (.04(, ومسؾؿ )6444أخرجف البخاري )( 8)
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إذا كان : ا إمر قال الشقخ ابـ طثقؿقـ ذويف جقاب السمال طـ ه

, ولق لؼقت ربؽ لؼقتف ٕن الحج لؿ يجب طؾقؽ أصاًل  ؛طؾقؽ ديـ فال تحج

لؽ,  ٕكف لؿ يجب طؾقؽ الحج, فاحؿد اهلل أن اهلل يسر ؛وأكت غقر مػرط

واطؾؿ أن حؼ أدمل مبـل طؾك الؿشاحة. وأدمل ٓ يسؼط شقًئا مـ حؼف, 

  !وحؼ اهلل مبـل طؾك الؿسامحة, أترد فضؾ اهلل طؾقؽ؟
َّ
 وتؼقل: أحج وطؾل

 .(1)ويبؼك الديـ طالؼ يف ذمتؽ, مع أن الحج لقس واجب طؾقؽ !ديـ؟

 « الؿسـد»وجاء يف 
َّ
 ُتِخقُػوا َأْكُػَسُؽْم ََل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصلإلمام أحؿد: أنَّ الـَّبِل

؟ َقاَل: «َبْعَد َأْمـَِفا
ِ
ْينُ », َقاُلقا: َوَكْقَػ َذلَِؽ َيا َرُسقَل اهلل  .(2)«الد 

ـُ لقس بالفقـ,  ْي ؿسارطة اإلكسان لؼضاء الديـ, وجؿع الؿال لؼضائف فالدَّ

 «.إَل  ِديـَاًرا أْرُصُدُه لَِدْيٍن َطَؾي  »: ملسو هيلع هللا ىلصمؼدم طؾك الصدقة, ولفذا قال 

ؿيؿةُ ُ٘ ِ ُٗ»،ُىةل/ُملسو هيلع هللا ىلصـُٔاجلبُُوروىُأثُٚ ُاهلُلُيفُِؽ ُّ ُٙ َقْجَفٌحُيُِؾُِّ
ُنََنأُثِِفَجةَدةُِاهللُِ ةُمُاَُفةِدُل،َُومةبٌّ َْ /ُاإل ُٗ ُإاَلُِؽُِّ ََ َْٚمُالُِؽ ُيَ ُٗ ُىَُِْج ٌَ ،َُورَُص

َُِ ـَ َفةُ َٓ َكةِصِؽ،َُورَُصالِنُحَتَةثَةُيفُاهللُِدَفةىَلُاْصَذ َٓ َفٌَِوُيفُال ُُْ، ِٗ َِْي ـَ َُوَتَهَؿىَةُ ِٗ ْي
ُ ٌَ َُورَُص ُأَػةُفُاهلَلَُتَفةىَل، ُإين  ُنَيةَل/ ِْٖصٍتُومََجةٍل، َْ ُ َُذاُت ٌة

َ
ُاْمؿَأ ُٗ َُدَخْذ ٌَ َورَُص

َؿُاهلَلُ ٌَ ُذ ٌَ ،َُورَُص ُٗ ُٖ ي ِٓ ِْٖهُوُيَ ةُُت َْ ةهُلُُ َٓ ُِم ّْ ةَُظىَتُالَُتْفَِ َ٘ دََصَؽَقُثَِصَؽىٍَحَُنأْػهة

                                                           

 (.551/85الػتاوى )( 5)

 (.8481) «السؾسؾة الصحقحة»(, وحسـف إلباين يف 51681أخرجف أحؿد )( 8)
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َٖةهدَفةىَلَُػةحِلًة،َُذهَُ ُ.(1)ْذهوُـِيٗ«.ُةَطْخَُخْي

D 
- حديث السبعة الذيـ يظؾفؿ اهلل يف ضؾف يقم ٓ ضؾ إٓ ضؾف هذا الحديُث 

طظقؿ مبارك, فقف حث  طؾك  حديٌث  -جعؾـا اهلل أجؿعقـ مـفؿ بؿـِّف وكرمف

الخصال العظقؿة, وإوصاف الؿباركة الؿقجبة لؾظالل يقم الؼقامة, وطـدما 

لؿققػ العظقؿ, يقم تدكق الشؿس مـ رؤوس يستحضر الؿسؾؿ ذلؽ ا

يف ذلؽ الققم, وٓ أمؽـة ُيستظؾ أشجار مقؾ, وٓ ثؿة  ققدالخالئؼ حتك تؽقن 

إولقاء فقف هبا إٓ ذلؽ الظؾ العظقؿ الؿشار إلقف يف هذا الحديث الذي ُيظؾ 

الؿتؼقن, فنذا استحضر الؿسؾؿ ذلؽ الؿققػ العظقؿ تحركت كػسف لؿعرفة 

الؿقجبة لؾظالل, والتحؾل هبا صؿًعا أن يحظك يف ذلؽ الققم بلن هذه الخصال 

 الذيـ يظؾفؿ اهلل يف ضؾف يقم ٓ ضؾ إٓ ضؾف.  همٓءيؽقن مـ 

طؾك ضبط هذه  مـف  حث  «. َسْبَعةٌ »وذْكر العدد يف ققلف: 

 التحؾل هبا.  طؾكإوصاف, ومعرفتفا معرفة جقدة ومجاهدة الـػس 

ُُّ): ۇئ ُٙ َُُُٗقْجَفٌحُيُِؾُِّ ُإاَلُِؽُِّ ََ َْٚمُالُِؽ إضافة الظؾ إلقف . (اهلُلُيفُِؽِ ُٗيَ

  جاءت مػسرة يف غقر ما حديث طـف,  حقث قال يف

                                                           

 (.5165(, ومسؾؿ )6816أخرجف البخاري )( 5)
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هُ »حديث آخر:  ُفُم اللُ يف ضِل  َطْرِشِه َيْوَم َل ضِل  إَل  ضِؾُّ , فالؿطَؾؼ (1)«َسْبَعٌة ُيظِؾُّ

ففذا ضؾ طرش الرحؿـ,  ملسو هيلع هللا ىلصده يف بعض إحاديث طـف جاء ما يػسره, ويؼقِّ 

والقاجب طؾك الؿسؾؿ فقؿا يتعؾؼ بلمقر أخرة, والؿغقَّبات أن يتؾؼاها 

ها كؿا جاءت طـ الـبل  , وأن ٓ يؼحؿ طؼؾف ملسو هيلع هللا ىلصبالتسؾقؿ واإليؿان, وأن ُيِؿرَّ

الؼاصر دفًعا لفذه الـصقص أو تشؽًؽا فقفا, أو كحق ذلؽ مـ الطرائؼ أثؿة 

 .الباصؾة الؿحرمة

, فؾقست لمقجبة لؾظالأخرى يث أخرى يف ذكر خصال وجاءت أحاد

يف هذا الحديث, كقرة ذالؿالسبعة محصقرة يف  لالخصال الؿقجبة لؾظال

هذه الخصال يف بعض أهؾ العؾؿ أفرد وقد الحديث حاصًرا لفا,  هذا ولقس

مـ خصال تقجب لؾعبد أن  ملسو هيلع هللا ىلصمصـػات خاصة جؿعقا فقفا ما جاء طـ الـبل 

 ٓ ضؾ إٓ ضؾف. يظؾف اهلل يف ضؾف يقم

ُُٗ): ۇئ ُِؽُِّ ُإاَل ََ ُِؽ ُال َْٚم ُيَ ِٗ ْؿِم ـَ ُ  َ ُِؽ ُيف ُاهلُل ُّ ُٙ ُيُِؾُِّ اإلْةُمُُ/َقْجَفٌح
هذه الخصال السبع باإلمام العادل, أي: الذي يؼقم يف   ملسو هيلع هللا ىلص. بدأ الـبل (اُفةِدُلُ

رطقتف بالعدل, والؼسط, والبعد طـ الَجقر والظؾؿ, والحقػ, ويتؼل اهلل فقؿا 

 مـ رطقة , فقتعامؾ معفؿ بالعدل.  اسرتطاه

والعدل: هق إقامة شرع اهلل, وتطبقؼ حدود اهلل, وإكصاف الؿظؾقم, 

                                                           

 (.1841) «شرح مشؽؾ أثار»أخرجف الطحاوي يف ( 5)
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وإططاء أهؾ الحؼقق حؼققفؿ, فؿـ كان كذلؽ مـ القٓة كان يقم الؼقامة 

  مؿـ يظؾفؿ اهلل يف ضؾف يقم ٓ
 
م الـبل اإلمام العادل طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصضؾ إٓ ضؾف, وقدَّ

م العادل كػع طام, ومتعٍد لعؿقم الرطقة إذا وفؼف اهلل لذلؽ كػع اإلما غقره؛ ٕنَّ 

َـّ طؾقف بذلؽ, وجعؾف مـ أهؾ العدل واإلكصاف, فؼدمف لعؿقم كػعف  وم

 لؾرطقة كؾفا. 

ُ) :ملسو هيلع هللا ىلص ۇئ ُاهللِ ُثِِفَجةَدةِ ُنََنأ أي: كشل طابًدا مـ صغره, . (َومةبٌّ

كزوة مـ كزوات  وٓطؾك الطاطة, لقست طـده صبقة,  بالعبادة, مؼباًل  معتـًقا

الشباب وسػففؿ وصقشفؿ, بعقد طـ ذلؽ كؾف, وقؾقؾ مـ الشباب مـ يقفؼ 

 .(1)«َطِجَب َربُُّؽْم لَِشاب  َلْقَسْت َلُه َصْبَوةٌ »لذلؽ, ويف حديث يف سـده مؼال: 

ا أن يـشل الشاب طؾك هذا القصػ, بعقًدا طـ كزوات ففذا أمر طظقؿ جد  

فًظا طؾقفا, ومـ كان كذلؽ أضؾف اهلل يف ضؾف الشباب, مراطًقا لالستؼامة محا

يقم ٓ ضؾ إٓ ضؾف, ولفذا يـبغل طؾك الصغار أن َيُعقا هذ الؿعـك وأن يػفؿقه, 

قال وأن يحرصقا أن تؽقن كشلهتؿ كذلؽ, وهذا الؿؼام مؼام مجاهدة لؾـػس, 

 .[60]العـؽبقت:   ﴾ہ  ہ  ہ  ہ    ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ﴿ :تعالك

ُىَُ): ملسو هيلع هللا ىلص ۇئ ٌَ َٓكةِصؽَُِورَُص ُثِةل َفٌَِو ُْ ُ ُٗ يحب الؿساجد حب ا : أي. (ُِْج

                                                           

(, 6/888(, وأبق يعؾك يف مسـده )4/515أحؿد يف الؿسـد )اإلمام  أخرجف (5)

ػف إلباين يف السؾسؾة  ( .5618عقػة )الض وضعَّ
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طظقًؿا, وقؾبف مرتبط ومتعؾؼ بالؿسجد إذا خرج مـف, وإذا أدى الصالة 

اشتاقت كػسف أن تدخؾ إلل الؿسجد يف صالة أخرى لعظؿ مؽاكة الؿساجد 

 يف قؾبف, وذلؽ لَِؿا يجده يف الؿساجد مـ قرة طقـ وأكس خاصر وهبجة قؾب,

جد قرة طققن الؿممـقـ, وهـاء قؾقهبؿ وراحة كػقسفؿ, فقفا يجدون والؿسا

يمدون الصالة الؿؽتقبة, والطاطة  وهؿراحتفؿ وسعادهتؿ, وٓسقؿا 

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ﴿ :تعالك الؿػروضة يف بققت اهلل كؿا أمرهؿ اهلل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ىب  يب  جت  حت    خت  مت    ىت  يت   

فؿـ . [61-66]الـقر:  ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ   ڀ ڀ    

كان قؾبف كذلؽ معؾًؼا ببققت اهلل محًبا لفا, محافًظا طؾك أداء الصؾقات 

الخؿس الؿؽتقبة فقفا, حريصا طؾك الجؾقس يف الؿسجد والؿؽث فقف, كان 

مـ السبعة الذيـ يظؾفؿ اهلل يف ضؾف يقم ٓ ضؾ إٓ ضؾف, ولقس معـك قؾبف معؾؼ 

ؿساجد؛ أي: أكف يبؼك دائًؿا يف الؿسجد ٓ يخرج مـف, بؾ هق يخرج بال

لؿصالحف, ويمدي أمقره مـ تجارة إن كان ذا تجارة, أو طؿؾ إن كان ذا طؿؾ, 

لؽـ هذه إطؿال لؿ تشغؾ قؾبف طـ التعؾؼ بالؿسجد واكتظار الصالة 

ـؿا والشقق إلقفا والحرص طؾقفا, ومـ أمارة ذلؽ أكف يبادر إلك الصالة حق

الـاس طـد سؿاع إذان طؾك صـػقـ: صـػ إذا سؿع  يسؿع إذان؛ ٕنَّ 

إذان فرح وابتفج, وترك كؾ ما يف يده, كقػ ٓ وقؾبف معؾؼ بالؿساجد! 

وصـػ إذا سؿع إذان ربؿا قؾِؼ, وأحس أن ثؿة أمرا سقعقؼف طؿا بقده مـ 
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مـشغؾ ة وهق عؿؾف, بؾ ربؿا اكتفت الصالٓهًقا بطؿؾ, فؾفذا يتلخر ويبؼك 

 عؿؾف؛ ٕن قؾبف معؾؼ بعؿؾف وصـعتف. ب

صالح العبد طائد إلك قؾبف, وإلك  : أنَّ وهذا الحديث يػقدكا فائدة طظقؿة

أََل : »ملسو هيلع هللا ىلصالشلء الذي يتعؾؼ بف ويؿقؾ إلقف, واإلكسان تبع لفذا الؼؾب كؿا قال 

ُه، وَ  إَذا َفَسَدْت َفَسَد الَجَسُد إن  يف الَجَسِد ُمْضَغًة إَذا َصَؾَحْت َصَؾَح الَجَسُد ُكؾُّ

هُ   . قؾبفبحسب ما تعؾؼ بف  الؿرء درُ ؼَ ف  .(1)«ُكؾُّ

ُِٗ): ۇئ َِْي ـَ ُ َُوَتَهَؿىَة ِٗ َِْي ـَ ُ َفة َٓ ُاْصَذ ُاهللِ ُيف ُحَتَةثَة يف جؿقع  .(َورَُصالِن

الخصال الؿذكقرة ُيْذَكُر رجؾ إٓ يف هذه الَخْصَؾة؛ ٕن التََّحابَّ يحتاج إلك 

ثـقـ, هذا يحب هذا وذاك يحبف, وتحاهبؿ يف اهلل وٕجؾ اهلل, مػاطؾة بقـ ا

، : »ملسو هيلع هللا ىلصوهذا أوثؼ ُطرى اإليؿان كؿا قال 
ِ
أْوَثُق ُطَرى اإليَؿاِن الُحبُّ فِي الل

 
ِ
 .(3)«أْيَن الُؿَتَحابُّوَن يف َجًَللي؟». ويف الحديث يؼقل اهلل: (2)«َوالُبْغُض يف الل

الخصال الجؾقؾة, وهق أوثؼ طرى فالحب يف اهلل مـ إطؿال العظقؿة و

 »اإليؿان, ويف الحديث: 
ِ
، َوَمـََع لل

ِ
، َوأْطَطى لل

ِ
، َوأْبَغَض لل

ِ
َفَؼْد  ،َمْن أَحب  لل

                                                           

 (.5100(, ومسؾؿ )18أخرجف البخاري )( 5)

 «صحقح الرتغقب والرتهقب»(, وحسـف لغقره إلباين يف 58184أخرجف أحؿد )( 8)

(6161.) 

 (.8166أخرجف مسؾؿ )( 6)
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. وهذا الحب الذي يؼقم يف قؾقب أهؾ آيؿان بعضفؿ (1)«اْستْؽَؿَل اإليَؿانَ 

ْقا بف وكاكقا مـ أهؾف, كؿا  طؾك اإليؿان الذي َتَحؾَّ
 
: تعالك قال لبعض مبـل

أي: أخقهتؿ يف اهلل, ومبـاها طؾك اإليؿان , [51]الحجرات:   ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ﴿

بف, وطؾك صاطتف ورضاه, وهذه إخقة والرابطة اإليؿاكقة هل أوثؼ رابطة طؾك 

ڱ   ﴿ تعالك: قال اهلل ؛اإلصالق, وهل التل تبؼك ٕهؾفا يف الدكقا وأخرة

ؽؾ رابطة تـؼطع إٓ , ف[61]الزخرف:  ﴾ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ 

إخقة يف اهلل, ولفذه إخقة مؼتضقات جاء تبقاهنا يف كتاب اهلل, ويـبغل طؾك 

ۈ  ﴿يف ققلف تعالك:  تحؼقؼفا مـفا ما وردالؿتآخقـ يف اهلل أن يعؿؾقا طؾك 

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    

ىئ  ىئ   ی     یی  ی    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  يت  جث  مث   

ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   

ومتطؾبات  ,ففذه كؾفا مؼتضقات لفذه إخقة, [58-51]الحجرات:  ﴾ڦ  ڄ   ڄ

َل َتَحاَسُدوا، َوَل َتـَاَجُشوا، َوَل : »ملسو هيلع هللا ىلصكقة, ومثؾ هذا ققل الـبل لألخقة اإليؿا

 
ِ
َتَباَغُضوا، َوََل َتَداَبُروا، َوََل َيبِْع َبْعُضُؽْم َطَؾى َبْقِع َبْعٍض، َوُكوُكوا ِطَباَد الل

                                                           

 وصححف إلباين. (,4685) أخرجف أبق داود( 5)
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, فحؼؼقا هذه إخقة, ومعاكقفا بالبعد طؿا يـافقفا مـ هذه (1)«إِْخَواًكا

كالغقبة والـؿقؿة والغش وآستفزاء  :مثؾ هذه إوصاف إطؿال, وطؾقف فنن

والسخرية إذا ُوِجَدْت يف الؿرء تجاه إخقاكف الؿممـقـ ففذا مـ ضعػ إيؿاكف 

 وضعػ ديـف. 

 . فاز بالظالل بققم الؼقامةمـ يقفؼ لذلؽ التحاب يف اهلل  فالحاصل:

طؾك الؿحبة  كاكا تالققفؿا واجتؿاطفؿا ممسسأي:  .(حَتةثَةُيفُاهللُِ): ۇئ

يف اهلل, فؾقست هـاك مؼاصد وأهداف دكققية, ولفذا كثقر مـ الؿحبات التل 

تؼع بقـ الـاس تـتفل بالؿصالح التل تؽقن بقـفؿ والؿطامع التل تؽقن بقـفؿ 

  .فنهنا باققة يف الدكقا وأخرة ؛إٓ الؿحبة يف اهلل

ُِٗ): ۇئ َِْي ـَ ُ قفؿ الؿقت وهؿ طؾك هذه(َتَهَؿىة الؿحبة, مضقا  . أي: فرَّ

 .وحافظقا طؾقفا إلك أن فرقفؿ الؿقت

: أن هذه الؿحبة إذا ُأكرم هبا الؿرء يـبغل أن يحافظ ويػقد هذا الحديث

طؾقفا, وأن يحرص أن ٓ تضقع مـف, وأن تبؼك معف إلك أن يؿقت, وتتجسد 

هذه الؿحبة يف صػائف وكؼائف وحبف إلخقاكف, والبعد طـ إوصاف الذمقؿة 

هذه الؿحبة وتخدشفا, فقحرص طؾك هذه الؿحبة إلك أن يتقفاه  التل تضعػ

 يقم الؼقامة.  لصؿًعا يف أن يؽقن مـ أهؾ هذه الخصال الؿقجبة لؾظال ؛اهلل

                                                           

 (.8110(, ومسؾؿ )6161أخرجف البخاري )( 5)
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ُأَػةُفُاهللَُ): ملسو هيلع هللا ىلص ۇئ ِْٖصٍتُومََجةٍل،ُنَيةَل/ُإين  َْ ٌةَُذاُتُ
َ
ُاْمؿَأ ُٗ َُدَخْذ ٌَ َُورَُص

الػاحشة والقققع يف الزكا, أي: دطتف امرأة إلك كػسفا ٓرتؽاب  .(َتَفةىَلُ

الؿـصب والجاه والؿؽاكة  :وكاكت ذات مـصب وجؿال, فاجتؿع فقفا

إضافة إلك ذلؽ  ,والحسـ الجؿال :والشرف, واجتؿع فقفا أيضا والؿـزلة

ي: لؿ يحتج الؿؼام إلك مراودة, وإكؿا هل التل دطتف أ ,دطتف إلك كػسفا

 يقسػ كؿا يف قصةاهلل, وراودتف, فامتـع, ولؿ يؿـعف مـ ذلؽ إٓ خقف 

:   أوتقت مـصًبا  وقدامرأة العزيز مراودة طظقؿة حقث راودتف

 ًٓ ؾت, وهق شاب غريب يف فقرة رت وتجؿَّ لت لققسػ وتعطَّ , وهتقَّ وجؿا

 كؿا قال تعالك: , وهل التل راودتف الشباب, وقد أويت شطر الحسـ

قطدت بؾ ت ,[86]يقسػ:  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ﴿

ولؿ يؼتصر إمر طؾقفا فؼط, بؾ  ,[86]يقسػ:  ﴾ ٺ  ٺ ﴿ؼال: فوهددت, 

ژ  ژ  ڑ  ﴿: إٓ أكف قالا لؾجؿقع, فصار مطؿعً  ؛حتك الـسقة يف الؿديـة

ڑ   ک  ک     کک  گ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  ڱ  ڱ  

 .[64-66]يقسػ:   ﴾ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ      ۀ  ۀ       ہ

مـ حصؾ لف هذا آبتالء, وتعرض لفذه الؿحـة بلن تدطقه  اصل:فالح

امرأة ذات مـصب وجؿال إلك كػسفا, فامتـع خقًفا مـ اهلل, فنن هذا آمتـاع 

فال واهلل لقست  ,مقجب لؾظالل يقم الؼقامة, وإن كاكت الؾذة هل الؿطؾقبة
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ة يف الدكقا بؾذة أن يقاقع حراًما لؾحظات يسقرة يبقء بخزيف, وطاقبتف القخقؿ

  .وأخرة

 من الحرام ويبؼى الخزي والعارُ   ...تػـى الؾذاذة مؿن كال صػوتفا  

 َل خقر يف لذة من بعدها الـارُ   ...وتبؼى طواَب سوء من مغبتفا  

ٓ خقر يف لذة لؾحظة يسقرة يعؼبفا كدامات وأسؼام وأمراض وخزي,  أي:

كتصار طؾك الـػس, ومـ فنن كان البحث طـ الؾذة فالؾذة الحؼقؼقة يف آ

يـتصر طؾك كػسف يف مثؾ هذا الؿؼام يجد لذة يف اكتصاره طؾك كػسف ٓ يجدها 

فنن امتـاع اإلكسان طـ الحرام  ؛مـ يتعاصك تؾؽ الشفقة الؿحرمة وٓ يذوقفا

صاطة هلل يعؼب يف الؿطقع حالوة ولذة لـػسف, فنن كان البحث طـ الؾذة 

, ثؿ يؽقن هذا آمتـاع مقجب لظؾ اهلل يقم ففاهل الؾذة يف الدكقا وأخرة

يقم ٓ ضؾ إٓ ضؾف, هذه هل الؾذة, والسعادة الحؼقؼقة يف أخرة,  ,الؼقامة

 لقست الؾذة يف مؼارفة الرذيؾة وفعؾ الؿحرم. 

العبد استحضرها يف  ا, ولق أنَّ فائدة طظقؿة جد   إك ي أخاُف اللَ  ققلف: ويف

, هذا دواء إين أخاف اللة لسؾؿ مـ الؿعصقة, كؾ مؼام تدطقه كػسف لؾؿعصق

وشػاء وأمان لؾعبد مـ القققع يف الؿحرم, ولفذا يـبغل طؾك العبد أن 

رها برؤية اهلل  يستحضر خقف اهلل, وكؾؿا دطتف كػسف ٓرتؽاب الؿحرم ذكَّ

 .ٓ تخػك طؾقف خافقة واصالطف طؾقف, وأكف 
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حَراِء طـ َكػِسَفا, أنَّ أطَرابِق ا راَوَد أ: ذكر ابـ رجب  طَرابقًَّة يف الصَّ

ـُ فِل َمؽاٍن ٓ  , َكح ـَ ـ َتَخافِق َوقاَل يف ُجْؿَؾِة َكاَلمِِف َلفا فِل إِغَراِئَفا, قاَل: مِؿَّ

ـَ ُمَؽْقكُِبَفا؟! َّٓ الَؽَقاكُِب, فؼاَلت تِؾَؽ إطَرابِقَُّة: َوأْي ـَ ُمَؽْقكُِب  .َيراَكا إ أْي

فتف باهلل, وهذا القازع أطظؿ وازع وأكرب (1)! َفَتَققََّػ الَؽَقاكِِب َخالُِؼَفا؟ . خقَّ

 رادع طؾك اإلصالق. 

ـؼقطل  ما أكزل مـ السؿاء  اطؾؿ أن اهلل »: يؼقل اإلمام الشِّ

إلك إرض واطظا أكرب وٓ زاجرا أطظؿ مؿا تضؿـتف هذه أيات الؽريؿة 

ف خؾؼف, رققب طؾقفؿ لقس وأمثالفا يف الؼرآن, مـ أكف تعالك طالؿ بؽؾ ما يعؿؾ

بغائب طؿا يػعؾقن, وضرب العؾؿاء لفذا القاطظ إكرب والزاجر إطظؿ مثال 

لقصقر بف كالؿحسقس, فؼالقا: لق فرضـا أن مؾؽا قتَّآ لؾرجال سػاكا لؾدماء, 

شديد البطش والـؽال طؾك مـ اكتفؽ حرمتف ضؾؿا, وسقافف قائؿ طؾك رأسف, 

قػ يؼطر دما, وحقل هذا الؿؾؽ الذي هذه صػتف والـطع مبسقط لؾؼتؾ, والس

جقاريف وأزواجف وبـاتف, ففؾ ترى أن أحدا مـ الحاضريـ يفؿ بريبة أو بحرام 

يـالف مـ بـات ذلؽ الؿؾؽ وأزواجف, وهق يـظر إلقف طالؿ بلكف مطؾع طؾقف؟! ٓ, 

وكال! بؾ جؿقع الحاضريـ يؽقكقن خائػقـ, وجؾة قؾقهبؿ خاشعة طققهنؿ 

                                                           

 رسالة التقحقد وتحؼقؼ كؾؿة اإلخالص -سائؾ ابـ رجب مجؿقع راكظر: ( 5)

(6/15.) 
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 .(1)«خقفا مـ بطش ذلؽ الؿؾؽ ؛ارحفؿساكـة جق

فنذا استحضر الؿرء أن اهلل يراه, وأن اهلل مطؾع طؾقف, وأن اهلل ٓ تخػك 

طؾقف خافقة, وأن بطشف شديد وطؼابف ألقؿ, وتحرك يف قؾبف الخقف مـ اهلل فال 

 الرذيؾة.  يؼارفيؿؽـ أن يػارق الػضقؾة و

َُ٘): ۇئ ُنَأْػهة ُثَِصَؽىٍَح، ُدََصَؽَق ٌَ ِْٖهُوَُورَُص ُُت ة َْ ُ ةهُلُ َٓ ُِم ّْ َُتْفَِ ُال َُظىَت ة
ُُٗ ُٖ ي ِٓ تعالك, ورغبتف أن  أي: مـ ققة إخالصف وطظقؿ صؿعف فقؿا طـد اهلل. (يَ

وهذه صدقة السر وشلهنا طظقؿ, وٓ ماكع أن تؽقن  ؛يؽقن العؿؾ بقـف وبقـ اهلل

الذي تصدق  مثؾ الصحابل الجؾقؾ  ؛الصدقة طالكقة بالـقة الحسـة

, بصرة كادت كػف تعجز طـفاطؾك الصدقة, فجاء  ملسو هيلع هللا ىلصثَّ الـبل طـدما َح 

, فتتابع الصحابة طؾك إثر ذلؽ, فؼال ملسو هيلع هللا ىلصبقـ يدي الـبل  اوضعف

« : ْسًَلِم ُسـ ًة َحَسـًَة، َفَؾُه َأْجُرَها َوَأْجُر َمْن َطِؿَل بَِفا ي اإْلِ
َمْن َسن  فِ

. فنن كان هذا لؼصد تحريؽ (2)«َشْيءٌ  َبْعَدُه، ِمْن َغْقرِ َأْن َيـُْؼَص ِمْن ُأُجوِرِهمْ 

أخريـ, وحثفؿ طؾك الصدقة فحقـئذ تؽقن حسـة إذا ُأطؾـت, فإصؾ يف 

ها, إٓ إذا كاكت هـاك مصؾحة يف إطالهنا, وكان إطالهنا  صدقة الؿرء أن ُيِسرَّ

لؼقلف  ؛طـ كقة حسـة وقصد صقب, أما إذا أطؾـفا اإلكسان رياًء لؿ يؼبؾفا اهلل مـف
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ْرِك، َمْن َطِؿَل َطَؿًًل »يف الحديث الؼدسل: لك تعا َرَكاِء َطِن الش  أَكا َأْغـَى الشُّ

 .(1)«َأْشَرَك َمِعي فِقِه َغْقرِي َتَرْكُتُه َوِشْرَكهُ 

ِْٖهُوُ): ۇئ ُُت ة َْ ُ ةهُلُ َٓ ُِم ّْ َُتْفَِ ُال َُظىَت ة َ٘ ُنَأْػهة ُثَِصَؽىٍَح، ُدََصَؽَق ٌَ َورَُص
ُُٗ ُٖ ي ِٓ  إخػاء صدقتف, حتك إن بعض السؾػ مـ مبالغتف يف أي: مـ مبالغتف يف. (يَ

ق طؾقف ٓ يدري مـ تصدق طؾقف, يليت يف جقف الؾقؾ  هذا الباب فنن الؿتصدَّ

ومعف الطعام والؾباس والغذاء, فقضعف طـد باب الػؼقر ويطرق الباب 

نَّ بعض الػؼراء لؿ يعؾؿقا حتك إويؿضل, فال يدري الػؼقر مـ وضعف, 

لؿا مات اكؼطعت, فعرفقا أهنا  ؛يـػؼ طؾقفؿ إٓ بؿقتفبالشخص الذي كان 

 وبقـ اهلل تعالك.  فا بقـيف إخػاء الصدقة لتؽقن سر   تفمبالغمـ كاكت مـف, 

َُخْيٖةهُُ) :ملسو هيلع هللا ىلص ۇئ ُنَهةَطْخ ُاهلَلُػةحلًة َؿ ٌَ َُذ ٌَ أي: بقـف وبقـ اهلل,  .(َورَُص

اهلل, وهذا مـ إخالصف, وطظقؿ إقبالف طؾك اهلل, وطظقؿ صؿعف فقؿا طـد 

أي: كزل الدمع مـ طقـف مـ خشقة اهلل, وهذا مؼام طظقؿ يف  .فػاضت طقـاه

خؾقة العبد بقـف وبقـ اهلل تعالك, وٓسقؿا يف جقف الؾقؾ, وثؾث الؾقؾ أخر 

َيـِْزُل َربُّـَا إَلى : »ملسو هيلع هللا ىلصوقت التـزل اإللفل, وسؽقن الؽقن وهدوء الـاس, قال 

قْ  ْكَقا فِي ُثُؾِث الؾ  ِل اآلِخرِ، َفَقُؼوُل: َمْن َيْسلُلـِي َفُلْططَِقُه، ِمْن َيْدُطوكِي َسَؿاِء الدُّ
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ؼ العبد لؾقققف بقـ يديف , فنذا ُوفِّ (1)«َفَلْسَتِجقَب َلُه، َمْن َيْسَتْغِػُركِي َفَلْغِػَر َلهُ 

فنن ذلؽ مـ مقجبات  ,والتلمؾ يف آياتف والتدبر يف كالمف, فبؽك مـ خشقتف

 الظؾ يقم الؼقامة. 

همٓء  ملسو هيلع هللا ىلصفقف الـبل  كرذ ؛أن هذا الحديث حديث طظقؿ مبارك اصل:الح

 يظؾف اهلل اهلل يـ كؿؾ كؾ واحد مـفؿ العبادة التل قام هبا فػازوا بلنَّ ذالسبعة ال

 يقم ٓ ضؾ إٓ ضؾف.ضؾف يف  يقم الؼقامة

ُ ُُوروىُأثُٚ٘ؿيؿة ُأََتَُرُقَٚلُاهللِ َُرُقَٚلُُملسو هيلع هللا ىلصىةل/ ُيَة ُنَيةَل/ ، ٌَ رص
يُُّ

َ
؟ُىةَل/ُُاهللِ،ُأ ُّ أْنَُتَذَصَؽَقُوَإَْٔخَُصِعيٌطَُمِعيٌطََُتَْشُاُهْيَؿُ»الَصَؽىَِحُأـؾ

ُُُِهاَلٍنُ َؾا، ٌَ ُ ُُُِهاَلٍن ُىَُِْخ/ َٚم، ُاحُلُِْي ُثَََِلِخ ُإَذا َُظىَت َْ
ِٙ ْٓ ُُت َُواَل ُاُِلََن، َُ َم

ْ
َودَأ

َؾا ُ.(2)ْذهوُـِيٗ«.ُأاَلَُوىَْؽََُكَنُُُِهاَلنٍُ،ٌَُ

D 
َُرُقَٚلُ): ۇئ ُالَصَؽىَِحُُملسو هيلع هللا ىلص اهللُُِأََت يُّ

َ
ُأ ُاهللِ، َُرُقَٚل ُيَة َُذَيةَل/ ، ٌَ رَُص

؟ ُّ ْخَؾ
َ
وتؽرار السمال طـ إطظؿ هذا سمال طـ الصدقة وأيفا أطظؿ,  (أ

طؾك فضائؾ إطؿال وثقاهبا,  طؾك حرص الصحابة يدل  وإفضؾ

رغبة مـفؿ يف آستؽثار مـ الخقرات, وتحصقؾ إطؿال وكقؾ فضائؾفا, 
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ؿا يمكد أهؿقة دراسة فضائؾ إطؿال والقققف طؾقفا, ومعرفة وهذا م

حتك تؽقن حافًزا لؾؿرء طؾك  ؛ملسو هيلع هللا ىلصإحاديث القاردة فقفا الثابتة طـ رسقل اهلل 

 العـاية بالعبادة, وآهتؿام بالتؼرب إلك اهلل. 

؟): ۇئ ُّ ْخَؾ
َ
ُأ ُالَصَؽىَِح ُأيُّ َُرُقَٚلُاهللِ، أي: أطظؿ أجًرا, ومثقبًة طـد  (يَة

, ولقس سمالف طـ كقع الصدقة وقدرها وإكؿا سمالف طـ وقتفا إفضؾ اهلل

  ي تخرج فقفا.ذال

ُاُِلََنُ): ۇئ َُ َم
ْ
ي: أ. (أْنَُتَذَصَؽَقُوَإَْٔخَُصِعيٌطَُمِعيٌطََُتَْشُاُهْيَؿَُودَأ

اإلكسان حال فتخرج الصدقة, وتبذل الـػؼة والؿال,  اكقكؽ صحقحً  حال

ف مؾميخشك الػؼر ويلؿا يخشاه مـ يف الؿال,  صحتف وطافقتف يؼع يف كػسف شٌح 

دامت الصحة مقجقدة فنكف  فؿا ,الغـك, وهذا الغالب مـ حال الـاس مـ

يخشك الػؼر, فؾفذا إذا أراد أن يخرج الؼؾقؾ أو الؽثقر بدأ يحسب الحسابات, 

وكؿ تمثر طؾقف؛ ٕكف يلمؾ الغـك, وكػسف تطؿع يف الغـك, وتطؿع يف وجقد 

فقؼع يف كػسف شٌح بسبب الصحة التل طـده, بخالف ما إذا مرض, الؿال طـده, 

فنن مرضف يثؿر فقف زهًدا يف الؿال وٓسقؿا إذا اشتد الؿرض, فالصحة قريـفا 

طدم آهتؿام  -يف الغالب-الشح يف الؿال, والؿرض قريـف  -يف الغالب-

 .بالؿال

ؼصص ويف بعض ال -وهل كثقرة- ومـ الؼصص التل تروى يف هذا الباب
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, كثقرةٌ  طربة: يذكر أحد إفاضؾ أكف أتك إلك أحد إثرياء, وطـده أمقاٌل 

فعرض طؾقف بـاء مسجد, وهق يف حال مرضف, فقافؼ طؾك بـائف, وقال هقئ 

ف, فاشتغؾ الػاضؾ بتفقئة هذه ئالؿخططات لفذا الؿسجد وأكا متؽػؾ ببـا

ؾفا وطاد لؾرجؾ, فنذا بف قد  خرج مـ الؿخططات لؾؿسجد, ولؿا كؿَّ

تعفد بف, فؼال الرجؾ:  ذيالؿستشػك وُطقيف, فلتاه يف بقتف فذكر لف الؿشروع ال

واهلل سامحـا طـدكا التزامات كثقرة ما كستطقع, يؼقل الػاضؾ: ثؿ فقؿا بعد 

َمِرَض مرة أخرى, فلتقتف يف الؿستشػك, فؼال: هقئ لل الؿخططات وأكا أتقلك 

ؿ يف أثـاء هتقئتفا مات قبؾ أن تصؾ إلقف. هذا إمر, يؼقل: فذهبت ٕهقئفا لف, ث

 ويف هذا الباب قصص كثقرة فقفا طربة, والسعقد مـ ُوِطظ بغقره. 

: أن حال الصحة يحصؾ فقفا شٌح يف الؿال, والسبب كؿا جاء فالحاصل

وٓسقؿا إذا - لؽـ إذا كان مريًضا«. َتْخَشى الَػْؼَر، َوَتْلَمُل الِغـَى»يف الحديث: 

فنكف ٓ يبالل أن يخرج مـ إمقال, لؽـ أفضؾ الصدقة أن  -اشتد الؿرض

 .يف صحة وطافقةتتصدق وأكت 

ُاُِلََنُ): ۇئ َُ َم
ْ
َُودَأ ُاُهْيَؿ ََُتَْش َُمِعيٌط : تلمؾ أن يؽُثر أي. (َصِعيٌط

ٕن الصحقح يستبعد الؿقت  , ولعؾفا أولك؛(1)«َوَتْلَمُل الَبَؼاءَ »مالؽ, وُتروى: 

صقل الحقاة, بخالف الؿريض فنكف يتؼارب  فقخشك الػؼر لؿا يممؾف مـ
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يحس بلكف شارف طؾك مػارقة الحقاة, فقخرج مـ مالف لػالن كذا, الؿقت و

 .ولػالن كذا

ٚمَُ): ۇئ ُاحُلُِْي ُثَََِلِخ ُإَذا لقس الؿراد ببؾغت أي: أكف وصؾ إلك  .(َظىَت

درجة الغرغرة وخروج الـػس؛ ٕن يف مثؾ هذه الحال ٓ تؽقن تصرفات 

 .ـ ططاء وهبة كافذة وماضقةالؿرء م

أي: قاربت,  ,[86]القاقعة:   ﴾ڤ    ڦ   ڦ  ڦ   ﴿ :وإكؿا الؿراد بؼقلف

هذا يػقد أن روح الؿرء يف خروجفا تبدأ تخرج مـ أسػؾ , َّ  :وققلف

بدكف, ولفذا أول ما يؿقت مـ اإلكسان أسػؾف إلك أن تبؾغ روحف الحؾؼقم يف 

ولفذا إذا بؾغت «. ت ى إَذا َبَؾَغِت الُحْؾُؼومَ َح » كزطفا, وخروجفا مـ بدكف, قال:

 الحؾؼقم يغرغر اإلكسان هبا, ثؿ يػارق هذه الحقاة. 

َؾا): ۇئ ٌَ ُ ُُُِهاَلٍن َؾا، ٌَ ُ ُُُِهاَلٍن ُىَُِْخ/ َٚم، ُثَََِلِخُاحُلُِْي َُوىَْؽُُ،َظىَتُإَذا أاَل
ُُُِهاَلنٍُ ا ذفنالحقاة,  ف بؿػارقتف الحقاة لؿ تبؼ أمقالف لف؛ ٕكف فارقٕكَّ  (ََكَن

بعد قؾقؾ آيؾ وصائر إلك غقره, فق يف لحظاتف إخقرة مـ طؿره, ف أخرج الؿال

ْد كاَن لُِػًلنٍ » ولفذا قال: ََ مال الؿرء لف يف حقاتف, فنذا مات لؿ يصبح  ٕنَّ  ؛«َو

ًٓ لؾقرثة, ولفذا يعد الؿرء يف هذه الحقاة وٓسقؿا  ًٓ لف, وإكؿا يصبح ما ما

كػسف يف هذه الحقاة أن يحػظ  َػ ضَّ ز لف خازًكا وحافًظا, وَ الجامع لف والؿؽتـ

الؿال, ويجؿعف لؾقرثة الذيـ يؼتسؿقن الؿال مـ بعده, بخالف الؿـػؼ, 
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َيُؼوُل اْبُن »فالؿـػؼ هق الذي أحسـ إلك كػسف إحساًكا طظقؿا؛ ٕكف قدم لـػسف, 

َت آَدَم: َمالِي َمالِي، َوَهْل َماُلَك إَل  َما َأَكْؾَت َفلبْ  َْ َؾْقَت، َوَلبِْسَت َفلْفـَْقَت، أو َتَصد 

 . هذا مال اإلكسان وسقاه هق لقرثتف ولقس لف.(1)«َفلْبَؼْقَت 

حَُ َْ ْة
ُ
ُ»ملسو هيلع هللا ىلصُىةل/ُىةلُرقُٚلُاهللُُوروىُأثُٚأ ُأْنُ/ ًَ ُإَِٕ ُآَدَم، َٔ ُاْب يَة

ُ ،َُوالُداَُلُمُىلَعَ ًَ َ ُل ََُشٌّ ُٗ ٍْ ِك ْٓ ،َُوأْنُُت ًَ َ ُل َُػْيٌ ََ َُتْجُؾِلُاَُهْظ ْٔ َٓ ِ ُث
ْ
َهةٍف،َُواثْؽأ ٌَ ُ

ْهًَلُ ُاحلَِؽُالكُّ َٔ ِْ ُ َِْيةَُػْيٌ ُ.(2).ُأػؿصُٗمكِّ«َتُفُٚل،َُواحلَُؽُاُُف
َهرَسًاُيفُاحلؽير. ُْ ُواحلؽُاُُفِية/ُيهُاملٖهيح،ٌُؾاُصة ُ

هًل/ُ ُوالكُّ هح، ذفه  ُٓ ُال ُإٔٙة ُاحلؽير ُثفض ُيف ُروي / ُاخلََػةيِبُّ وىةل
ُ.(3)الكةاِح

ُٓذصٚنُحُإىلُأَنُاحلؽُُوُرويُـُٔاحَلَكٔ،ُ إٔٙةُاملٓكٍحُاملةٕفح،ُوذ٘جِخُال
ُاهلل ُـٔ ُٕةاجٌح ُألٕٙة ُاآلػؾةُ؛ ُيه ُاحلؽيرُ-دفةىل-ُاُفِية/ ُيف ُصة  ُوْة ،

ْوىل.
َ
ُالصعيطُأ

D 
ًَُ)ُ:ۇئ َ ُل َُػْيٌ ََ ُأْنَُتْجُؾِلُاَُهْظ ًَ ُآَدَم،ُإَِٕ َٔ بػتح الفؿزة يف ققلف: ُ.(يَةُاْب
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فَضؾ طـ حاجتؽ وحاجة أوٓدك وأهؾ  والؿراد بالػضؾ؛ أي: ما«. َأنْ »

بقتؽ, فؿا زاد طـ الحاجة أن تبذلف خقر لؽ؛ ٕكف يبؼك لؽ ذخًرا وأجًرا 

 وثقاًبا طظقًؿا يقم تؾؼك اهلل, وبركة طؾقؽ يف هذه الحقاة. 

ًَُ): ۇئ َ ُل ََُشٌّ ُٗ ٍْ ِك ْٓ ا أوجب اهلل ا طؿَّ كان إمساكف إمساكً  أي: إذا (.وَأْنُُت

ا إن كان الذي أمسؽف مـ ف يؽقن بذلؽ آثًؿا, وأمَّ لف وإكػاقف ففق شر لف؛ ٕكَّ بذْ 

غقر حاجة ـ لف م طـده شاغٌؾ  مـ جفة أن بؼاءه شر لف فنمساكفباب الؿـدوبات 

 لف, ففق شر لف يف كؾتا الحالتقـ. 

َهةٍفُ): ۇئ ٌَ ُ ي: ٓ ُيالم الؿرء طؾك إمساكف ما يؽػقف وما أ .(َوالُداَُلُمُىلَعَ

فال يالم طؾك إمساكف مـ مالف ما فقف كػايتف وما فقف حاجتف,  ,محتاج إلقفهق 

فال يالم طؾك كػاف, وإكؿا الؾقم يف الػضؾ الزائد  ؛وحاجة أهؾ بقتف وولده

 الذي ٓ حاجة لإلكسان فقف. 

َُتُفُٚلُ): ۇئ ْٔ َٓ ِ ُث
ْ
والـػؼة طؾك همٓء واجبة,  ؛أي: مـ أهؾ وولد. (َواثْؽأ

 مـ غقرهؿ ومؼدمة طؾك غقرهؿ. والـػؼة طؾقفؿ أولك 

ْهًَلُ): ۇئ ُالكُّ ُاحلَِؽ َٔ ِْ ُ َُػْيٌ َِْية ُاُُف العؾق هـا هق طؾق الػضؾ (. َواحلَُؽ

 والؿؽاكة والـُبؾ, والؼدر يف البذل والعطاء والسخاء. 

قال: العؾقا هل الؿـػؼة, والسػؾك  ؛ إذالؿصـػ  وأشار إلك ذلؽ

الَقُد الُعْؾَقا َخْقٌر » قال: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  هل السائؾة, كذا جاء مػسًرا يف الحديث طـ
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ْػَؾى اآلِخَذةُ  ْػَؾى، َوالَقُد الُعْؾَقا الُؿـِْػَؼُة، َوالسُّ  ملسو هيلع هللا ىلصفػسر الـبل . (1)«ِمَن الَقِد السُّ

 الؿراد بالعؾقا والسػؾك, فال يحتاج بعد بقاكف إلك بقان أحد. 

ُإٔٙةُ: » صـػثؿ قال الؿ ُاحلؽير ُثفض ُيف ُروي ُاخلػةيب/ وىةل
ُوالكهًلُالكةاِحاملذف اختؾػ طؾك أيقب ة, قال أبق داود: ذلؽـفا شا .«ههح،

وقال  .القد العؾقا الؿتعػػة :فؼال طبد القارث ,طـ كافع يف هذا الحديث

وقال واحد طـ  .القد العؾقا الؿـػؼة :أكثرهؿ طـ حؿاد بـ زيد طـ أيقب

 .(2)الؿتعػػة :حؿاد

ُاملةٕفح): ۇئ ُاملٓكٍح ُإٔٙة ُاحلكٔ ُـٔ قال الحافظ يف  .((3)وروي

 .ولؿ يقافؼ طؾقفالػتح: 

ي: القد التل أ .(وذ٘جخُاملذصٚنحُإىلُأنُاحلؽُاُفِيةُيهُاآلػؾة): ۇئ

تؿتد لؾـاس تسللفؿ, وتستجدي مـفؿ هل القد العؾقا يف ففؿ همٓء, وهذا 

التػسقر ٓئؼ تؿاًما بحال همٓء؛ ٕن مـ إمقر التل يبـك طؾقفا التصقف 

ث يف فاطؾف احتقاج الـاس والتسقلتعطقؾ إسباب  ,, والتقاكؾ الذي يقرِّ

حتك إن التسقل يف بعض صرق التصقف ُطد مـ الطرق الؿقصؾة إلك اهلل التل 
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بزطؿفؿ يؽقن فقفا كسر لؾؼؾب وإيجاد آفتؼار فقف, وهذا كؾف مـ الباصؾ 

الؿرتاكؿ الـاشئ مـ البعد طـ هدي الرسقل الؽريؿ صؾقات اهلل وسالمف 

 .طؾقف

َّٓ قال ابـ قتقبة:  ففؿ يحتجقن  ؛ا استطابقا السمال ققمً وما أرى همٓء إ

ولق جاز هذا لؽان الؿقلك مـ فقق هق الذي كان رققؼا فلطتؼ  ,لؾدكاءة

 .(1)والؿقلك مـ أسػؾ هق السقد الذي أطتؼف

َة َتَؼُع »ٕكف جاء يف الحديث:  .(ألٕٙةُٕةاجحُـُٔاهللُدفةىل): ۇئ ََ َد إن  الص 

ِق َطَؾْقهِ  يف ْبَل أْن َتَؼَع يف َيِد الُؿتَصد  ََ  
ِ
, وهذا مـ الَػفؿ إطقج والػفؿ (2)«َيِد الل

 », ومعـك: ملسو هيلع هللا ىلصالؿـحرف لؽالم الرسقل 
ِ
, طؾك الؿعـك السابؼ «َتَؼُع يف َيِد الل

ُق َأَحُدُكْم بَِتْؿَرٍة »قال  ملسو هيلع هللا ىلصمعـا يف صدر هذه الػضائؾ أن الـبل  كؿا  مرَّ  َل َيَتَصد 

هُ مِ  ق ٍب إَل  أَخَذَها اللُ بَِقِؿقـِِه، َفُقَرب قَفا َكَؿا ُيَرب ي َأَحُدُكْم َفُؾو   .(3)«ْن َكْسٍب ص 

 اي: هذه إققال أشار إلقفأ. (وْةُصة ُيفُاحلؽيرُالصعيطُأوىل): ۇئ

أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأما الصحقح هق ما جاء يف الحديث طـ الـبل  ؛مجرد إشارة

                                                           

 (.6/808كؼؾف الحافظ يف الػتح ) (5)

(, 5581) «التػسقر»(, وطبد الرزاق يف 641) «الزهد»أخرجف ابـ الؿبارك يف ( 8)

 .مقققًفا طؾك ابـ مسعقد 

 (.5154(, ومسؾؿ )1461أخرجف البخاري )( 6)
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ْػَؾى اآلِخَذةُ َوالَقُد الُعْؾَقا ال»  .(1)«ُؿـِْػَؼُة، َوالسُّ

ُملسو هيلع هللا ىلصُـُٔاجلبُ ُُوروىُأثُٚمٚىسُاألمفؿيُُّ ُىةل/ ،«ُ ٍّ ُُمْكِِ ُُّك  ىلَعَ
ُجَيِْؽ؟ُىَةَل/ُ«.َُصَؽىَحٌُ ّْ َ ُل ْٔ َٓ ٚا/ُيَةَُرُقَٚلُاهللِ،ُن ُ َٚفُ»َذَيةل ُٙ ِْ َٓ «.ُيُِفنُيَُذاُاحَلةَصِحُال

ُ ُىَةَل/ ُجَيِْؽ؟ ّْ َ ُل ُنَإِْن ٚا/ ُ ُالَشُّنََِْيفُْ»ىَةل ِٔ
ـَ ُ ًْ ِك ْٓ َُوحْلُ ْفُؿوِف، َٓ ُثِةل َْ ُهَلُُُ؛َٓ ة َٙ نَإَِج

ُ.(2)ْذهوُـِيٗ«.َُصَؽىَحٌُ

D 
َُصَؽىَحٌُ): ۇئ ٍّ ُُمْكِِ ُُّك  ُيْصبُِح َطَؾى ُكل  »: تؼدمكؾ يقم كؿا : أي .(ىلَعَ

ةٌ  ََ الشؿس فقف صدقة مطؾقبة فقف فؽؾ يقم تطؾع  ،(3)«ُسًلَمى ِمْن َأَحِدُكْم َصَد

 .بحقث يؽقن لف يف كؾ يقم حظ مـ الصدقة ؛مـ الؿسؾؿ

ُجَيِْؽ؟): ۇئ ّْ َ ُل ْٔ َٓ ٚا/ُيَةَُرُقَٚلُاهللِ،َُذ ُ ي: يؿر طؾقف أيام ٓ يجد ما أ .(َذَيةل

 طؾك الخقر.  يتصدق بف, وهذا السمال مبـل طؾك حرصفؿ  

َٚفُ): ۇئ ُٙ ِْ َٓ ُال ُاحَلةَصِح الؿؾفقف: الؿضطر الؿحتاج إلك ما . (يُِفنُيَُذا

يتـاول كؾ أكقاع اإلطاكة ٕصحاب الضرورات, والذيـ يحتاجقن  يعقـف, وهذا

 تقجقف. الـصح والإلك الؿعاوكة والؿساطدة والدٓلة واإلرشاد و

                                                           

 (.5166(, ومسؾؿ )5480أخرجف البخاري )( 5)

 (.5166(, ومسؾؿ )5118أخرجف البخاري )( 8)

 (.188أخرجف مسؾؿ )( 6)
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ُجَيِْؽ؟): ۇئ ّْ َ  ي: لؿ يجد ذا حاجة لقعقـف فؿاذا يصـع؟ أ (.نَإِْنُل

ُالَشُّ): ۇئ ِٔ
ـَ ُ ًْ ِك ْٓ َُوحْلُ ْفُؿوِف، َٓ ُثِةل َْ َٓ ف أي: يعؿؾ الؿعرو. (َنَِْيْف

مـ ذكر وحؿد وتسبقح وقراءة لؾؼرآن وصالة ودطاء وغقر ذلؽ, ويؿسؽ طـ 

, فقؿـع كػسف مـ ي الـاسذوطـ أ ي: يؽػ  طـ الؿعاصل وأثامأالشر؛ 

 . لؽذ

َُصَؽىَحٌُ): ۇئ ُهَلُ ة َٙ أي: صدقة مـف طؾك كػسف بػعؾف لؾؿعروف وتجـبف . (نَإَِج

 والؿـؽرات. لؾؿعاصل

ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللأَنُرقٚلُُوروىُأثُٚ٘ؿيؿة ُيفُ»ىةل/ ْجَهَوَُزوَْصنْيِ
َ
ُأ ْٔ َْ

ُدَفةىَلُ ُاهللِ َِ ُاهللَُُِقبِي َُخْجَؽ ُيَة َِٖح/ ُيفُاَل ِٚدَي ُُُٕ َِ
ْ٘ ُأ ْٔ ِْ ُ ََُكَن ْٔ َٓ َُذ ، َُػْيٌ َؾا َ٘

ُثَةِبُاِلٙةَد،ُ ْٔ ِْ ُ ةِدُُدِِعَ َٙ ُاِل َِ
ْ٘ َ
ُأ ْٔ ِْ ََُكَنُ ْٔ َْ ُثَةِبُالَصالةِ،َُو ْٔ ِْ ُ الَصالةُُِدِِعَ

ُِْ َُكَنُ ْٔ َْ َيةِمَُو ُالص  َِ
ْ٘ َ
ُأ ْٔ ِْ َُكَنُ ْٔ َْ ُثةِبُالَصَؽىَِح،َُو ْٔ ِْ ُ ُالَصَؽَىِحُُدِِعَ َِ

ْ٘ َ
ُأ ْٔ

ُثَةِبُالَؿيَةنُِ ْٔ ِْ ُ ُالصؽيوُُ،ُىةلُأثُٚثسؿٍُ«ُدِِعَ ةُىلَعَ َْ ُ َُرُقَٚلُاهللِ، /ُيَة
ُ َظٌؽ

َ
ُأ ُيُْؽََع َْ َٙ َُذ وَرٍة، ََُضُ ْٔ ِْ ُ ة َٙ ُُِك  َٚاِب ُاألثْ ًَ ُدِِْ ْٔ ِْ ُ ُيُْؽََع َظٍؽ

َ
ُأ ًَ ُدِِْ ْٔ ِْ

ُ ُاهللِ َُرُقُٚل ُىَةَل ة؟ َٙ ُُُك  َٚاِب ثْ
َ
ُ»ملسو هيلع هللا ىلصاأل ُو/ ُّْٕفّ، ُٙ ْٖ ِْ ُ ُدَُسَٚن ْن

َ
ُأ ْرُصٚ

َ
ُأ ْذهوُ«.

ُ.(1)ـِيٗ

َُزوَْصنْيُِ): ۇئ ْجَهَو
َ
ُأ ْٔ : يعـي: اثـقن من ُكل   :(َْ َال الحَسن الَبْصريُّ

                                                           

 (.5181(, ومسؾؿ )5801أخرجف البخاري )( 5)
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ًؿا شيٍء: درهؿقن ديـارين ثوبقن، وَال غقره: يريد شقئقن؛ درهًؿا وديـاًرا، دره

 ا ولجاًما، وكحو هذا.وثوًبا، ُخػ  

: يحتؿل أْن يريَد بذلك العؿل؛ من صًلتقن أو صقام يومقن. َُال الباجيُّ

D 
ؾؿراد لتػسقرات أهؾ العؾؿ  كؼؾ الؿصـػ  .(َزوَْصنْيُِ): ۇئ

بالزوجقـ, فؼقؾ: الشقئقـ مـ كقع واحد, مثؾ: درهؿقـ أو ديـاريـ أو شاتقـ 

وققؾ الؿراد بالزوجقـ: شقئقـ مـ كقطقـ  أو ثقبقـ أو بعقريـ وهؽذا,

ثقب وطؿامة, أو لجام وخػ, أو شاة أو مختؾػقـ, مثؾ: درهؿ وديـار, 

وبعقر, وهؽذا, وققؾ الؿراد بذلؽ: العبادات؛ ركعتقـ, أو صقام يقمقـ, أو 

 صدقتقـ, وهؽذا. 

ُاهللُِ): ۇئ َِ هق مخصقص بالجفاد, وققؾ هق طؾك العؿقم ؾ قق .(يفَُقبِي

 أبقاب الخقر, وهق إضفر.يف جؿقع 

َؾاَُػْيٌُ): ۇئ َ٘ ُ َُخْجَؽُاهللِ، َِٖح/ُيَة ِٚدَيُيِفُاَل الؿـادي هؿ خزكة الجـة . (ُٕ

 دطاه خزكة كؾ خزكف باب, أي ُفُؾ هُؾؿَّ كؿا ورد يف لػظ آخر لؾحديث: 

َؾاَُػْيٌُوققلفؿ:  َ٘
 .لؽ البابذزيادة ترغقب لؾدخقل مـ  

ُْ٘): ۇئ
َ
ُأ ْٔ ِْ ُ ََُكَن ْٔ َٓ َُذ ْٔ ِْ ُ َُكَن ْٔ َْ َُو ُالَصالةِ، ُثةِب ْٔ ِْ ُ ُُدِِعَ ُالَصالةِ َِ
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ُثةِبُ ْٔ ِْ ُ ُُدِِعَ ُالَصَؽىَِح َِ
ْ٘ ُأ ْٔ ِْ ُ ََُكَن ْٔ َْ َُو ُثةِبُاِلٙةَد، ْٔ ِْ ُ ُُدِِعَ ُاِلٙةِد َِ

ْ٘ أ
ُالَؿيَةنُِ ُثَةِب ْٔ ِْ ُ ُُدِِعَ َيةِم ُالص  َِ

ْ٘ َ
ُأ ْٔ ِْ ُ َُكَن ْٔ َْ َُو وهذا فقف: أن . (الَصَؽىَِح،

ُبـَِي اإِلْسًلُم َطَؾى »كؿا يف الحديث:  ,سقؿا مباين الديـ صالحة وٓإطؿال ال

ًلِة، َوإِيتاِء  اِم الص  ََ ، َوإِ
ِ
ًدا َرُسوُل الل َخْؿٍس َشَفاِدِة َأْن َل إَِلَه إَِل  اللُ، َوَأن  ُمَحؿ 

َكاِة، َوَصْوِم َرَمَضاَن، َوَحج  الَبْقِت َمْن اْسَتَطاَع إَِلْقِه َسبِ  ففذه إطؿال  ,(1)«قًَل الز 

ا بلسؿاء هذه إطؿال؛ باب مقجبات لدخقل الجـة, حتك إن لؾجـة أبقابً 

 الصالة, وباب الزكاة, وباب الجفاد.

ُالَؿيَةنُِ): ۇئ ُثَةِب ْٔ ِْ ُ ُُدِِعَ َيةِم ُالص  َِ
ْ٘ َ
ُأ ْٔ ِْ ُ َُكَن ْٔ َْ لؿ ُيسؿِّ باب  .(َو

ائؿ ططَّش كػسف, الصقام مثؾ باب الصالة, والصدقة, والجفاد؛ ٕن الص

وصرب طؾك العطش صؾًبا لثقاب ربف والػقز بؿرضاتف, والجزاُء مـ جـس 

 .آسؿ َذاسؿل هبولفذا  ؛العؿؾ

وقع يف الحديث ذكر أربعة أبقاب مـ أبقاب قال الحافظ ابـ حجر: 

وبؼل مـ إركان  ,ن أبقاب الجـة ثؿاكقةإوتؼدم يف أوائؾ الجفاد و ,الجـة

باب الؽاضؿقـ الغقظ  :ما الثالثة إخرى فؿـفاأو ,ؽالحج فؾف باب بال ش

حؿد بـ حـبؾ طـ روح بـ طبادة طـ أشعث طـ أرواه  ؛والعافقـ طـ الـاس

ومـفا  .ٓ مـ طػا طـ مظؾؿةإا يف الجـة ٓيدخؾف ن هلل بابً إ :الحسـ مرساًل 

                                                           

 (.56(, ومسؾؿ )8جف البخاري )أخر( 5)
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وهق باب الؿتقكؾقـ الذي يدخؾ مـف مـ ٓ حساب طؾقف وٓ  :الباب إيؿـ

 ,ن طـد الرتمذي ما يقمئ إلقفنف ؛فؾعؾف باب الذكر :ما الثالثأو ,طذاب

 .(1)واهلل اطؾؿ .ن يؽقن باب العؾؿأويحتؿؾ 

وهق سبَّاق إمة إلك الخقرات,  .( ىةلُأثُٚثسؿُالصؽيو): ۇئ

خقر الـاس بعد الـبققـ مـ  وأفضؾفا, بؾ إكف  ملسو هيلع هللا ىلصوهق خقر أمة محؿد 

لؼرآن والسـة؛ أما الؼرآن: فػل ققلف طؾقف ا جؿقع إمؿ, وهذا الؿعـك دلَّ 

أما ووهق خقر هذه إمة. [, 551]آل طؿران:  ﴾ين ىن من﴿تعالك: 

أُبو َبْؽرٍ َوُطَؿُر َسق َدا ُكُفوِل أْهِل الَجـ ِة ِمَن الْولِقَن »: ملسو هيلع هللا ىلصالسـة: فؼد قال الـبل 

 اًل يف كؾ إمؿ. , هذه مـزلتف تؾل مـزلة إكبقاء فض(2)«َواآلِخرِيَن َطَدا الـ بِق قنَ 

وَرٍة،ُ): ۇئ ََُضُ ْٔ ِْ ُ َٚاِب ُاألثْ ًَ ُدِِْ ْٔ ِْ ُ ُيُْؽََع َظٍؽ
َ
ُأ ُىلَعَ ة َْ ُ ُاهللِ، َُرُقَٚل يَة

ة؟ َٙ ُُِك  َٚاِب ثْ
َ
ُاأل ًَ ِْ ِ ُد ْٔ ِْ ُ َظٌؽ

َ
ُأ ُيُْؽََع َْ َٙ ي: ُيدطك مـ جؿقع إبقاب: أ .(َذ

 باب الصالة, وباب الجفاد, وباب الصدقة, وباب الريان, سلل 

ظقؿ طؾك الؿسابؼة يف الخقرات والؿسارطة إلقفا, والؿـافسة يف لحرصف الع

 الصالحات.

                                                           

 (.1/88فتح الباري )( 5)

(, وقال الرتمذي: حديث غريب. 01(, وابـ ماجف )6661أخرجف الرتمذي )( 8)

 .(15« )صحقح الجامع»وصححف إلباين يف 



 

 

 شرح كفاية املتعبد وتحفة املزتهدد

 
164 

ويف الحديث إشعار بؼؾة مـ يدطك مـ تؾؽ قال الحافظ ابـ حجر: 

ٓ  وفقف إشارة إلك أن الؿراد ما يتطقع بف مـ إطؿال الؿذكقرة ,إبقاب كؾفا

فؼؾ  ,لتطقطاتلؽثرة مـ يجتؿع لف العؿؾ بالقاجبات كؾفا بخالف ا ؛واجباهتا

ثؿ مـ يجتؿع لف ذلؽ إكؿا  ,مـ يجتؿع لف العؿؾ بجؿقع أكقاع التطقطات

وإٓ فدخقلف إكؿا يؽقن مـ  ؛يدطك مـ جؿقع إبقاب طؾك سبقؾ التؽريؿ لف

 .(1)واهلل أطؾؿ ,ولعؾف باب العؿؾ الذي يؽقن أغؾب طؾقف ,باب واحد

مراتب  ديؼ إلك تؽؿقؾالصِّ  ةؿت هؿلؿا َس  : قال ابـ الؼقؿ

 ملسو هيلع هللا ىلصفسلل رسقل اهلل  ,دطل مـ تؾؽ إبقاب كؾفاوصؿعت كػسف أن يُ  ,اإليؿان

 ,لقسعك يف العؿؾ الذي يـال بف ذلؽ ؛هؾ يحصؾ ذلؽ ٕحد مـ الـاس

ؽؿؾ أحد هذه الؿراتب يؽلكف قال: هؾ ف ,ره بلكف مـ أهؾفخربه بحصقلف وبشَّ لف

وأكرب هذه  ,ك هذه الفؿةما أطؾ فِ ؾَّ فؾِ  ؟دطل يقم الؼقامة مـ أبقاهبا كؾفافقُ 

 .(2)الـػس

ُّْ)ُ:ۇئ ُٙ ْٖ ِْ ُ ُدَُسَٚن ْن
َ
ُأ ْرُصٚ

َ
وهذه مـؼبة ٕبل بؽر لؿ تؽـ لغقره . (أ

 ولفذا لؿا أورد شقخ اإلسالم , مـفاج » كتاب هذا الحديث يف

فقف طؾك أباصقؾ الرافضة وأكاذيبفؿ, أورده يف فضائؾ  , الذي ردَّ «السـة

                                                           

 (.80-1/88فتح الباري ) (5)

 (.888حادي إرواح )( 8)
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, وهذه مـؼبة (1)ا لغقر أبل بؽر ذكر هذولؿ ي, وقال: الصديؼ 

ـٌ طؾك طظقؿ مسابؼتف لؾخقرات, وإيؿاكف وفعؾف  ٕبل بؽر   وشاهد َبقِّ

لؾصالحات, ومع هذه الػضائؾ العظؿك والؿـاقب الؽربى لفذا الصحابل 

يعدوكف شرَّ الـاس, بؾ يعدوكف يف بعض كتبفؿ  همٓءإٓ أنَّ  الجؾقؾ 

ا مـ إبؾقس  وهذا مـ أطظؿ الخذٓن, واكتؽاس الؼؾقب  -والعقاذ باهلل-شر 

وزيغفا وضاللفا, وكقػ يصؾ إمر باإلكسان إلك هذه الحال الؿزرية؟! وإذا 

ٓ واهلل ٓ خقر فقؿـ كال وكقؾ مـ صديؼ إمة فلي خقر يبؼك فقؿـ كال مـف! 

, ففذا صعـ وصعـ فقف ويف غقره مـ الصحابة  مـ صديؼ إمة 

مٓء هؿ رجآت الديـ وحَؿؾُتف, وأهؾ الػضائؾ ؛ ٕن هكػسف يف الديـ

ولفذا مـ يطعـ فقفؿ لؿ يعرف اإلسالم, كقػ  ؛العظقؿة والؿـاقب الجؾقؾة

 ! يعرف اإلسالم مـ صعـ يف حَؿؾتف وكؼؾتف لألمة 

اِزي   : إذا رأيتؿ الرجؾ يـتؼص أحًدا ولفذا قال آمام أبق ُزْرَطة الرَّ

ف زكديؼ؛ ٕن الديـ حؼ, والؼرآن حؼ, وإكؿا فاطؾؿقا أك ملسو هيلع هللا ىلصمـ أصحاب الـبل 

أدى إلقـا ذلؽ الصحابُة, ففمٓء أرادوا أن يجرحقا شفقدكا, وهؿ بالجرح 

 .(2)أولك, ففؿ زكادقة

                                                           

 (.1/568ٓبـ تقؿقة ) «مـفاج السـة»اكظر: ( 5)

 (.40 /5لؾخطقب البغدادي ) «الؽػاية يف طؾقم الرواية»ظر: اك( 8)
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َِٖحُُُوروىُأنُفُثُْٔةلً ِؽي َٓ ُثِةل ُاألَْٕصةرِ َُغَِْعَحَُكَنُأْكرَثَ أَنُأثَة
ُإحَلَُْٗبْيََظةَ ، ٚاهِلِ ُأْم ُأَظتُّ َُواكَن َُواكَنَُرقُٚلُُْةاًل، ْكِضِؽ، َٓ ُال ُُمْكَذْيجََِِح َواكَْٕخ

ُ ِؾهُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللِ َ٘ ُ َُْخ ـَ َُٕ ة َٓ ُنََِ ُأنٌف/ ُىةَل َُغي ٍت، ُنيٙة ُْةٍ  ْٔ ِْ ُ ُب ُويَْشَ يؽُػُِٙة،
ُ]آلُـٓؿان ﴾  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ ﴿اآليُح/ُ ىةَمُأثَُٚغَِْعَحُإىَلُُ[29/

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   ﴿يِفٌَُِذةثِٗ/َُحُيُٚلُُ،َُذَيةَل/ُإَنُاهلَلُملسو هيلع هللا ىلصرقِٚلُاهللُِ

ُـٓؿان ﴾  پپ  پ ُ]آل ُهللُُِ،[29/ َُصَؽىٌَح َُوإَٕٙة َُبْيََظةَ ، ٚايلُإيَل ُأَظَتُأْم َوإَن
َُُظْيُر ُاهللِ ُرقَٚل ُية ُنََظْفٙة ُدفةىل، ُاهللِ َْٖؽ ـِ ُ ة ُوُذْػ٘ؿ ُثَِؿ٘ة، ُأرْصٚ ،

ُ ُاهللِ ُرقُٚل ُىةَل ُ»ملسو هيلع هللا ىلصِمْبَخ، /ُ َُراثٌِط، ةٌل َْ ُ ًَ ِ َُذل ة،ُثٍَغ، َٙ ُذِي ُُىَِْخ ة َْ ُ ْفُخ ِٓ َُق ىَْؽ
ةُيِفُاألْىَؿبنِيَُ َٙ ْنََُتَْفَِ

َ
َرىُأ

َ
ُأ .ُ«َوإيِن  ِٗ  ٓ َُوَبيِنَُخ ِٗ ِ ُيِفُأىةرِب َِْعَح ةُأثَُٚغ َٙ َٓ َُذَيَك ،

ُ.(1)ْذهوُـِيٗ
ُ ُوىيَ/ُ()َبْيَظة ىٚهل/ ُثيؿبُاملكضؽ، ُاقُّرصَُإحلُُُٗ٘ٚمٚطٌؿ )ظة (

ُنُؿويُثه ُواػذِمُيفُديييؽه/ ُوُرويُثظُّنكتُابلرئ، ذطُالؿا ُيفُّكُظةل،
. ُالؿا ُيفُالؿنؿ،ُونذعٙةُيفُاجلصت،ُوكرس٘ةُيفُالؿ 

/ُييةلُ(ثٍَغُوىٚهل/ُ) َُ ُثةُتكٍني،ُوبةلٍرسُْؿُاتلٖٚئ،ُىةلُاخلِي /ُييةُل
ُّاألمؿ. ُذلًُلَِش ُإذاُرطيذٗ،ُوييةلُحلفؾ 

(ُ َُراثِطٌُوىٚهل/ ةٌل ُيؿو(َْ ُثةألصُى. ْبِط ُالؿ  ُْٔ ٚظؽة؛ ُٓ ُال ُوصـيَُثةبلة  ؿ
ٚاب؛ُأي/ُذوُرِْبٍط،ُويؿوىُثةحلة ُاملسٖةة؛ُُْٔالؿَُ َواِحُـِيُٗثةألصؿُىلعُادلوامُاثل

                                                           

 (.008(, ومسؾؿ )5465أخرجف البخاري )( 5)
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ُرا ُرواه/ ْٔ َْ ُو ُذوُرِْبٍط، ُأي/ َُراثٌِط؛ / َؿوِيُّ َٙ ُوىةلُال ُوزٓةره، ُثييخُأصٚهُل ط،ُاْة
ُأرادُإٔٗ/ُىؿيتُاُهةاؽة.

D 
هق: زيد بـ سفؾ إكصاري, زوج أم أكس بـ مالؽ  أبق صؾحة 

 راوي الحديث . 

ُ)ُ:ۇئ ُأَظتُّ َُواكَن ُْةاًل، َِٖح ِٓؽي ُال ُيف ُاألْٕصةرِ ُأْكرَثَ َُكَن َُغَِْعَح ُأثة أْن
َُبْيََظة َُ ِٗ ُإحَلْ ٚاهِلِ هق بستان كان يف الجفة التل ُقبالة الؿسجد؛  . وَبْقَرَحاُء:(أْم

يدخؾفا ويشرب مـ ماء فقفا, وجاء يف رواية يف البخاري أن  ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـبل 

مـ ذلؽ جقاز  . وأخذ العؾؿاء (1)كان يدخؾفا, ويستظؾ فقفا ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

قصد البستان لؾراحة فقف, وآستظالل وقضاء شلء مـ الققت تحت ضؾ 

الشجر, وأخذ مـف العؾؿاء إباحة استعذاب الؿاء, وصؾب الؿاء العذب الطقب؛ 

 كان يدخؾفا ويشرب مـ ماء صقب فقفا, وِذْكُر أكٍس  ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل 

كؾ ذلؽ مـ  ؛, وكقكف يستظؾ فقفا ويشرب مـ ماءه الطقبملسو هيلع هللا ىلصل لدخقل الـب

أجؾ بقان الؼقؿة العظقؿة لفذا البستان, والؿؽاكة العؾقة لؾبستان طـد صاحبف 

كان يدخؾف ويشرب  ملسو هيلع هللا ىلصأبل صؾحة, ومـ مؽاكة هذا البستان العظقؿة أن الـبل 

 إلقف.  مـ ماءه, فؽان البستان أحب أمقال أبل صؾحة 

                                                           

 (.8118أخرجف البخاري )( 5)
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ةَُُٕ): ۇئ َٓ ِؾهُِاآْليَُح/نََِ َ٘ َُْخُ ]آل   ﴾ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ ﴿ ـَ

 :أي: لـ تـالقا حؼقؼة الرب, وتؿامف حتك تؽقكقا هبذا القصػ .([08طؿران: 

الؿطؾقب مـ أية هق أن يـػؼ اإلكسان مؿا يحب, وأن ف ,تـػؼقن مؿا تحبقن

سف أراد لـػ يتقؿؿ الخبقث, فقـػؼ مـف, أو ما ٓ يحب, لؽـ أبا صؾحة  ٓ

أحبَّ الؿحبقب,  درجة أطؾك, فالؿطؾقب أن يـػؼ مؿا يحب, فلكػؼ 

فارتؼك إلك درجة أطؾك يف سخاء كػسف, وبذل الؿال, ففق لؿ يؼتصر طؾك 

 إكػاق الؿحبقب مـ مالف, وإكؿا أكػؼ أحب مالف إلقف. 

ُ): ۇئ ُاهللِ َُرُقِٚل ُإىَِل َُغَِْعَح ثُٚ
َ
ُأ ُُملسو هيلع هللا ىلصىَةَم ُاهلَل ُإَِن ُيِفَُُذَيةَل/ َُحُيُٚل

/ ِٗ ِ وإن أحب . ([08]آل طؿران:   ﴾ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ ﴿ ٌَِذةث

 
َّ
 , أرجق برها وُذْخَرَها طـد اهلل تعالك. َبْقَرَحاُء, وإهنا صدقة هلل  أمقالل إلل

ُ): ۇئ ٚايل ُأم ُأظت : اختار إحب, ولؿ يؼتصر طؾك . أي(َبْيََظة إيَل

 .  كػسفالؿحبقب, فلخرجفا صدقًة يف سبقؾ اهلل سخقة هبا 

الصدقة كغقرها مـ العبادات ٓبد فقفا  هذا فقف: أنَّ . (صؽىحُهلل): ۇئ

مـ قصد التؼرب إلك اهلل, وصؾب مرضاتف حتك تدخؾ الصدقة يف صالح 

ف ٓ يدخؾ يف صالح طؿؾ العبد إٓ ما قصد بف التؼرب إلك اهلل, العؿؾ؛ ٕكَّ 

 . وصؾب ثقابف ورضاه 
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ُـٖؽ): ۇئ ُوُذْػَؿ٘ة ُثَِؿ٘ة ُدفةىلُأرصٚ . أي: بنخراجفا. (أرصٚ) .(اهلل

ة) ة) أي: خقرها, وبركة هذه الصدقة وهذه الـػؼة. .(ث٘ؿ . أي: أدخر (وذػ٘ؿ

ُدفةىل) مثقبتفا أجًرا يقم ألؼك اهلل. ُاهلل ي: يريد طؾك هذا اإلخراج أ .(ـٖؽ

 الثقاَب يقم الؼقامة يقم يؾؼك اهلل.

ُمبَخُ): ۇئ ُظير ُاهلل ُرقَٚل ُية ض أمر هذا البستان فقَّ أي:  (نََظْفٙة

 . ملسو هيلع هللا ىلصتصدق بف إلك الرسقل الؽريؿ  ذيال

َضك : (ثٍَغُ): ۇئ إمر, والثـاء طؾك العؿؾ, بهذه كؾؿة تؼال طـد الرِّ

 والؿدح طؾك الصـقع. 

ةٌلَُراثِطٌُ): ۇئ َْ ةٌلَُراثِطٌُ،َُذاَكُ َْ أي: ربح صاحبف يف الدكقا وأخرة,  (َذاَكُ

ۀ     ہ  ہ   ﴿مة, ففل التجارة الرابحة وكان مالف ربًحا لف, وذخًرا لف يقم الؼقا

فؼصرت أكظار الخؾؼ يف الربح بالتجارة طؾك إرباح , [51]الصػ:   ﴾ہ  ہ  

الدكققية, وغاب طـ أكثرهؿ مثؾ هذا الربح العظقؿ, والغـقؿة العظقؿة التل 

 الؿرء يف الدكقا وأخرة.  يحصؾفا

ة): ۇئ َٙ ُذِي َِْخ ُُى ة َْ ُ ْفُخ ِٓ َُق ما قال أبق  ملسو هيلع هللا ىلصع الـبل ي: قد سؿأ. (ىَْؽ

يف بستاكف مـ مؽاكتف العظقؿة يف كػسف, وأكف أحب أمقالف إلقف,  صؾحة 

 .وأكف أخرجف صقبة هبا كػسف يف سبقؾ اهلل, وصؾِب مرضاتف 
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ُاألْىَؿبنِيَُ): ۇئ ُيِف ة َٙ ََُتَْفَِ ْن
َ
َرىُأ

َ
ُأ أي: تجعؾفا يف قرابتؽ حتك . (َوإيِن 

ؿع يف هذا الصـقع بقـ ُحسـققـ: صؾة بقـ الصدقة والصؾة, فقج اتؽقن جامعً 

إرحام والؼرابة, وهؿ أحؼ بالؿعروف وأولك بف, ويف الققت كػسف صدقة, 

 وهل يف إقربقـ أولك وهؿ أحؼ بالؿعروف, وجاء يف رواية طـد البخاري

بِْؾُتَفا ِمـَْك َوَرَدْدُتَفا َطَؾْقَك »قال:  أن  :«َوَرَدْدُتَفا َطَؾْقَك », وأراد بؼقلف: (1)«ََ

 يجعؾفا يف قرابتف الذيـ هؿ أحؼ الـاس بالؿعروف. 

ُِٗ): ۇئ  ٓ َُوَبيِنَُخ ِٗ ِ ىَةرِب
َ
ثَُُٚغَِْعَحُيِفُأ

َ
ةُأ َٙ َٓ امتثؾ ما أرشده إلقف  :أي (.َذَيَك

 بـ » :, وجاء يف ســ أبل داود قالملسو هيلع هللا ىلصالـبل 
ِّ
فؼسؿفا بقـ حسان بـ ثابت وُأبل

الثالث, ويؾتؼل مع  ,  ففق يؾتؼل مع حسان بـ ثابت يف الجد»(2)كعب 

 يف الجد السادس. 
 
 ُأَبل

ُُ.َبْيََظة ): ۇئ ُوىيَ/ ُاملكضؽ، ُثيؿب ُمٚطؿ ُظة »٘ٚ ُإحلُٗ« ُرصَ اقّ
ويُثظُّورُُُ،ويُثهذطُالؿا ُيفُّكُظةلنؿُُُ/نكتُابلرئ،ُواػذِمُيفُديييؽه

أن البستان الذي  :يأ .(وكرس٘ةُيفُالؿُ ُ،الؿا ُيفُالؿنؿ،ُونذعٙةُيفُاجلصت

أكف مقضع قريب مـ  , وبقَّـ الؿصـػ َبْقَرحاء :كيسؿ أخرجف 

 , وهق يف قبؾة الؿسجد. ملسو هيلع هللا ىلصمسجد الـبل 

                                                           

 (.8118أخرجف البخاري )( 5)

 (.5680أخرجف أبق داود )( 8)
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ُاتلٖٚئ): ۇئ ُْؿ ُوبةلٍرس ُثةُتكٍني، ُييةُل . يؼال: بْخ ساكـة, (ثٍَغ/

وبِخ مؽسقرة, وبٍخ مـقكة, وبٌخ مضؿقمة, ويؼال: بْخ بْخ مسؽـقـ, وبٍخ بٍخ 

 . (1)مـقكقـ, وبخ  بخ  مشدديـ

. (ُّاألمؿاخلِيَ/ُييةلُذلًُلَِش ُإذاُرطيذٗ،ُوييةلُحلفؾ ُُىةل): ۇئ
يؼال يف مؼام الرضا طـ الصـقع, ويف الؿدح لػاطؾف, والثـاء طؾك الػعؾ,  :يأ

َبٍخ : »ملسو هيلع هللا ىلصويؼال لتعظقؿ إمر إشارة إلك طظؿة إمر, وأكف أمر طظقؿ مثؾ ققلف 

  ،َبٍخ 
ِ
، وَل إَلَه إَل  اللُ، واللُ َخْؿٌس َما أْثَؼَؾُفن  يف الِؿقزاِن: ُسْبحاَن الل

ِ
، والَحْؿُد لل

 
ِ
 .»(2)أكبُر، والَوَلُد ُيَتَوف ى لؾَعْبِد الصالِِح َفَقْحَتِسُبُه ِطـَْد الل

ٚاب،ُُ/ْةٌلُراثِطٌُ): ۇئ ٚظؽةُُْٔالؿبطُثةألصؿ،ُوصـيَُاثل يُؿوىُثةبلة ُامل
ُويؿوىُثةحلة ُاملسٖةة ُذوُربط، ُْٔالَؿواحُـِيُٗ)قال:  .ي: ماٌل رايحأ .(أي/

ُوزٓةره ُأصٚهل ُثييخ ُْة ُادلوام ُىلع أجره وأي: رايٌح طؾقؽ كػعف,  .(ثةألصؿ

 طؾك الدوام وبشؽؾ مستؿر. 

/ُراثط): ۇئ َؿوِيُّ َٙ َُِرا»أي/ُذوُربط،ُؤُْرواه/ُُ.وىةلُال أرادُإُٔٗىؿيتُ«ُطٌُا
 .ي يروح خقره وٓ يعزب كػعفذفالرائح هق قريب الؿسافة ال. (اُهةاؽة

                                                           

 (.848اكظر: الؼامقس الؿحقط )( 5)

وصححف إلباين يف (, 88518(, وأحؿد )5861أخرجف أبق داود الطقالسل )( 8)

 (.5814) «السؾسؾة الصحقحة»
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 فضل الدُّعاء والرِّكس
كر هق الثـاء طؾك اهلل بؿا هق أهؾف, وتعظقؿف وتؿجقده   الذِّ

 ففق أهؾ الثَّـاء والؿجد, واهلل ,  أمر طباده بذكره بؾ أمرهؿ

]إحزاب:  ﴾ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ﴿: بؽثرة ذكره, فؼال 

  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ﴿ :, وقال[45

كر مـ أَجؾِّ [61]إحزاب:  ﴾ۅ إطؿال وأطظؿ الُؼربات وأحبفا إلك  , فالذِّ

 ﴾ى   ائ﴿: اهلل  قال ؛, ومـ َذَكَر اهلل َذكره اهللاهلل 

َفنِْن َذَكَركِي فِي َكْػِسِه َذَكْرُتُه فِي َكْػِسي، َوإِْن »يف الحديث الؼدسل: و, [518]البؼرة: 

ي َمََل َخْقرٍ ِمـُْفمْ َذَكَركِي فِي َمََل َذَكْرُتُه 
كر  , وكػك هبذا دٓلةً (1)«فِ طؾك شرف الذِّ

طاء ففق سمال اهلل  ا الد  طؾب بوآلتجاء إلقف  وطظقؿ مـزلتف, وأمَّ

كقا وأخرة؛ وذلؽ ٕنَّ إمر كّؾف  يـ والد  كقا وإخرة, وصالح الدِّ خقري الد 

ّر والـَّػع , والحقاة والؿقت, والؼبض بقد اهلل, فبقده العطاء والؿـع, والضَّ

والَبسط, فؿا شاء اهلل كان وما لؿ يشل لؿ يؽـ, فعطاؤه كالم ومـعف كالم, كؿا 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ    ۇئائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ﴿ :قال 

طاء حبقب إلك [86, 88]يس:  ﴾ېئ   ېئ  ىئ   ىئ  ىئ   ی اهلل , فالد 

                                                           

 (.8611(, ومسؾؿ )1411أخرجف البخاري )( 5)
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 َلْقَس »أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلص, بؾ ثبت يف الحديث طـ كبقـا  
ِ
َشْيٌء َأْكَرَم َطَؾى الل

َطاءِ  ُه َمْن َلْم َيْسَلِل اللَ َيْغَضْب َطَؾْقهِ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال ، (1)«ِمَن الدُّ , وهذا يدل (2)«إِك 

اطقـ الؿؼبؾقـ طؾقف  طؾك أنَّ اهلل  طاء, ويحب طباده الدَّ يحب الد 

ًٓ وصؾًبا وتذلاًل.  سما

لسؾػ طؾك جـس الؿشروع هذا وقد دلَّ الؽتاُب والسـَُّة وآثاُر ا

 
 
ّٕمتف ما يـبغل  ملسو هيلع هللا ىلصوالؿستحبِّ يف ِذكر اهلل ودطائف كسائر العبادات, وبقَّـ الـبل

ودطاء يف الصباح والؿساء, ويف الصؾقات وأطؼاهبا, لفؿ أن يؼقلقه مـ ِذكر 

وطـد آكتباه مـف, وطـد الػزع فقف, وطـد  وطـد دخقل الؿسجد, وطـد الـقم,

وطـد السػر, وطـد رؤية ما يحّبف ده, وطـد ركقب الدابَّة, تـاول الطعام وبع

والحزن, وغقر ذلؽ مـ  الؿرء, وطـد رؤية ما يؽره, وطـد الؿصقبة, وطـد الفؿِّ 

 أحقال الؿسؾؿ وأوقاتف الؿختؾػة.

وأكقاَطفا  ,مراتب إذكار وإدطقة -صؾقات اهلل وسالمف طؾقف-كؿا بّقـ 

َتف يف هذا الباب ويف جؿقع أبقاب وآداهبا أتؿَّ البقان  وشروَصفا وأكؿؾف, وترك أمَّ

َّٓ هالؽ, و بقضاء, وصريؼ واضحة, ٓ يزيغ طـفاالديـ طؾك محّجة  ٓ »بعده إ

مـ أفضؾ العبادات, والعبادات مبـاها طؾك التقققػ  ريب أنَّ إذكار والدطقات

                                                           

 (, وصححف إلباين.6880وابـ ماجف ) (,6611أخرجف الرتمذي )( 5)

 (, وحسـف إلباين.6881وابـ ماجف ) (,6616أخرجف الرتمذي )( 8)
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أفضؾ ما فإدطقة وإذكار الـبقية هل  وآتباع, ٓ طؾك الفقى وآبتداع,

كر والدطاء, وسالؽفا طؾك سبقؾ أمان وسالمة,  ي مـ الذِّ يتحّراه الؿتحرِّ

والػقائد والـتائج التل تحصؾ ٓ يعبِّر طـف لسان, وٓ يحقط بف إكسان, وما 

ًما, وقد يؽقن مؽروًها, وقد يؽقن فقف شرك  سقاها مـ إذكار قد يؽقن محرَّ

ا ٓ يفتدي إلقف أكثُر الـاس, وهل جؿ  .(1)«ؾة يطقل تػصقؾفامؿَّ

َُُروىُاجلُّفٓةنُُ ُاُِفَجةَدةُُ»ىةل/ُ ملسو هيلع هللا ىلص ـُٔاجلَب  نيٍُثُٔب َٚ ُ٘ ُ اَعُ  ُ.«ادلُّ
ُىؿأ َّ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿  /ز

ْؾيُواثُْٔةصٗ. ]61غافر: [ ﴾ٹ    ڤ ُ.(2)أػؿصُٗأثُٚداودُواُّت 

ُِْفَجةَدةُُ): ۇئ ُا َٚ ُ٘ اَعُ ُ طاء أفضؾ أك .)ادلُّ قاع العبادة وأطالها شلًكا, وقد الد 

ر بف الؿصـػ    دلَّ طؾك ذلؽ دٓئؾ كثقرة مـفا هذا الحديث الذي صدَّ

بؾػظ أنَّ الـَّبل  هذا الباب, وقد جاء هذا الحديث مـ رواية ابـ طباس 

َطاءُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  .(3)«َأفَضُل الِعَباَدة الدُّ

طاء أفضؾ العبادة وأحبفا إلك اهلل َطاُء ُهَو »: , وققلف فالد  الدُّ

                                                           

 (.155-88/151مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة ) (5)

 (. وصححف إلباين.8060(, والرتمذي )5410أبق داود ) أخرجف( 8)

 «صحقح الجامع الصغقر وزياداتف»(, وصححف إلباين يف 5811أخرجف الحاكؿ )( 6)

(5588.) 
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يُن الـ ِصقَحةُ » :ملسو هيلع هللا ىلصف , وققلِ (1)«اْلَحجُّ َطَرَفةُ » :ملسو هيلع هللا ىلصؼقلف ك, «اْلِعَباَدةُ  ويف , (2)«الد 

أكَّف أشرف أكقاع العبادة, وأكرمفا طؾك اهلل وأحبفا إلقف, وأنَّ ا دٓلة طؾك ذه

طاء وطؾق قدره, فال يعجز طـف بؾ  القاجب طؾك الؿسؾؿ أن يستشعر مؽاكة الد 

  :, كؿا قالؾ طؾقف ويؽثر مـ اإللحاح طؾك سقده ومقٓه يؼب

طاء ووطد  , فلمر اهلل [61]غافر:  ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ﴿ بالد 

؛ وهق غـل أمرهؿ بالدطاء, باإلجابة, وهق الذي ٓ يخؾػ القطد 

ٓ تـػعف صاطة الطَّائعقـ وٓ ُدطاء  طـ دطقاهتؿ, ففق و طـفؿ

اطقـ, وهق الؼائؾ  ْمُت الظُّْؾَم »لحديث الؼدسل: يف ا الدَّ َيا ِطَباِدي إِك ي َحر 

ُؽْم َضالٌّ إَِل  َمْن  ًما، َفًَل َتَظاَلُؿوا، َيا ِطَباِدي ُكؾُّ َطَؾى َكْػِسي، َوَجَعْؾُتُه َبْقـَُؽْم ُمَحر 

ٌع، إَِل  َمْن َأْصعَ 
ُؽْم َجائِ ْؿُتُه، َهَدْيُتُه، َفاْسَتْفُدوكِي َأْهِدُكْم، َيا ِطَباِدي ُكؾُّ

ُؽْم َطاٍر، إَِل  َمْن َكَسْوُتُه، َفاْسَتْؽُسوكِي  َفاْسَتْطِعُؿوكِي ُأْصِعْؿُؽْم، َيا ِطَباِدي ُكؾُّ

ُكوَب َجِؿقًعا،  ْقِل َوالـ َفاِر، َوَأَكا َأْغِػُر الذُّ ُؽْم ُتْخطُِئوَن بِالؾ  َأْكُسُؽْم، َيا ِطَباِدي إِك 

وكِي َوَلْن َتْبُؾُغوا  َفاْسَتْغِػُروكِي َأْغِػْر َلُؽْم، ي َفَتُضرُّ ُؽْم َلْن َتْبُؾُغوا َضر  َيا ِطَباِدي إِك 

َلُؽْم َوآِخَرُكْم َوإِْكَسُؽْم َوِجـ ُؽْم َكاُكوا َطَؾى  َكْػِعي َفَتـَْػُعوكِي، َيا ِطَباِدي َلْو َأن  َأو 

ْؾِب َرُجٍل َواِحٍد ِمـُْؽْم، َما َزاَد َذلَِك فِي ُمْؾؽِ  ََ ي َشْقًئا، َيا ِطَباِدي َلْو َأن  َأْتَؼى 

ْؾِب َرُجٍل َواِحٍد، َما َكَؼَص  ََ َلُؽْم َوآِخَرُكْم َوإِْكَسُؽْم َوِجـ ُؽْم َكاُكوا َطَؾى َأْفَجِر  َأو 
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اُموا  ََ َلُؽْم َوآِخَرُكْم َوإِْكَسُؽْم َوِجـ ُؽْم  َذلَِك ِمْن ُمْؾؽِي َشْقًئا، َيا ِطَباِدي َلْو َأن  َأو 

ا ِطـِْدي فِي  َصِعقٍد َواِحٍد َفَسَلُلوكِي َفَلْطَطْقُت ُكل  إِْكَساٍن َمْسَلَلَتُه، َما َكَؼَص َذلَِك ِمؿ 

َؿا ِهَي َأْطَؿاُلُؽْم ُأْحِصقَفا  إَِل  َكَؿا َيـُْؼُص اْلِؿْخَقُط إذا ُأْدِخَل اْلَبْحَر، َيا ِطَباِدي إِك 

قُؽْم إِي اَها، َفؿَ  ْن َوَجَد َخْقًرا، َفْؾَقْحَؿِد اللَ َوَمْن َوَجَد َغْقَر َذلَِك، َفًَل َلُؽْم، ُثم  ُأَوف 

 . (1)«َيُؾوَمن  إَِل  َكْػَسهُ 

؟! وهذا يدل طؾك أنَّ فوإذا أدخؾ مخقط يف بحٍر فلي شلء ُيـؼص مـ

خزائـ اهلل ممى ٓ يغقظفا كػؼة وٓ يـؼصفا ططاء, سحاء الؾَّقؾ والـّفار, 

طاء أن  فعطاؤه كالم ومـعف كالم, ومـ أطظؿ إمقر الُؿِعقـة لؾعبد طؾك الد 

يعرف أكف يدطق َمـ بقده إمقر, يدطق مـ بقده مؾؽقت كّؾ شلٍء, يدطق َمـ ٓ 

ؿاء, ويـبغل أيًضا طؾك العبد الؿسؾؿ أن  يعجزه شلء يف إرض وٓ يف السَّ

طاء وطظقؿ شلكف, وأن يعرف أيًضا فؼره إلك اهلل و طدم غـاه طـف يعرف قدر الد 

صرفة طقـ, فقؼبؾ طؾقف يف كؾِّ حاجاتف؛ سائاًل صامًعا راجًقا؛ مققـًا أنَّ رّبف الذي 

 :  ٓ يرد دطاء مـ دطاه, وٓ ُيخقِّب رجاء َمـ كاجاه, كؿا قال اهلل

ېئ     ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ﴿

 .[586]البؼرة:  ﴾  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

طاء ومـزلتف مـ هذا الحديث وغقره مـ كصقص وإذا ُطؾَِؿ مؽاكة الد  

                                                           

 (.8111أخرجف مسؾؿ )  (5)
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ريعة؛ وأكف أطؾك العبادات شلًكا, فقجب طؾك الؿرء أن ُيخؾص هلل  الشَّ

  ٓاهلل, و َّٓ َّٓ اهلل, وٓ ُيسلل إ طاء وأن يػرده بف, فال ُيدطك إ يف الد 

 َّٓ طاء والطَّؾب إ َّٓ بف جؾَّ يف ُطاله, وٓ ُيتقجف بالد   ننَّ دطقةَ , فإلقفُيستغاث إ

الل وأشـعف, حقث قال :  غقره وآلتجاء إلك غقره مـ أطظؿ الضَّ

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ﴿

, وقال [6 -1]إحؼاف: ﴾ٱ  ٻ   ٻ      ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ     یی  

: ﴿   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ            ۅ    ۅ  ۉ

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      ڃ   ﴿ :, وقال اهلل [16سراء: ]اإل ﴾ۉ 

  ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇڃ  ڃ  ڃ     چ   چ      چ    چ  ڇ

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   گ  

 ﴾ں  ڻ  ڻ       ڻ  ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳگ   گ     ڳ  ڳ  ڳ

 .[54 -56]فاصر: 

طاء هق العبادة, والعبادة حّؼ هلل ؛ فال يجقز صرف شلء مـفا لغقره, فالد 

ې   ﴿   :فَؿـ دطا غقر اهلل كان مـ الؽافريـ الؿشركقـ, كؿا قال اهلل 

  ﴾ ۈئ         ۈئ  ېئ   ېئ  ۆئې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

َّٓ بف, وٓ يطؾب الؿدد والعقن , [551]الؿممـقن:  َّٓ هلل, وٓ يستغاث إ فال يدطك إ

َّٓ مـ ا َّٓ اهلل, فحؼقؼة كؾؿة التَّقحقد إ هلل, وهذه هل حؼقؼة شفادة أن ٓ إلف إ
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يـ كّؾف هلل, كؿا قال اهلل ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ﴿:  إخالص الدِّ

 -568]إكعام:   ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ۅۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

566]. 

ر الُؿصـِّػ  طاء هذا الباب هبذا الحديث تـبقًفا طؾك مؽاكة الد   صدَّ

تػاصقؾ تتعؾؼ بالدطاء, فذكر ما ُيؼال طـد  يف ذكر ثؿَّ شرع , وطظقؿ شلكف

ؾقات,  الـقم, وما ُيؼال طـد دخقل الخالء, وما ُيؼال مـ أذكار ودطقات يف الصَّ

ا يليت ذكرُ  سقل  ساقف فقؿا فضائؾف  وغقر ذلؽ مؿَّ مـ أحاديث طـ الرَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصالؽريؿ 

 ما ُيقال عند القياو من النوو
ُـجةسرو ُٔ ُ،  ىُاث َضُؽُ ملسو هيلع هللا ىلص ََكَنُاجلَب»ىةل/ َٙ َُحَذ َِ ُالَِْي َٔ ِْ ُ ُىَةَم إذا

ُ ُؽُ»ىَةَل/ ْٓ ُاحَل ًَ َ َُول ، َٔ ِٙ ُذِي ْٔ َْ َٚاِتُواألرِضَُو َٓ ُالَك ُُُٕٚر َْٕخ
َ
ُأ ُؽ ْٓ ُاحَل ًَ َ ُل َّ ُٙ الَِ

ُ ًَ ُ ل ْٚ َُوىَ ، ُاحَلوُّ ُؽَك ـْ َُوَو ُاحَلوُّ َْٕخ
َ
ُاحلَُأ َُوَُِيةُؤَك ، َُوالَُاحلَُوٌّ ، َُواجلَةُرُوٌّ ، َُظوٌّ َُٖح

ُ ًَ ِ َُوب ََّكُْخ، َٚ ُدَ ًَ َِْي ـَ َُو ُخ، ْٓ ْقَِ
َ
ُأ ًَ َ ُل َّ ُٙ ُالَِ ، َُظوٌّ ٌؽ َٓ َُوحُمَ ، َُظوٌّ ُح ـَ َُوالَكة ، َظوٌّ

ُخُ ْْ ُىََؽ ة َْ ُ ُيِل ُنَةْكِهْؿ ُخ، ْٓ ٌَ َُظة ًَ َُوإحَِلْ ُخ، ْٓ َُػةَص ًَ ِ َُوب َجْجُخ،
َ
ُأ ًَ َُوإحَِلْ ُْٖخ، َْ آ

رْسَُ
َ
ُأ ة َْ َُو َػْؿُت،

َ
ُأ ة َْ ُإاَِلَُو ُإهَِلَ ُالَ ُؿ، َؤػ  ُٓ ُال َْٕخ

َ
ُوَأ ُم َيؽ  ُٓ ُال َْٕخ

َ
ُأ ُْٖخ، َِ ـْ َ

ُأ ة َْ َُو ْرُت
َْٕخُوالَُإهَِلََُدْيُكَُ

َ
 . (1)ْذهوُـِيٗ«.ُأ

َٚاِتُواألرِضُ»ىٚهل/ُ َٓ َْٕخُُُٕٚرُالَك
َ
ْفٖةه/ُذوُٕٚر،ُأي/ُػةُيٗ،ُىيَ/ُُٕٚرُُ.«أ
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ُ ُىِٚب ُر  ٚ َٖ ُْ ُ ُوىيَ/ ُواُيٓؿ، ُالَنِٓف ُيف ٕية ُثةهلؽايحُادلُّ ُاملؤْٖنَي ـجةده
ُواملفؿنح.

ْرِضُ»ىٚهلُ/ُوُ
َ
َٚاِتَُواأل َٓ ُٚمُالَك ٓة.ُ.«َريُّ ُأي/ُاُيةاُّثأم٘ؿ

D 
ٚم): ۇئ ُاجل ُْٔ ُاُييةم ُـٖؽ ُيُيةل يف هذا  أورد الؿصـػ  .(ْة

بعض إدطقة  الؿقضع ما يتعؾؼ بؿا ُيؼال طـد الؼقام مـ الـقم, وذكر 

 -واهلل أطؾؿ-ؼال طـد الؼقام مـ الـقم, ولعؾف وإذكار العظقؿة الػاضؾة التل تُ 

طاء يف ذلؽ الققت وطظقؿ  كر والد  بدأ بؿا ُيؼال طـد الؼقام مـ الـقم لشرف الذِّ

مؽاكتف, وما يرتتب طؾقف مـ إجر العظقؿ والثَّقاب الجزيؾ لَؿـ يؽرمف اهلل 

كر طـد ققامف مـ كقمف, والعبد إكَّ  طاء والذِّ ؿا ُيقفؼ لؾعـاية ويقفؼف لؾعـاية بالد 

كر, ُمتحرًيا  كر طـد ققامف واستقؼاضف مـ كقمف؛ إذا كان مشتغاًل بالذِّ  لفبالذِّ

أوقاتف الػاضؾة؛ فقجري طؾك لساكف سفاًل يسقًرا دون طـاء أو مشؼة, فَؿـ كان 

غرى؛ ُيبادر  هذا دأبف فنكف أول ما يستقؼظ مـ الـقم الذي هق بؿثابة الؿقتة الص 

أيًضا دخؾ يف كقمف  ثؿ هقذكر, بؼبؾ طؾك الذي صالؿا اكشغؾ إلك ذكر اهلل وي

رف العظقؿ والخقر الؽثقر  طؾك ذكر هلل, فتؽقن يؼظتف كذلؽ, وهذا كّؾف مـ الشَّ

كر لربِّف   .الذي يـالف العبد الؽثقر الذِّ

أكف إذا استقؼظ مـ  ومـ َأَمارات وطالمات طـاية العبد بذكر اهلل  
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كر متضؿـًا  كقمف بادر إلك ذكر اهلل , وٓ سقؿا إذا كان هذا الذِّ

سبحان »؛ أٓ وهل:  الؽؾؿات إربعة التل هل أحب الؽالم إلك اهلل

, فننَّ هذه الؽؾؿات مـ أهؿ (1)«واهلل أكرب ,وٓ إلف إٓ اهلل ,والحؿد هلل ,اهلل

الؽؾؿات التل يـبغل أن ُيبادر الؿرء إلقفا إذا قام مـ كقمف, وَمـ كاكت هذه 

 ف؛ فال شؽ أنَّ دطاءه ُمستجاب, وصالتف مؼبقلة, واستغػاره ُمستجابصػت

كر ومؽاكتف كؿا سقليت يف حديث طبادة  , وهذا كّؾف يدل طؾك شرف الذِّ

 يف هذا الققت.

ومـ إذكار التل ُيشرع لؾؿسؾؿ أيًضا أن يؼقلفا طـد ققامف مـ كقمف:  

ِه ال ِذي َأْحَقاَكا َبْعَد َما » , فالـقم مقتة ُصغرى, (2)«َأَماَتـَا َوإَِلْقِه الـُُّشورُ الَحْؿُد لِؾ 

وآستقؼاظ مـ الـقم حقاة بعد مقتة, ولذلؽ ُيشرع لؾعبد أول ما يؼقم مـ 

كقمف أن يحؿد اهلل طؾك هذه الحقاة, فؽؿ مـ ُأكاٍس كامقا طؾك ُفرشفؿ وكاكت 

 َّٓ ما يؼقم مـ كقمف أن الؼرب, فعؾك العبد أول إلك هل الـقمة التل ٓ ققمة مـفا إ

, ثؿَّ يعتـل بإذكار العظقؿة الؿلثقرة طـ الـَّبل الؽريؿ  يحؿد اهلل

طاء والثَّـاء والتَّقحقد ملسو هيلع هللا ىلص كر والد  , ومـ أطظؿ هذه إذكار وأجؿعفا يف باب الذِّ

كر الؿبارك طاء العظقؿ والذِّ الذي ي أورده الؿصـػ وذال ,واإليؿان؛ هذا الد 

                                                           

 .«فضائؾ الؽؾؿات إربعة»(, واكظر: 8561أخرجف مسؾؿ )( 5)

 (.6654البخاري )أخرجف ( 8)



 

 

 شرح كفاية املتعبد وتحفة املزتهدد

 
182 

ذا قام يتفجد مـ الؾَّقؾ, وقد جاء يف بعض روايات هذا إ ملسو هيلع هللا ىلصكان يؼقلف كبقـا 

 كان يستػتح بف صالتف مـ الؾَّقؾ. ملسو هيلع هللا ىلصالحديث أنَّ الـَّبل 

متـًا جامًعا يف آطتؼاد والتَّقحقد واإليؿان, فؼد  -هذا الحديث- وُيعد   

ياكة, وإذا ُوفؼ الؿسؾؿ  حقى أصقل اإليؿان, وققاطد الؿؾة, وأصقل الدِّ

الؽؾؿات العظقؿة كّؾ لقؾٍة يف جقف الؾَّقؾ؛ ُمستحضًرا ما دلَّت لؾعـاية هبذه 

طؾقف هذه الؽؾؿات مـ معاين, وما تضؿـتف مـ العؼائد واإليؿاكقات؛ كان 

إِن  اإليؿان َلَقْخَؾُق فِي َجْوِف »: ملسو هيلع هللا ىلصبذلؽ مجدًدا إليؿاكف يف كؾِّ لقؾٍة, فؼد قال 

ُؾوبُِؽمْ َأَحِدُكْم َكَؿا َيْخَؾُق الث ْوُب الَخَؾُق؛  َُ َد اإليؿان فِي  ، (1)«َفَسُؾوا اللَ َأْن ُيَجد 

طاء العظقؿ مـ أطظؿ ما يؽقن  تجديد اإليؿان, بؾ وأكػعف يف هذا  بفوهذا الد 

احة؛  الباب, ٓ سقؿا طـدما يؼقم الؿرء وقد أخذ حظف وكصقبف مـ الـقم والرَّ

ذه الؽؾؿات العظقؿة لقصؾل ما كتب اهلل لف يف جقف الؾَّقؾ, ُمستػتًحا صالتف هب

الـَّػع, ُمتلماًل معاين ودٓلة الُجؿؾ التل اشتؿؾ طؾقفا هذا الحديث والتل 

بؾغت اثـتل وطشريـ ُجؿؾة, وهل ُجؿؾ طظقؿة يف تؼرير آطتؼاد وتثبقت 

اإليؿان وتعؿقؼ التَّقحقد يف الؼؾب, والعبد إكَّؿا يـتػع هبذه الؽؾؿات آكتػاع 

ٓٓت التل تضؿـتف هذه الؽؾؿات  كاية بَػفؿ الؿعـؼ لؾعـالعظقؿ إذا ُوفِّ  والدِّ

                                                           

( 1(, والحاكؿ )84( رقؿ )56/66) «الؿعجؿ الؽبقر»أخرجف الطرباين يف ( 5)

 (.5101) «صحقح الجامع الصغقر وزياداتف»وصححف, وحسـف إلباين يف 
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مـ بقاٍن لؾتقحقد وتؼريٍر لف وإيضاح ٕصقل اإليؿان وققاطد  ,الؿباركات

ريعة ما يتعؾؼ  يف بقانبلتؿ وأبؾغ ما يؽقن مـ اإليضاح والبقان, وأكتػل  ,الشَّ

طاء باإلحالة إلك رسالٍة مطبقطة بعـقان:  قدة شرح حديث الؿؼالة الؿػ»هبذا الد 

, وهل رسالة ُخصصت يف شرح هذا الحديث, وهل كافعة يف «جامع يف العؼقدة

 .باهبا بنذن اهلل

وىيَ/ُأي/ُػةُيٗ،ُذوُٕٚر،ُُْفٖةه/إٔخُٕٚرُالَكٓةواتُواألرض/ُ): ۇئ 
ُالَنٓف ُيف ٕية ُادلُّ ُٚ واُيٓؿُٕٚر ُْٖ ُوىيَ/ ُثةهلؽايحُ، ُاملؤْٖني ُـجةده ُىِٚب ر

هق ٓزم الـقر الذي هق اسؿ  كره الؿصـػ وهذا الذي ذ .(واملفؿنح

فالـقر ُيضاف , , والذي يتضؿـ الـقر الذي هق صػتف  اهلل

ؿع والبصر والعؾؿ,  إلك اهلل اسًؿا, ويضاف إلقف وصًػا؛ كؿا أكف يقصػ بالسَّ

فاهلل كقر, ووحقف كقر, وشرطف كقر, وكبقف , فنكف كذلؽ يقصػ بلكف كقر 

ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ﴿: طـف كقر؛ حقث قال اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

, وطبادتف وصاطتف [46, 41]إحزاب:  ﴾ٺ  ٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ﴿كقر, وثؿرة صاطتف كقر يف الطَّائعقـ 

پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

 .[8]التحريؿ:  ﴾چ  چ  چ  ڇ  ڇ    چڃڃ  ڃ  ڃ      
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  فالذي ذكر الؿصـِّػ هق أثر مـ أثار الـقر الذي هق اسؿ اهلل

 .وصػتف 

ُواألرض): ۇئ ٚات ُالَكٓ ٚم ُىي ٓةُ/أيُ.«وىٚهل/ ُثأم٘ؿ اسؿ اهلل  .(اُيةاّ

 حم جم يل ىل﴿:  الؼرآن الؽريؿ, كؿا يف ققلف يف الؼققم, وهق ثابت 

ل طؾك هذا الؿعـك, وهق كؿال تدبقر اهلل , ففق يد[811: البؼرة] ﴾ىم مم خم

لؾَخؾؼ, وتصريػف لفؿ, وققامف بشموهنؿ, كؿا يدل طؾك ققامف بـػسف, فالؼققم 

هق الؼائؿ بـػسف الؿؼقؿ لغقره, فإول يدل  طؾك كؿال غـاه, والثَّاين يدل طؾك 

 . كؿال قدرتف وتدبقره 

 ]ما ُيقال عند القياو من النوو [

ُِٔ ُث ِِْخُُروىُُخَجةَدةُ ُُالَصة ُ»ىَةَل/ُ ملسو هيلع هللا ىلصـُٔاجلَِبّ َِ ُالَِْي َٔ ِْ َُتَفةَرُ ْٔ َْ

ُ ُُّك  ُىلَعَ َٚ ُ٘ َُو ُؽ، ْٓ ُاحَل َُوهَلُ ًُ ِْ ُٓ ْ ُال ُهَلُ ُهَلُ، ًَ ي ََُشِ ُاَل ُوَْظَؽهُ ُالَِلُ ُإاَِل ُإهَِلَ ُالَ َذَيةَل/
،ُوَُ ْكرَبُ

َ
ُأ ِ،ُوَُقْجَعةَنُالَِلِ،َُوالَِلُ ُؽُلِِلَ ْٓ َ ٍ ُىَِؽيٌؿ،ُاحلْ ُإاَِلُثِةلَِلِ،ََُشْ ةَ َٚ َلَُواَلُىُ ْٚ اَلَُظ

ُيِلُ ُاْكِهْؿ َّ ُٙ ُالَِ ُىَةَل/ َّ ُُُٗ.ُث َُصاَلدُ ُىُجَِِْخ َُوَصًَل
َ
ََٚطأ ُدَ ُنَإِْن ُاْقُذِضيَتُهَلُ، «.ُوَداَع

 .(1)أػؿصُٗابلؼةري
َن،ُُ-ثتنؽيؽُالَؿا -«/ُدَفةرَُ»وىٚهلُ

َ
ُدسَُِّودَٓػُٛوَأ ََ ىيَ/ُاقتييؼ،ُورِي

ُإ ُوىيَ/ ُٗ ْمج
َ
ُوأ ْبنَيُ

َ
ُأ ُو٘ٚ ُابلفُض/ ُىةل ُثصٍٚت، ُدٓػٛ ُثفُظّٙ/ ُوىةل تجٗ،
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ُثةملفَن.

D 
َُِ): ۇئ ُالَِْي َٔ ِْ ُ َُتَفةَر ْٔ اء- .(َْ استقؼظ مـ الؾَّقؾ,  :, أي-بتشديد الرَّ

فننَّ أول ما يـبغل  أو ٓ؛ سقاء حصؾ لف تؿطل يف استقؼاضف أو أكقـ أو صقت

 . وثـاًء وتعظقًؿا وتـزيًفا هلل ؛ حؿًدا   اهلل أن يبادر إلقف ذكرُ 

ُ): ۇئ َٚ ُ٘ ُؽ،َُو ْٓ َ َُوهَلُُاحلْ ًُ ِْ ُٓ ْ ُهَلُ،ُهَلُُال ًَ ي ُوَْظَؽهُُاَلََُشِ َذَيةَل/ُالَُإهَِلَُإاَِلُالَِلُ
ُىَِؽيؿٌُ  ٍ ََُشْ ُُّك  هذه هل كؾؿة التقحقد التل مـ أجؾفا قامت السؿقات  .(ىلَعَ

ـة والـار, وأهؾ هذه وإرض ؤجؾفا خؾؼت الؿخؾققات, وأوجدت الج

طؾقفا ققام ديـ اهلل والؽؾؿة هؿ أهؾ السعادة والػالح يف الدكقا وإخرة, 

يـ لف جؾَّ يف ُطاله,  َلَ إَِلَه إَِل  اللُ  , فــ تعـل تقحقد اهلل وإخالص الدِّ

ثبات, كػل العبقدية طـ كؾ ما سقى اهلل, اإلـػل ووهل قائؿة طؾك ركـقـ: ال

 .ية بؽؾ معاكقفا هلل وحدهوإثبات العبقد

تلكقد لؾـػل, وهذا  ََل َشرِيَك َلهُ  تلكقد لإلثبات, وققلف: وحدهوققلف: 

َلُه اْلُؿْؾُك َوَلُه اْلَحْؿُد، َوُهَو َطَؾى ُكل  »: ملسو هيلع هللا ىلص مـ آهتؿام بؿؼام التقحقد, وققلف

ِديرٌ  ََ يـ ه ذه .«َشْيٍء  براهقـ لؾتقحقد, ودٓئؾ طؾك وجقب إخالص الدِّ

 . لف

َلُ): ۇئ ْٚ َُظ َُواَل ، ْكرَبُ
َ
ُأ َُوالَِلُ ، ُالَِلُ ُإاَِل ُإهَِلَ َُواَل ُالَِلِ، ُوَُقْجَعةَن ،ِ ُلِِلَ ُؽ ْٓ َ احلْ
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ةَُإاَِلُثِةلَِلُِ َٚ ,  هذه الؽؾؿات إربعة هل أحب الؽالم إلك اهلل .(َواَلُىُ

 »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصكؿا ثبت يف صحقح مسؾؿ وغقره أنَّ الـَّبل 
ِ
 ُأحُب الؽًلم إلى الل

ِه، َوََل إَِلَه إَِل  اللُ، َواللُ َأْكَبرُ  ، واْلَحْؿُد لِؾ 
ِ
 .(1)«أربع: ُسْبَحاَن الل

ُالَِلُِ): ۇئ أي: تؼديس اهلل وتـزيفف طـ كؾِّ ما ٓ يؾقؼ بف مـ  .(ُقْجَعةَن

ىئ  ىئ   ﴿:  الـَّؼائص والعققب ومؿاثؾة الؿخؾققات, كؿا قال

 ﴾جب  حب  خب  مب    ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ

 .[588 - 581]الصافات: 

ُِ): ۇئ ُلِِلَ ُؽ ْٓ َ , ويف الجؿع بقـ ثـاء طؾك اهلل مع حبِّف  .(احلْ

طـ الـَّؼائص,  التَّسبقح والحؿد جؿع بقـ التَّـزيف واإلثبات, تـزيف اهلل 

, فالتَّسبقح تـزيف طـ الـؼائص, والحؿد إثبات وإثبات الؽؿال لف 

 .الؽؿال لف 

ُالَِلَُُواَلُ): ۇئ ُإاَِل  كؾؿة التِّقحقد التل تعـل: إفراد اهلل ه هذ .(ُإهَِلَ

يـ لف  . بالعبادة, وإخالص الدِّ

ْكرَبُ): ۇئ
َ
ُأ   , وإقرار بلنَّ اهلل كؾؿة تعظقؿ هلل. (َوالَِلُ

حقث قال لف  ٓ أكرب مـف, كؿا يف حديث طدي بـ حاتؿ ي ذالؽبقر ال
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َك َأْن : »ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبل  ؟ :َتُؼوَل َما ُيِػرُّ
ِ
«. ََل إَِلَه إَِل  اللُ. َفَفْل َتْعَؾُم ِمْن إَِلٍه ِسَوى الل

. َقاَل: ُثؿَّ َتَؽؾََّؿ َساَطًة ُثؿَّ َقاَل:  َٓ َؿا َتِػرُّ َأْن َتُؼوَل اللُ َأْكَبُر، َوَتْعَؾُم »َقاَل: ُقْؾُت:  إِك 

؟
ِ
َٓ « َشْقًئا َأْكَبُر ِمَن الل  .(1)َقاَل: ُقْؾُت: 

ُثِةلَِلُِ): ۇئ ُإاَِل َة َٚ ُُى َُواَل َل ْٚ َُظ كؾؿة استعاكة, واإلتقان هبا يف هذا  .(َواَل

 »الؿقضع مـاسب غاية الؿـاسبة؛ ٕكؽ إذا قؾت: 
ِ
َة إَِل  بِالل و  َُ , «ََل َحْوَل َوََل 

الؿدد والعقن مـ  صالًبافحقـفا تؽقن قد تربأت إلك اهلل مـ حقلؽ وققتؽ, 

كسب إوقات لؼقل هذه الؽؾؿة طـدما تؼقم مـ الـقم, , ومـ أاهلل 

أن يعقـؽ, فؼد يؽقن أمامؽ أطؿال وأمقر وصاطات  فتطؾب مـ اهلل 

معقكة ومدد مـ إلك يحتاج ققامؽ هبا ومصالح دكققية متـقطة طظقؿة 

, وذلؽ بعد فا, فقـاسب أن تبادر أول ما تؼقم مـ الـقم أن تؼقل اهلل

 .تؼديسف وتؽبقره وتقحقده جؾَّ يف ُطالهو  الثَّـاء طؾك اهلل

ُىةل): ۇئ َّ ُز ُوَداَعُ/ ُيِل ُاْكِهْؿ َّ ُٙ ولػظ الحديث يف بعض مصادره  .(الَِ

هـا لقست لؾشؽ, وإكَّؿا لؾتـقيع, والؿراد: « َأو», و «َدَطا وأالؾَُّفؿَّ اْغِػْر لِل »

 فقف حث   سقاء استغػر أو دطا فدطاءه ُمستجاب استغػاًرا كان أو دطاًء, وهذا

ًٓ هبذه الؾَّػظة التل إلك طؾك الؿبادرة  طاء بعد هذه الؽؾؿات استغػاًرا وسما الد 

كقا «لي الؾفم اْغِػرْ »كصَّ طؾقفا يف الحديث  , ثؿَّ يسلل اهلل ما شاء مـ خقري الد 
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 .فننَّ دطقتف ُمستجابة ؛وأخرة

مـ الـَّاس, فبعض وهـا أكبف طؾك أمٍر يػرط فقف كثقر  .(اْقُذِضيَتُهَلُُ): ۇئ 

طقة, لقطؾب مـف أن يدطق لف, ويػرط يف  الـَّاس يسلل طـ شخٍص ُمستجاِب الدَّ

الحقـ: ققؾ ٕحد مثؾ هذه إمقر,  طقة؟ قال أالصَّ تعرف أحًدا ُمستجاب الدَّ

طاء.  أطرف َمـ يجقب الد 

اب  ودخؾ صاووس بـ كقسان, طؾك شاٍب يعقده وهق مريض, فؼال الشَّ

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ﴿وقرأ   ادُع لـػسؽ, :ؼالف ,ل: ادُع لطاووسل

دطقة مضطر, ودطقة لـػسؽ . أي: دطقتؽ (1)[68]الـؿؾ:  ﴾ٴۇ  ۋ

 . الؿضطر مستجابة؛ ٕنَّ فقفا إلحاح وققة إقبال طؾك اهلل

ولذا يـبغل طؾك الؿسؾؿ أن يحرص طؾك مثؾ هذه إوقات الؿباركة, 

ف ومـاجاتف ئوقات بقـ يدي دطاويحرص طؾك هذه إذكار العظقؿة يف هذه إ

هذه  أن يؼقل, وأن يعقد كػسف أول ما يستقؼظ مـ كقمف لربِّف 

 الؽؾؿات الؿباركات.

مـ وهق -الػربري  طـ كؼؾ الحافظ ابـ حجر يف كالمف طؾك هذا الحديث 

كر طؾك لساين طـد: »قال -رواة صحقح البخاري ثؿَّ اكتباهل  أجريت هذا الذِّ
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 . (1)«أية [84]الحج:   ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿    رأ:ؼف كؿت فلتاين آٍت 

مـ  ٓ شؽ أنَّ العـاية هبذا الذكر والؿقاضبة طؾقف مـ الفداية إلك الطَّقب

, وأيًضا مـ الفداية إلك صراط الحؿقد, فقـبغل طؾك العبد الؿممـ أن الؼقل

ويصؾل  , ثؿَّ يستغػر اهلل ويدطق ويتقضلكقمفبعد أن يؼقم مـ  فيفتؿ بف, فقؼقل

بَِؾْت َصًَلُتهُ »كؿا جاء يف الحديث  َُ َل َوَصؾ ى    .«َفنِْن َتَوض 

فالحاصؾ أنَّ العـاية هبذه الؽؾؿات الؿباركات طـد أول ما يستقؼظ الؿرء  

 .مـ كقمف مـ أطظؿ ما يـبغل أن ُيعـك بف الؿرء الؿسؾؿ يف حقاتف الققمقة
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 ما ُيقال عند دخول اخلالء
ة َْ ُ ِٔ

نَِفُثْ
َ
ُروىُأ ًٍ ِ ُاخلَالََ ُىَةَل/ُ ملسو هيلع هللا ىلص أَنُاجلَِبُّ  ل ََ ُ»َكنُإذاَُدَػ َّ ُٙ الَِ

ُاخلُُجِرَُواخلََجةاِِرُ َٔ ِْ ُ ًَ ِ ُٚذُث ـُ َ
ُأ  .(1)ْذهوُـِيٗ«.ُإيِن 
َٚرُُ ٌُذ ُيؿيُؽ ُػجيسح، ُمجؿ ُواخلجةار/ ُػجير، ُمجُؿ ُاخلة   ّ ُثظ اخلُُجر/

ٖٚنُابلة َُ  ٍ زنِيُيَُك َعؽ  ُٓ حُال ّْ ُاخلََػةيبُنيُٗالنيةغنِيُوإٕةزَّٙ،ُواع ُّ ُٙ ،ُ(2)َوَكََِػ
ََٚبُذلًُكيُه.  َوَص

D 
ُيُُ): ۇئ ُاخلال ْة ُدػٚل ُـٖؽ والؿراد بالخالء: الؿقضع الذي  .(يةل

ـَّة الـَّبقية  بؿا يؼال طـد دخقل الخالء, يؼضل فقف الؿرء حاجتف, وقد جاءت الس 

 ملسو هيلع هللا ىلصطـ كبقـا فنن ما ُيْمثر  ؛تحؼؼ لف الحػظ والعافقة والسرت ا قالف الؿسؾؿذوإ

ا ُيؼال طـد قضاء الحاجة فقف سرت ٓبـ آدم, بؾ وفقف طافقة وغػران لذكقبف,  مؿَّ

طؾقف بلن يسر لف هذا  أن يذكر كعؿة اهلل  طؾقف إذا قضك حاجتف لؽذك

َـّ اهلل طؾقف  ت بف طافقتف, ثؿَّ َم الطعام وهذا الغذاء؛ فاكتػع بف بدكف, وصحَّ

بدكف وجسده, فقستغػر اهلل بف سؿقًما مضرة بنخراجف هبذا الُقسر, فؾؿ يبؼ فق

هبا طؾقف, فقؼقل كؿا جاء  لعجزه طـ شؽر هذه الـِّعؿ التل أكعؿ اهلل 
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ـَّة الـَّبقية الؿطفرة:  , فقبدأ طـد دخقلف لؼضاء الحاجة (1)«ُغْػَراَكَك »يف الس 

بالبسؿؾة والتَّعقذ, ويختؿ ذلؽ بطؾب الؿغػرة, وهذا مـ طظقؿ الفدي 

ـَّة العظقؿةالـَّبقي  ., وبركة هذه الس 

َُواخلََجةاِِرُ): ۇئ ُاخلُُجِر َٔ ِْ ُ ًَ ِ ُث ُٚذ ـُ َ
ُأ ُإيِن  َّ ُٙ ا بتسؽقـ الباء أو  .(الَِ إمَّ

قاصقـ, والخبائث إكاثفؿ. فا, والؿراد بالخبث ذكران الشَّ  ضؿِّ

وقد جاء يف بعض روايات هذا الحديث بنسـاٍد قال طـف الحافظ ابـ حجر 

 »زيادة البسؿؾة يف أولف:  ,طؾك شرط مسؾؿ :(2)«باريفتح ال»يف كتابف 
ِ
بِْسِم الل

 ِمَن اْلُخْبِث َواْلَخَبائِِث 
ِ
 «.َأُطوُذ ِبالل

ِسْتُر َما َبْقَن اْلِجن  َوَطْوَراِت َبـِي آَدَم » :ملسو هيلع هللا ىلصه الزيادة ققل الـبل ذويشفد لف 

 
ِ
 .(3)«إذا َدَخَل اْلَؽـِقَف َأْن َيُؼوَل: بِْسِم الل

وصقاكة وحػظ, كؿا قال لؾعبد  طـد دخقل الخالء سرتٌاهلل  كرذف

: ﴿ الحجر:  ﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ[

. أي: الذيـ يذكرون اهلل, ويقاضبقن طؾك ذكر اهلل يف إحقال كؾفا, ومـ [48

  .ذلؽ طـد قضاء الحاجة
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 ما ُيقال بعد الفساغ من الوضوء
ُاَعِمؿ ِٔ

َبيِتُىَُ  روىُُخْيَجحُثْ ْٚ ُنََضةَ ْتَُٕ َِ ِ ث َٖةُراَِعيَُحُاإْلِ َِْي ـَ ةَل/ََُكَْٕخُ
ُ ُاهللِ َُرُقَٚل ْدَرْكُخ

َ
َُنأ ُثَِفَِش  ة َٙ ُُملسو هيلع هللا ىلصنََؿوَْظُذ ْٔ ِْ ُ ْدَرْكُخ

َ
َُنأ ُاجلَةَس ُث ُُُيَؽ  ة ًٓ ِ ىَةا

هِلِ/ُ ْٚ ُ»ىَ ُٔ َُذُيْعِك
ُ
ََٚطأ َُحَذ ٍّ ُُمْكِِ ْٔ ِْ ةُ َْ ٚ َُرْكَفذَُالٚط ُٚمَُذُيَصٌل  َُحُي َّ ُ،ُُث ٌَ ْيجِ ُْ ُ، نْيِ

َٖحُُ َ ُالْ ُوََصَجْخُهَلُ ُإاَِل ، ِٗ ِٙ َُووَْص ِٗ ُثَِيِْجِ ة َٓ ِٙ َِْي ُـَ ِؾهُِ« َ٘ ُ ََٚد ْص
َ
ُأ ة َْ ُ َُذُيُِْخ/ نَإذاُُ!ىَةَل

ُيََؽي َُبنْيَ ٌَ ِ ُُٗىَةا ًَ ْحُذ
َ
َُىْؽَُرأ ُؿُىَةَل/ُإيِن  َٓ ََٖؾْؿُتُنَإذاُُخ َُٚدَُذ ْص

َ
ةُأ َٙ َحُيُٚل/ُاَُيِتَُرْجَِ

َُذُيْجُِِقُ»َل/ُِصْبَخُإًِٓهة،ُىَة
ُ
ََٚطأ َظٍؽَُحَذ

َ
ُأ ْٔ ِْ ُ ّْ ُْٖس ِْ ةُ ْوُنَيُْكجِقُُ-َْ

َ
ُُ-أ َّ ُُث  َٚ َُٚط ْ ال

ُهَلُُ ُنُذَِعْخ ُإاَِل َُوَرُقٚهُلُ ُاهللِ َُخْجُؽ ًؽا َٓ ُحُمَ َن
َ
ُوَأ ُاهلُل ُإاَِل ُإهَِلَ ُاَل ْن

َ
ُأ ُؽ َٙ ْم

َ
ُأ َحُيُٚل/

َُٙ ح 
َ
ُأ ْٔ ِْ ُ َُ ةجَِيُحُيَْؽُػ َٓ َِٖحُاثلَ َ َٚاُبُالْ ثْ

َ
 .(1)إهؿدُثُٗمكِّ«.ُةَُمة َُأ

D 
ٚ ): ۇئ ُييةلُثفؽُاُهؿاغُُْٔالٚط والقضقء صفارة لبدن الؿرء,  (.ْة

ـَّة طـ كبقـا  بؿا يشرع لؾؿسؾؿ أن يؼقلف طؼب القضقء  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء يف الس 

 تؽؿقاًل لعبقديتف.

َبيِتُ): ۇئ ْٚ ُنََضةَ ْتَُٕ َِ ِ ث ُاإْلِ َٖةُراَِعيَُح َِْي ـَ ُ حابة  والتَّـاوب بقـ (.ََكَْٕخ الصَّ

 بؾ لف مؼصد جؾقؾ يدل  طؾك هؿتفؿ العالقة, وطـايتفؿ يف رطاية اإل

 
ّ
, مع ملسو هيلع هللا ىلص , وأخذ إحاديث طـف والتَّػؼف طؾك يديفملسو هيلع هللا ىلصالؽبقرة بؿالزمة الـَّبِل

                                                           

 (.864أخرجف مسؾؿ )( 5)
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كققية, فجؿعقا بقـ الخقريـ: الؼقام هبذه الؿصالح  طدم فقات مصالحفؿ الد 

 بالتَّـاوب طؾقفا, والحضقر يف مجؾس الـَّب
 
 .ملسو هيلع هللا ىلصل

غف تؾؽ الػائدة وقت كقبتف بؾَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوأيًضا َمـ فاتتف فائدة مـ كالم الـَّبل  

ا يدل طؾك الفؿة العالقة, ولعؾ كاب طـفرفقؼف وصاحبف الذي  , وهذا مؿَّ

 .الجادون وأصحاب الفؿؿ العالقة يستػقدون مـ مثؾ هذه التَّجارب الؿباركة

ُثَِفَِشُ ): ۇئ  ة َٙ بؾ إلك مراحفا, وهق الؿؽان أي: رددت اإل (.نََؿوَْظُذ

ؿس. :(ثَِفَِشُ ) .الذي تبقت فقف  أي: ما قبؾ غروب الشَّ

ْدَرْكُخَُرُقَٚلُاهللُِ): ۇئ 
َ
ةُُملسو هيلع هللا ىلصنَأ َْ هِلِ/ُ ْٚ ُىَ ْٔ ِْ ْدَرْكُخُ

َ
ُثُاجلَةَسَُنأ ةُُُيَؽ  ًٓ ِ ىَةا

َُرْكَفَذنْيُِ َُذُيَصٌل  ُٚم َُحُي َّ ُُث َٚ هُ، ُُوُط ُٔ َُذُيْعِك
ُ
ََٚطأ َُحَذ ٍّ ُُمْكِِ ْٔ ةُِْ َٓ ِٙ َِْي ـَ ُ ٌَ ْيجِ ُْ ُ ،

ُِٗ ِٙ َُووَْص ِٗ جِ
ِْ كقا, بؾ ُمؼباًل  (.ثَِي أي: ٓ يؾتػت قؾبف وقت صالتف إلك أمقر الد 

, ومؼباًل بقجفف أي: ٓ يؾتػت بقجفف إلقف طؾك اهلل صادًقا يف التجائف 

ائح والغادي بوبصره هـا وهـاك,   .بصره مقضع سجقدهبؾ تتبع الرَّ

ُ): ۇئ ُوََصَجْخ َٖحُُإاَِل َ ُالْ الة  (.هَلُ وهذا فقف الثَّؿرة العظقؿة لؾطفارة والصَّ

 .والعـاية هبؿا, وأهنؿا مـ مقجبات الجـة والػقز برضاه

ِؾهُِ): ۇئ َ٘ ُ ََٚد ْص
َ
ُأ ة َْ ُ َُذُيُِْخ/ أي: فرح وُسرَّ هبذه الػائدة العظقؿة  (.!ىَةَل

 
ّ
َما َأْجَوَد »لف: , فعبَّر طـ إطجابف وسروره بؼقملسو هيلع هللا ىلصالثَّؿقـة التل سؿعفا مـ الـَّبل

 .مغتبًطا فرًحا مسروًرا« !َهِذهِ 
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َٚدُُ): ۇئ ْص
َ
ُأ ة َٙ َُرْجَِ ُاُيَِت ُيََؽَيَُحُيُٚل/ َُبنْيَ ٌَ ِ ُىَةا الػائدة كر لف ذيلؿ  (.نَإذا

غبة والتَّشقيؼ إلقفا,  وققلف: إخرى مباشرة؛ وذلؽ مـ أجؾ تحريؽ الرَّ

الحة متػاضؾة, وفقف أن  أجود أن يـبغل طؾقف ؾؿ الؿس أنإطؿال الصَّ

يحرص طؾك فؼف هذا الباب حتك تتحؼؼ لف الؿـافسة وكقؾ الؿراتب واكتساب 

 .الػضائؾ

ُِصْبَخُإًِٓهة): ۇئ ًَ ْحُذ
َ
َُىْؽَُرأ ُؿُىَةَل/ُإيِن  َٓ ََٖؾْؿُتُنَإذاُُخ طؿر بـ  الؼائؾ (.َذ

 .أي: أنَّ الػائدة إولك قد فاتتؽ ولؿ تدركفا. الخطاب 

ُْٔ): ۇئ ِْ ُ ّْ ُْٖس ِْ ةُ َُذُيْجُِِقَُُْ
ُ
ََٚطأ َظٍؽَُحَذ

َ
ْوُنَيُْكجِقُُ-أ

َ
ٚ َُُ-أ َُٚط ْ أي: يليت  (.ال

 .ا مؽؿاًل ٓ يـؼص مـف شقًئابف تام  

ًؽاَُخْجُؽُاهللَُِوَرُقٚهُلُُإاَِلُ): ۇئ َٓ َنُحُمَ
َ
ْنُاَلُإهَِلَُإاَِلُاهلُلُوَأ

َ
ُؽُأ َٙ ْم

َ
َُحُيُٚل/ُأ َّ ُث

َُٓ ُاثلَ َِٖح َ ُالْ َٚاُب ثْ
َ
ُأ ُهَلُ َُمة َُنُذَِعْخ ة َٙ ح 

َ
ُأ ْٔ ِْ ُ َُ ُيَْؽُػ هذا جؿع بقـ  (.ةجَِيُح

طفارة الظَّاهر بالقضقء, وصفارة الباصـ : الحسقة والؿعـقية, فالطَّفارتقـ

يـ لف رِسؾ تقحقد الؿُ  بالتَّقحقد بـقطقف: وتقحقد , بنخالص الدِّ

 .بتجريد الؿتابعة لف ملسو هيلع هللا ىلصرَسؾ الؿُ 

ء ِققَؾ يف هذا الؿقضع أو يف أي ولفذا يـبغل أن يعؾؿ أنَّ هذا التَّشفد سقا

ًٓ مجرًدا, وإكَّؿا ُيمتك بف عراه؛ ل اوتقثقؼً  لؾتقحقد اتجديدً  مقضع ٓ ُيمتك بف قق

, فؾقست ألػاًضا ملسو هيلع هللا ىلصإذ هذا هق الؿؼصد مـ إذكار الـَّبقية الؿلثقرة طـ الـَّبل 
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الؿعاين وأطظؿ الؿؼاصد وأكبؾ  ُمجردة ُتؼال, بؾ هل ألػاظ ُمتضؿـة ٕجؾِّ 

لإلتقان هبذه الؽؾؿات  لغايات, ولفذا يـبغل طؾك َمـ يقفؼف اهلل ا

ـَّة, أن يستحضر ما دلَّت طؾقف مـ معاين, وأن  الؿباركات يف أوقاهتا وفؼ الس 

 حؼؼ ما دلَّت طؾقف مـ مؼاصد جؾقؾة وغايات كبقؾة.ي

ُاهللُُ): ۇئ ُإاَِل ُإهَِلَ يـ هلل وإفراد العبادة لف  (.اَل تعـل إخالص الدِّ

رك والخؾقص مـف  ., والرباءة مـ الشِّ

ًؽاَُخْجُؽُاهللَُِوَرُقٚهُلُُ): ۇئ َٓ َنُحُمَ
َ
؛ وذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصتجريد الؿتابعة لف  أي: (.وَأ

ًدا  بتصديؼ أخباره وآمتثال ٕوامره وآكتفاء طـ كقاهقف, فشفادة أنَّ محؿَّ

ا هنك طبده ورسقلف: تعـل صاطتف فقؿا أمر, وتصديؼف فقؿا أخرب, وآكتفاء طؿَّ 

سؾ الؽرام بُ  ا عثقا لقُ طـف وزجر, فننَّ الر  طاطقا, وُتؿتثؾ أوامرهؿ, وُيـتفك طؿَّ

 حئ  جئ يي ىي ني مي﴿: هنقا طـف, كؿا قال 

 .[64]الـساء:  ﴾مئهئ خئ

ةجَِيحُُ): ۇئ  َٓ ُاثلَ َِٖح َ ُالْ َٚاُب ثْ
َ
ُأ ُهَلُ َُمة َُُ؛ُنذَِعْخ ة َٙ ح 

َ
ُأ ْٔ ِْ ُ َُ قال  (.يَْؽُػ

ويشفد لف ما رواه  ,د طؾك مطؾؼ دخقل الجـةوهذا زائالحافظ ابـ حجر: 

ثـاء أا يف الـسائل بنسـاد صحقح مـ حديث معاوية بـ قرة طـ أبقف مرفقطً 

ٓ وجدتف طـده يسعك يػتح إا مـ أبقاب الجـة ما يسرك أن ٓ تليت بابً أ :حديث
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 .(1)لؽ

ابِقَن،»ي بعد التشفد: ذوزاد الرتم  ُفم  اْجَعْؾـِي ِمَن الت و  َواْجَعْؾـِي ِمَن  الؾ 

رِينَ  كقب, والقضقء صفارة ذ, والتقبة صفارة لؾباصـ طـ أدران ال(2)«الُؿَتَطف 

 ا كاسب الجؿع بقـفؿا.ذلؾظاهر طـ إحداث الؿاكعة طـ التؼرب إلك اهلل, ول

َّٓ اهلل :إًذا  َٓ إَِلَف إِ ـَّة أن يؼقل الؿرء بعد وضقئف: َأْشَفُد َأْن   َوَأْشَفُد َأنَّ  الس 

. ـَ ِري ـَ الُؿَتَطفِّ
, َواْجَعْؾـِل مِ ـَ ابِق ـَ التَّقَّ

ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلُف, الؾَُّفؿَّ اْجَعْؾـِل مِ  ُمَحؿَّ

 ما يقول عند اخلسوج إىل الصَّالة
َُخَجةٍسُ ِٔ

ُثْ ُثَُْٔخْجِؽُاهللِ ُّ َْٖؽَُرُقِٚلُُ، روىُلََعِ ـِ ُ َُرىََؽ ُٗ َٕ
َ
ُأ ِٗ بِي

َ
ُأ ْٔ َخ

ُ ُنَةْقتَْييَُملسو هيلع هللا ىلصاهللِ َُُؼُرقٚل، َُحُيُٚل/ َٚ ُ٘ َُو
َ
ََٚطأ ڈ  ژ      ژ  ڑ   ﴿اهللَُودَ

ُؤاَل ُِ[091]آل طؿران:   ﴾ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ َ٘ ُ
َ
،َُذَيؿَأ

ُِْيَيةَمُ ُا ة َٓ ِٙ ُذِي َغةَل
َ
ُنَأ ، َُرْكَفَذنْيِ ُنََصًَل ُىَةَم َّ ُُث َٚرةَ، ُالكُّ َّ َُػَذ َُظىَت اآْليَةِت

ُإُْ َّ ُُث َٚد، ُض َُوالكُّ َٚع ٌُ َُمَؿاٍتَُوالؿُّ ُزاََلَث ًَ ِ َُذل ََ َُذَف َّ ُُث َُجَهَغ، َُظىَت َٖةَم َُذ َصََف
ُب ْودََؿُثَِساَلٍث،ُُكخ 

َ
ُأ َّ ُاآْليَةِت،ُُث ُؤاَل ِ َ٘ ُ

ُ
َُويَْيؿَأ

ُ
ََٚطأ ُيَْكَذةُكَُويََذ ًَ ِ َُذل َرَكَفةٍت،ُُّكَ

َُحُيُٚل/ُ َٚ ُ٘ َُو َؤذ ُنُنََؼَؿَجُإىَِلُالَصاَلةِ، ُٓ ْ َذَنُال
َ
ُ»نَأ َّ ُٙ ُيِفُىَِِْبًُُٕٚرا،َُويِفُالِ َْ اْصَف

َُػِِِْفُ ْٔ ِْ ُ َْ ُيِفُثََصِيًُُٕٚرا،َُواْصَف َْ ِِعًُُٕٚرا،َُواْصَف ْٓ ُيِفَُق َْ لَِكةيِنًُُٕٚرا،َُواْصَف
ِػيِنُ ـْ َ

ُأ َّ ُٙ ُالِ ُحَتْيِتًُُٕٚرا، ْٔ ِْ َُو ًُُٕٚرا، ِِق ْٚ ُنَ ْٔ ِْ ُ َْ َُواْصَف ةَِلًُُٕٚرا، َْ
َ
ُأ ْٔ ِْ َُو ًُٕٚرا،

                                                           

 .(6/585فتح الباري ) (5)

  (, وصححف إلباين.11الرتمذي ) أخرجف( 8)
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ُ.(1)مكُِّإهؿدُثٗ«.ًُُٕٚرا
ِْٓعًُٕٚرا...»ىٚهل/ُ ُيفُىِبًُٕٚراُويفُثََصيًُٕٚراُويفَُق َْ ُ.احلؽير«ُواْصَف

ُاحلالَل،ُ زَق ُالؿ  ُيؿيَؽ ُأن ُُُيذَٓ ُوىيَ/ ُاحلّو، ُوطية  ُوابليةن ُاهلؽايح اجلٚر/
ةُُ٘ؾاُاإلـػة ُثُٗاَُػةـُح. َٚ  وىُ

D 
صالة ِطؿاد ال الؿعؾقم أنَّ ومـ  (.ْةُييٚلُـٖؽُاخلؿوجُإىلُالَصالة): ۇئ

فادتقـ, وهل كقر وضقاء كؿا صحَّ الحديث  يـ, وهل أطظؿ أركاكف بعد الشَّ الدِّ

ًَلُة ُكورٌ », قال: ملسو هيلع هللا ىلصبذلؽ طـ كبقـا  َمْن َحاَفَظ », وجاء يف حديث آخر: (2)«الص 

ْظ َطَؾْقَفا َلْم َطَؾْقَفا؟ َكاَكْت َلُه ُكوًرا، َوُبْرَهاًكا، َوَكَجاًة َيْوَم اْلِؼَقاَمِة، َوَمْن َلْم ُيَحافِ 

الة كقر.(3)«َيُؽْن َلُه ُكوٌر، َوََل ُبْرَهاٌن، َوََل َكَجاةٌ   , فالصَّ

طاء بطؾب الـقر طـد الخروج إلك هذه   ـَّة بؿشروطقة الد  وقد جاءت الس 

الة التل هل كقر, وهذا مـ تؿام التَّقافؼ, وجؿقؾ الؿـاسبة فالؿسؾؿ وهق  ؛الصَّ

, يسلل اهلل أن يعظؿ حظف مـ هذا الـقر يف كؾِّ خارج إلك صالتف التل هل كقر

أجزائِف ويف جؿقع ذرات بدكف, يف ضاهره وباصـف, بؾ ومـ جؿقع جفاتف: مـ 

                                                           

 (.166أخرجف مسؾؿ )( 5)

 (.886أخرجف مسؾؿ )( 8)

 (.5461(, وابـ حبان )8166(, والدارمل )6116أخرجف أحؿد )( 6)
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أمامف ومـ خؾػف وطـ يؿقـف وطـ شؿالف, فالؿؼصقد أن يؽقن الـقر محقط بف 

طقات  ,مـ كؾِّ جقاكبف وهق خارج إلك صالتف التل هل كقر وٓ شؽ أنَّ الدَّ

ـة لفا تعؾؼ بتؾؽ إوقات أو يف إوقات الؿعقَّ  ملسو هيلع هللا ىلصة الؿلثقرة طـ كبقـا الـَّبقي

 تؾؽ إحقال التل ُتؼال فقفا.

َُخَجةٍسُ): ۇئ  ِٔ
ُثْ ُاهللِ َُخْجِؽ ُثْٔ ّ ُلََعِ ُأثيٗ  ـٔ ابـ  :أي (.ـٔ

ُ), طباس  ُاهللِ َُرُقِٚل َْٖؽ ـِ ُ َُرىََؽ ُٗ َٕ
َ
, أي: يف بقت خالتف مقؿقكة (ملسو هيلع هللا ىلصأ

 
ّ
  , وكانملسو هيلع هللا ىلصزوج الـَّبل

ّ
؛ لقتػؼف ملسو هيلع هللا ىلصغرضف مـ ذلؽ أن يـظر ويرقب صالة الـَّبل

 
ّ
مـ الؾَّقؾ, فقـظر متك يؼقم ويـظر إلك وضقئف وِذكره  ملسو هيلع هللا ىلصويرى طبادة الـَّبل

وققامف, فـام تؾؽ الؾَّقؾة طـد خالتف مقؿقكة مـ ركعاتف ودطائف ومـاجاتف وطدد 

 أجؾ التَّعؾ ؿ والتَّػؼف 
ّ
 طباس  مات وابـ ملسو هيلع هللا ىلص, ومعؾقم أنَّ الـَّبل

ابعة طشر مـ وقارب آحتالم  لؿ يبؾغ بعد, أي كان يف الثَّالثة طشر أو الرَّ

ا سؿعف ور اه مـ وطؿره, ومع ذلؽ فؼد كؼؾ لألُمة طؾًؿا كثقًرا وخقًرا طظقًؿا مؿَّ

 
ّ
, وكان طالًؿا فؼقًفا -صؾقات اهلل وسالمف طؾقف-وأفعالف  ملسو هيلع هللا ىلصأحقال الـَّبل

ْؿُه »ذلؽ؛ حقث قال: ب ملسو هيلع هللا ىلصبصقًرا, وقد دطا لف الـَّبل  يِن َوَطؾ  ي الد 
ْفُه فِ ُفم  َفؼ  الؾ 

ؾف ابـ طباس هق بعد (1)«الت ْلِويَل  , فلجاب اهلل دطاءه, وهذا العؾؿ الذي حصَّ

رب والؿؽابدة يف كقؾ العؾؿ وتحصقؾف.  تقفقؼ اهلل, ثؿرة الصَّ

                                                           

 (.546أخرجف البخاري ) (5)
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ـّ -وهـا ٓبد أن كـتبف  القة إلك هذه الؿـاهج الع -وأخص بذلؽ صغار السِّ

حابل الجؾقؾ صاحب  حابة, وهؿؿفؿ العالقة, ففذا الصَّ فقعة مـ شباب الصَّ الرَّ

ـّ الُؿبؽر يف الثاكقة طشر مـ طؿره تؼريًبا, يليت إلك بقت  الفؿة العالقة يف هذا السِّ

لقرقب صالتف يف الؾَّقؾ, وهذا  ؛ملسو هيلع هللا ىلصخالتف مقؿقكة, لَقبقت يف بقت الـَّبل 

تاج إلك اكتباه وتقؼظ طـد أي حركة, فؾتـظر  أخل آرتؼاب لؾصالة يف الؾَّقؾ يح

الؼارئ إلك هذه الفؿة العالقة, ولتػؽر يف كػسؽ وهؿتؽ, ولقؽـ كظرك إلك 

قر طؾك َكفجفؿ,  حال همٓء إخقار كظًرا ُيحرك مـ كػسؽ آقتداء هبؿ, والسَّ

 ؼت لذلؽ كؾت خقًرا طظقًؿافنذا وفّ 

ََٚطُ): ۇئ َُحُيُٚل/نَةْقتَْيَيَؼُرقٚلُاهللَُودَ َٚ ُ٘ َُو
َ
ڈ  ژ      ژ  ڑ   ﴿  أ

ُؤاَل ُِ [501]آل طؿران:  ﴾ ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ َ٘ ُ
َ
َذَيؿَأ

َٚرةَُ ُالكُّ َّ َُػَذ َُظىَت أي: سقرة آل طؿران, وقراءة هذه أيات بعد  (.اآْليَةِت

 ؛ ٕنَّ ققمةاطظقؿً  اآستقؼاظ مـ الـقم مع التَّدبر والتَّلمؾ ٓ شؽ أنَّ فقف كػعً 

اإلكسان مـ كقمتف يف هجعة الـَّاس, وسؽقن الؽقن والفدوء العظقؿ يف ذلؽ 

احة لؾبدن وفراغ الؼؾب  ه أيات يػتح باًبا لؾتلمؾذتالًقا ه الققت, وحصقل الرَّ

ا ُيثؿر يف قؾب  الة طؾك َطظؿة الخالؼ, مؿَّ يف هذه الؿخؾققات العظقؿة الدَّ

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ﴿  :, قال االؿتلمؾ تعظقًؿا لؾخالؼ وتسبقحً 

ا, ثؿَّ يؼبؾ الؼؾب , فقثؿر ثؿرة طظقؿة جد  [505]آل طؿران:  ﴾ہ  ہ  ہ  ہ  
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طاء, فقطؾك بعد ذلؽ  مال ثؿَّ تليت إجابة الد  طاء والس  الؿرء مع هذه  ؿضلالد 

أيات العظقؿة متلماًل يف مضامقـفا ومعاكقفا, بؾ وتزيد مـ رغبتف يف الطَّاطة, 

 العبادة, وققام الؾَّقؾ. وققة إقبالف طؾك

ٚدَُ): ۇئ  ُض َٚعَُوالكُّ ٌُ ةُاُِْيَيةَمَُوالؿُّ َٓ ِٙ َغةَلُذِي
َ
،ُنَأ ُىَةَمُنََصًَلَُرْكَفَذنْيِ َّ  (.ُث

ولؿ يذكر ابـ طباس افتتاحف بركعتقـ خػقػتقـ كؿا ذكرتف قال ابـ الؼقؿ: 

حػظت ما فنما أكف كان يػعؾ هذا تارة, وهذا تارة, وإما أن تؽقن طائشة  ؛طائشة

لؿ يحػظ ابـ طباس, وهق إضفر لؿالزمتفا لف, ولؿراطاهتا ذلؽ, ولؽقهنا 

أطؾؿ الخؾؼ بؼقامف بالؾقؾ, وابـ طباس إكؿا شاهده لقؾة الؿبقت طـد خالتف, 

وإذا اختؾػ ابـ طباس وطائشة يف شلء مـ أمر ققامف بالؾقؾ, فالؼقل ما قالت 

 . (1)طائشة

ُظَُ): ۇئ َٖةَم َُذ ُإَْصََف َّ ُِقَخُُث َُمَؿاٍت ُزاََلَث ًَ ِ َُذل ََ َُذَف َّ ُُث َُجَهَغ، ىَت
ْودََؿُثَِساَلٍثُ

َ
ُأ َّ ُاآْليَةِت،ُُث ُؤاَل ِ َ٘ ُ

ُ
َُوَيْيؿَأ

ُ
ََٚطأ ُيَْكَذةُكَُويََذ ًَ ِ َُذل أي:  (.َرَكَفةٍت،ُُّكّ

كعات مـ غقر القتر ست ركعات, وبقـ كّؾ ركعتقـ كان يـام ثؿَّ  أنَّ طدد الرَّ

هذه الرواية فقفا »قال:  رأ هذه أيات, لؽـ الـقوي يتقضل وَيستاك ويؼ

مخالػة لباقل الروايات يف تخؾقؾ الـقم بقـ الركعات ويف طدد الركعات, فنكف 

كعات ثالث طشرة  لؿ يذكر يف باقل الروايات تخؾؾ الـقم, وأنَّ طدد الرَّ

                                                           

 (.5/658زاد الؿعاد ) (5)
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 .(1)«ركعة

َؤذ ُنُ): ۇئ ُٓ ْ َذَنُال
َ
َُحُيُٚلُنؼؿجُإىلُالصالةنَأ َٚ ُ٘ ُيِفُىَِِْبُ،َُو َْ ُاْصَف َّ ُٙ /ُالِ

ُ َْ ُيِفُثََصِيًُُٕٚرا،َُواْصَف َْ ِِعًُُٕٚرا،َُواْصَف ْٓ ُيِفَُق َْ َُواْصَف ًُٕٚرا،َُويِفُلَِكةيِنًُُٕٚرا،
ُ َّ ُٙ ُحَتْيِتًُُٕٚرا،ُالِ ْٔ ِْ ِِقًُُٕٚرا،َُو ْٚ ُنَ ْٔ ِْ ُ َْ ةَِلًُُٕٚرا،َُواْصَف َْ

َ
ُأ ْٔ ِْ َُػِِِْفًُُٕٚرا،َُو ْٔ ِْ

ِػيِنُُٕٚرًُ ـْ َ
الة؛ تؼدم وقد  .(اأ طقات مـاسبة تؿاًما لؾخروج إلك الصَّ أنَّ هذه الدَّ

الة كقر فقـاسب تؿاًما يف خروج الؿسؾؿ إلك صالتف أن يطؾب هذا  ٕنَّ الصَّ

الـقر؛ لقؽقن يف كؾِّ أجزائف, بؾ ولقؽقن محقط بف مـ كؾِّ جفاتف هبذه 

طقات الؿباركات  .الدَّ

ِِْبُ): ۇئ ُيِفُىَ َْ ُاْصَف َّ ُٙ ِِعًُُٕٚرا،ُُالِ ْٓ ُيِفَُق َْ ًُٕٚرا،َُويِفُلَِكةيِنًُُٕٚرا،َُواْصَف
ُ ْٔ ِْ ُ َْ ةَِلًُُٕٚرا،َُواْصَف َْ

َ
ُأ ْٔ ِْ ِِِْفًُُٕٚرا،َُو َُػ ْٔ ِْ ُ َْ ُيِفُثََصِيًُُٕٚرا،َُواْصَف َْ َواْصَف

ِػيِنًُُٕٚرا ـْ َ
ُأ َّ ُٙ ُحَتْيِتًُُٕٚرا،ُالِ ْٔ ِْ ِِقًُُٕٚرا،َُو ْٚ ولفذا : قال ابـ الؼقؿ  .(نَ

حقـ يسللف أن يجعؾف يف لحؿف  يبالغ يف سمال ربف  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  كان

وطظامف وطصبف وشعره وبشره وسؿعف وبصره ومـ فققف ومـ تحتف وطـ 

فسلل ربف  اواجعؾـل كقرً  :يؿقـف وطـ شؿالف وخؾػف وأمامف, حتك يؼقل

  ًا بف مـ أن يجعؾ الـقر يف ذاتف الظاهرة والباصـة, وأن يجعؾف محقط

                                                           

 (.6/15اكظر: شرح الـقوي طؾك مسؾؿ )( 5)
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 .(1)اؿؾتف كقرً وأن يجعؾ ذاتف وُج  جؿقع جفاتف,

ح َٓ َمَُقَِ
ُ
ُـُٔأ ،ُُملسو هيلع هللا ىلصُأَنُاجلَبُّ  روىُالَنْفبُّ ِٗ ُثَيذِ ْٔ ِْ ََكَنُإذاَُػَؿَجُ

ُ ُإَُِٕ»ىَةَل/ َّ ُٙ ُالَِ ُاهللِ، ُىلَعَ ََّكُخ َٚ ُدَ ُُٕةِمْسِبُاهللِ ًَ ِ ُث ُٚذ ْؤُُْأنُُف
َ
ُأ ، ََ ََُٕظ ْو

َ
ُأ ـَِل

َٕ
َُنُْ ْو

َ
ُأ ، َّ ُُجْؾَِ ْو

َ
ُأ َّ َِيَجْؾِِ ـَ ُ ََ َٙ ُجُيْ ْو

َ
ُأ ََ ُٖةَٙ ُواُّتْؾيُ«. ُداود ُأثٚ أػؿصٗ

 .(2)واُنكةئُواثُْٔةصُٗوىةلُاُّتْؾيُظكُٔصعيط

D 
مصالحف مـ سقاء خرج لؾصالة أو لغقرها  ا يف كؾ خروج مـ الؿـزلذه

كققية يـقة أو الد   .الدِّ

ُفم  »وجاء يف بعض الؿصادر:  ، الؾ 
ِ
ؾُت َطَؾى الل  َتَوك 

ِ
إِك ي أُطوُذ بَِك  بِْسِم الل

، َأْو أْضِؾَم َأْو ُأْضَؾَم، َأْو أْجَفَل َأْو ُيْجَفَل  ، َأْو َأِزل  َأْو ُأَزل  أْن أِضل  َأْو ُأَضل 

 . (3)«َطَؾي  

طاء مـاسب أن يؼقلف الؿسؾؿ يف كؾِّ مرٍة يخرج فقفا مـ بقتف,  وهذا الد 

                                                           

 (.554القابؾ الصقب )( 5)

ححف . وص(6884ابـ ماجف )و (,6481(, والرتمذي )1104أخرجف أبق داود ) (8)

 إلباين.

الؿعجؿ (, ويف 8686الؿعجؿ إوسط )يف  لطرباينوا (,1104أخرجف أبق داود ) (6)

 (.186الؽبقر )
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ا أمره إلقف؛ ٕكَّف مـ الؿعؾقم فقؼقلف وهق متقكاًل طؾك اهلل, مؾتجًئا إلقف, مػقًض 

أنَّ الؿرء إذا خرج مـ بقتف فنكف سقالقل الـَّاس ويختؾط هبؿ, والـَّاس أجـاس يف 

ال , عدلوالؿفتدي, وفقفؿ الظَّالؿ وال تعامالهتؿ ويف أخالقفؿ, فػقفؿ الضَّ

 وفقفؿ الَخؾقق وغقر الَخؾقِق, وفقفؿ الؿعتدي والُؿسالِؿ, فعـدما يؾتؼل

رع لؾؿسؾؿ يف كؾِّ مرٍة ٓ َيسؾؿ مـ شر  وزلٍؾ أو كحق ذلؽ, فُش  قد بالـاس

طاء, فقسلل اهلل أن يسؾؿف مـ أن يؽقن  يخرج فقفا مـ بقتف أن يدطق اهلل هبذا الد 

ر أو إذى تجاه الـَّاس, أو أن يؽقن مـ الـَّاس شلء مـ هذه  مـف شلء مـ الشَّ

طبد اهلل بـ اس مـف, ولفذا كان تجاهف, فَقسؾؿ مـ الـَّاس وَيسؾؿ الـَّ شرور ال

, وهق بؿعـك هذا (1)«الؾفم َسؾؿـي وسِؾم ِمـ ي»يؼقل يف دطائف:  طؿر 

طاء أجؿع وأكػع, وبعض العقام يؼقلقن يف دطائفؿ:  طاء, ولؽـ هذا الد  الد 

, أي: ٓ ُتسؾطـا طؾك الـَّاس وٓ تسؾط «الؾفم َل تسؾطـا وَل تسؾط طؾقـا»

 الـَّاس طؾقـا بإ
ّ
فؼد  ؛أجؿع وأكػع ملسو هيلع هللا ىلصذى والعدوان, لؽـ دطقات الـَّبل

يـ حقث قال:  , وتـاولت أيًضا ما «أْن أِضل  َأْو ُأَضل  »تـاولت ما يتعؾؼ بالدِّ

كققية حقث قال:  كقا والؿصالح الد  , وتـاولت «أن أْضِؾَم َأْو ُأْضَؾمَ »يتعؾؼ بالد 

َأِزل  َأْو  أن»هبؿ  حقث قال:  أيًضا ما يتعؾؼ بالؿعامالت بقـ الـَّاس وآختالط

، َأْو أْجَفَل َأْو ُيْجَفَل َطَؾي    .ففل دطقات جامعة شامؾة مباركة, «ُأَزل 

                                                           

 (.5506إدب الؿػرد )أخرجف البخاري يف ( 5)



 

 

 شرح كفاية املتعبد وتحفة املزتهدد

 
214 

 ما ُيقال عند الصَّباح
ْوٍسُ

َ
ُأ ِٔ

ُاجلَِبُ ُ،روىَُمَؽادُثْ ِٔ
ُ» ىةل/ ملسو هيلع هللا ىلص ـَ َْٕخَُرِّب 

َ
ُأ َّ ُٙ َقي ُؽُااِلْقذِْلَهةرِ/ُالَِ

ُػَُ َْٕخ،
َ
ُأ ُإاَِل ُإهَِلَ ُاْقَذَػْفُخ،ُالَ ة َْ ُ ِؽَك ـْ َُوَو ِؽَك ْٙ َُخ ُىلَعَ َٕة

َ
ُوَأ َُخْجُؽَك، َٕة

َ
ُوَأ َِْيَذيِن

ُيِل،ُ ُنَةْكِهْؿ ُثَِؾِْٕب  ُٚ ثُ
َ
ُوَأ ، َ ُلََعَ ًَ ذِ َٓ ُثِِْٖف ًَ َ ُل  ُٚ ثُ

َ
ُأ َْٖفُخ، َُص ة َْ ُ ََُش  ْٔ ِْ ُ ًَ ِ ُث ُٚذ ـُ َ

أ
َْٕخ.ُ

َ
َُٕٚبُإاَِلُأ ُالََُحْلِهُؿُاذلُّ ُٗ ُنَإَِٕ

ةُظنيُحُُ َٙ َ ََٖحُإذاُىَةل ةَتَُدَػَُاَل َٓ َُذ ِِسَ َٖحُِ-ْٓ ُاَل َِ
ْ٘ َ
ُأ ْٔ ِْ ةُو،ُ-أوََُكَنُ َٙ َ إذاُىَةل

 وكيه. (1)إهؿدُثُٗابلؼةري«. ظنيُيُْصجَِط،ُنٓةتُيُْْٚٗسَِٗ
ُ ًَُ»وىٚهل/ ُثٖفٓذِ ًَ ُل  ُٚ ُأث ُوأْصَُ«/ ُٕهِس، لـْٙة

ُ
ُوأ ُثٙة ىِؿُّ

ُ
ُأ َؿوي/ َٙ ُال ىةل

ُٚ ُلًُثؾٕب/ُأي/ُأـّت ْٚ /ُالِـوم،ُوأث فُغٚاًع/ُأيُرصفُخُإىلُاإلىؿارُثفؽُابلَ
ُاإلٕسةر.

D 
كعؿة طظقؿة مـ عد يُ إدراك الؿرء لؾصباح  (.ْةُيُيةلُـٖؽُالَصجةح): ۇئ

َر لف الرّب  باح وكان  كعؿ اهلل طؾك العبد, إذ َيسَّ ـ أدرك الصَّ أن يؽقن مؿَّ

مـ الؿصبحقـ, فؽؿ مـ إكساٍن بات طؾك فراشف ولؿ يصبح, فنذا أصبح الؿرء 

خاء, فؾقذكر كعؿة الؿـعؿ وه حة والعافقة والـِّعؿة والرَّ طؾقف,  ق بالصِّ

باح   ...الؾفم بك أصبحـاولقؼؾ: والذي بف أصبح, وبػضؾف أدرك الصَّ

                                                           

 (.6616أخرجف البخاري )( 5)
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, فقػتتح صباحف ويستفؾ «...أصبحـا وأصبح الُؿؾُك لل والحؿد لل»: ولقؼؾ

ـَّ  كر والثَّـاء طؾك الُؿـِعؿ, وقد جاءت الس  ة الـَّبقية الؿطفرة بُجؿؾة مـ يقمف بالذِّ

يقمف ويػتتح هبا صباحف, الؿسؾؿ إذكار العظقؿة التل يشرع أن يستفؾ هبا 

باح ققؿتف طظقؿة, فال يـبغل أن كؾف قـسحب ذلؽ طؾك يقمف ل بالـَّشاط, فالصَّ

أن يغـؿ صباحف بذكر رّبف  طؾقفطؾك كػسف هذه الػرصة الثَّؿقـة, بؾ ؿرء ُيضقِّع ال

 وحؿده, وا
ّ
 يف هذا الباب. ملسو هيلع هللا ىلصلعـاية بالؿلثقر طـ الـَّبل

فقفا مـ الخقر والربكة ما يعقد طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصوهذه إذكار الؿلثقرة طـ الـَّبل 

بؾ يف ُدكقاه وُأخراه, وإذ  ؛الؿرء بالعقائد الحؿقدة والخقرات الؿباركة يف يقمف

دد يف طقـ وُس ػل, وأُ ػظ ووقل وكُ استفؾ الؿسؾؿ صباحف هبذه إذكار ُح 

 قرك لف يف يقمف, وُأققؾت طثرتف, وحػظ لف يقمف بنذن اهلل.ؿالف, وبُ أط

باح الباكر بذكر  ومـ جؿقؾ ما ُيروى يف بقان أهؿقة حػظ الققت يف الصَّ

ما جاء طـ أبل وائؾ شؼقؼ بـ سؾؿة حقث قال: غدوكا طؾك طبد اهلل بـ  ,اهلل

قال: فؿؽثـا بالباب مسعقد يقما بعد ما صؾقـا الغداة, فسؾؿـا بالباب, فلذن لـا, 

هـقة, قال: فخرجت الجارية, فؼالت: أٓ تدخؾقن, فدخؾـا, فنذا هق جالس 

ذن لؽؿ؟ فؼؾـا: ٓ, إٓ أكا ضــا أن سبح, فؼال: ما مـعؽؿ أن تدخؾقا وقد أُ يُ 

سبح بعض أهؾ البقت كائؿ, قال: ضــتؿ بآل ابـ أم طبد غػؾة, قال: ثؿ أقبؾ يُ 

ال: يا جارية اكظري هؾ صؾعت؟ قال: حتك ضـ أن الشؿس قد صؾعت, فؼ

سبح حتك إذا ضـ أن الشؿس قد صؾعت, فـظرت فنذا هل لؿ تطؾع, فلقبؾ يُ 
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قال: يا جارية اكظري هؾ صؾعت؟ فـظرت, فنذا هل قد صؾعت, فؼال: الحؿد 

  .(1)ولؿ يفؾؽـا بذكقبـا -فؼال مفدي: وأحسبف قال  -هلل الذي أقالـا يقمـا هذا 

نَّ ٕ؛ ذا مع أكف يف أول الققم, لؽـ هذا مـ فؼفف سبحان اهلل! قال ه 

كر ُحِػَظ لف الققم كؾف, وقد  يقمؽ مثؾ جؿؾؽ إن »: ققؾَمـ بدأ أول الققم بالذِّ

ولفذا يـبغل أن يحرص الؿممـ طؾك هذا الققت  .«أمسؽت أولف تبعؽ أخره

ؿس؛ ٕنَّ هذا وقت كزول الربكا بح إلك صؾقع الشَّ ت الثَّؿقـ مـ صؾقع الص 

تِي فِي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصإرزاق, والـَّبل قسؿ والخقرات و ُفم  َباِرْك ِلُم  الؾ 

 .(2)«ُبُؽوِرَها

لنَّ يحرص ب, وخقر ما ُيغتـؿ فقف هذا الققت الؿبارك ذكر اهلل 

بللػاضفا كؿا يليت هبا وأن  ,ملسو هيلع هللا ىلصالؿسؾؿ طؾك إذكار الؿلثقرة طـ الـَّبل الؽريؿ 

محؼًؼا ما دلَّت طؾقف مـ تعظقٍؿ وتقحقٍد وتـزيٍف جاءت طـف, ُمستحضًرا معاكقفا, 

 .هلل 

يف هذا الؿقضع ُجؿؾة مـ إذكار الؿلثقرة يف  وقد أورد الؿصـػ 

باح, بدأها بحديث سقد آستغػار, حديث شداد بـ أوس  أنَّ  ,الصَّ

                                                           

 (.888أخرجف مسؾؿ )( 5)

حف (, وصح8866وابـ ماجف ) (,5858(, والرتمذي )8616أخرجف أبق داود )( 8)

 إلباين.
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ْستِْغَػارِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبل

ِ
 ، «َسق ُد اَل

 
قغة القار ملسو هيلع هللا ىلصوسؿك الـَّبل دة يف هذا هذه الصِّ

قد مـ فن؛ فاوأفضؾ ف؛ ٕكَّفا أكؿؾ صقغ«سقد آستغػار» آسؿالحديث  نَّ السَّ

ػات  م طؾك غقره, لُحسـ صػاتف وخصالف وخاللف, ولتؿقزه بالصِّ معاكقف: الُؿَؼدَّ

قغة هذا القصػ؛ ٕكَّف ملسو هيلع هللا ىلصالػاضؾة الحسـة الطَّقبة, فالـَّبل   اأصؾؼ طؾك هذه الصِّ

هل صقغة طظقؿة فقفا مـ التذلؾ, والخضقع هلل, أكؿؾ صقغ آستغػار, و

وآطرتاف لف بالعظؿة والربقبقة, وكؿال التَّدبقر والتَّسخقر, واإلقرار بالعبقدية 

ف وجـبف  ّل لف, وآطرتاف بالـِّعؿة, وآطرتاف بالتَّؼصقر يف حؼِّ  .والذ 

 َّٓ ا قستػتح يقمف هبذول ,إجر العظقؿ اذُيػقت هفحرٌي بالؿسؾؿ أ

كؿا  ؛قختتؿف بف, حتك يؽقن مـ أهؾ الجـة, لؽـ بشرط القؼقـلآستغػار و

ـًا »: ملسو هيلع هللا ىلصجاء مصرًحا بذلؽ يف بعض ألػاظ الحديث حقث قال 
َِ الفا ُمو ََ َمن 

ألػاظ إذكار طؾك الؾِّسان فؼط, بؾ ٓبد مـ  ىجر, فال يؽػل أن تُ (1)«بَِفا

 
 
ـُوَن ا»: ملسو هيلع هللا ىلصاستحضار الؿعـك والقؼقـ, كؿا قال الـَّبل

َِ ْدُطوا اللَ َوَأْكُتْم ُمو

ْؾٍب َغافٍِل ََلهٍ  ََ ؛ ولفذا إذا (2)«بِاإِلَجاَبِة، َواْطَؾُؿوا َأن  اللَ ََل َيْسَتِجقُب ُدَطاًء ِمْن 

طقات أو بغقرها, فعؾقف أن يدطق بحضقر قؾب, ويؼقـ  دطا الؿسؾؿ هبذه الدَّ

ا يؼقل مـ أذكاٍر, وتحؼقؼ لؿا وثؼة باهلل, وُحسـ التجاء إلقف, وَففؿ لؿعاين م

                                                           

 (.6616أخرجف البخاري )( 5)

 ( وصححف, وحسـف إلباين.5851(, والحاكؿ )6410أخرجف الرتمذي )( 8)
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 دلَّت طؾقف مـ التَّعظقؿ والتَّؿجقد والثَّـاء والتَّقحقد.

َْٕخُ): ۇئ
َ
ُإاَِلُأ ُإهَِلَ ُالَ َْٕخَُرِّب 

َ
ُأ َّ ُٙ هذا تقحقد الربقبقة, «: أكت ربي» (.الَِ

 هذا تقحقد إلقهقة, وَمـ ٓزم إقرار العبد بلنَّ اهلل وحده «:ََل إِله إَِل  َأكَت »و

ّب  يـ لف, قال اهلل  :هق الرَّ ڀ   ﴿ :أن يػرده بالعبادة وأن يخؾص الدِّ

, وقال [08]إكبقاء:  ﴾ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

: ﴿   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ﴾ 

, فالعبادة حّؼ هلل, الؿتػرد بخؾؼ هذه الؽائـات, وإيجاد هذه [85]البؼرة: 

ّب وحده, فالقاجب أن يػرد بالعبادة الؿخؾققات, ٓ شريؽ لف, فؽؿا أكف ا لرَّ

َّٓ لف.  وحده, وأن ٓ يصرف شلء مـ العبادة إ

أي: وأوجدتـل  .«َوَأَكا َطْبُدكَ  َخَؾْؼَتـِي» الؿعـك العظقؿ بؼقلف:ا ذهثؿَّ أكد 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ﴿: مـ الَعدم, قال 

, [8 -5كسان: ]اإل ﴾  ې   ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ

حة والعافقة  ؿع والبصر والصِّ فاهلل أوجد هذا اإلكسان وخؾؼف وأمده بالسَّ

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ﴿: والغذاء والؿسؽـ؛ لقؽقن طبًدا هلل, قال 

 .[16]الذاريات:  ﴾   ڃ  ڃ

َُخْجُؽكَُ): ۇئ  َٕة
َ
أي: قائؿ بؿا خؾؼتـل ٕجؾف, وأوجدتـل لتحؼقؼف,  (.وَأ

 , قائؿ بؿا أمرتـل بف.فلكا طابد لَؽ, مطقع أمرك
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ِؽكَُ): ۇئ   ـْ ِؽَكَُوَو ْٙ َُخ َٕةُىلَعَ
َ
أي: متؿسؽ بؿا طاهدتَؽ, وواطدتَؽ  (.وَأ

 طؾقف, مـ امتثال أمرك, والؼقام بطاطتؽ, ولزوم طبقديتؽ. 

ةُاْقَذَػْفُخُ): ۇئ  ﴿ :أي قدر استطاطتل وصاقتل؛ إذ يؼقل  (.َْ

َوَما  ،ُتُؽْم َطـُْه َفاْجَتـُِبوهُ َما َكَفقْ »: ملسو هيلع هللا ىلص , وقال[56]التغابـ:  ﴾ ہ  ہ  ہ  ھ

ْبِؾُؽْم َكْثَرُة  ََ َؿا َأْهَؾَك ال ِذيَن ِمْن  َأَمْرُتُؽْم بِِه َفاْفَعُؾوا ِمـُْه َما اْسَتَطْعُتْم، َفنِك 

 . (1)«َمَسائِِؾِفْم، َواْختًَِلُفُفْم َطَؾى َأْكبَِقائِِفمْ 

َْٖفُخُ): ۇئ  ةَُص َْ ُ ََُش  ْٔ ِْ ُ ًَ ِ ُث ُٚذ ـُ َ
طقذ بؽ مـ شرِّ كّؾ أطؿالل أي: أ (.أ

قئة التل وقعت مـل, وأثام والؿعاصل الؿقجبة لؾعؼقبة, وهذا التَّعقذ مـ  السَّ

شرِّ ما صـع العبد يشؿؾ التَّعقذ مـ آثاره, وطقاقبف القخقؿة, ويشؿؾ التَّعقذ 

قئة, فالعبد يسلل رّبف أن يعقذه, وأن يؼقف مـ  مـ العقد إلك مثؾف مـ إطؿال السَّ

 إطؿال, ويجـبف القققع فقفا. هذه

َُ): ۇئ  ُلََعِ ًَ ذِ َٓ ُثِٖف ًَ َ ُل  ُٚ ثُ
َ
مػرد مضاف, والؼاطدة: أنَّ الؿػرد إذا  (.أ

ُأِضقَػ, دلَّ طؾك العؿقم, فقؽقن الؿراد بؼقلف: أبقء وأطرتف بجؿقع كعؿَؽ 

 مـ
َّ
ـٍ ومؾبٍس... إلك غقر ذلؽ  طؾل صحٍة وطافقٍة وسؿٍع وبصٍر وصعاٍم وسؽ

ابغة طؾك طبده. مـ كعؿ اهلل  السَّ

                                                           

 (.5661(, ومسؾؿ )1888أخرجف البخاري )( 5)
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ُٚ ُثَِؾِٕبُ): ۇئ  ثُ
َ
 أي: أطرتف وأقر بذكقبل وأخطائل وتؼصقري. (.وَأ

وبقابة التقبة اإلقرار بالذكب وآطرتاف بف, وهذا يػتح لؾعبد باب التَّقبة  

 واإلكابة.

ُيِلُ): ۇئ الؿطؾقب, وما قبؾف وسائؾ بقـ يدي هذا  هذا هق (.نَةْكِهْؿ

 . زلتلل ذكبل وخطقئتل والؿطؾقب, والؿعـك: اغػر ل

َْٕخُ): ۇئ
َ
ُأ ُإاَِل َُٕٚب ُاذلُّ َُحْلِهُؿ ُالَ ُٗ : هذا مصداق ققلف  (.نَإَِٕ

, وفقف بقان إيؿان العبد بلنَّ اهلل يغػر [561]آل طؿران:  ﴾ڃ  ڃ  چ  چ  چ﴿

ۀ  ۀ   ﴿  :قال كؿا الذكقب مفؿا طظؿت ٓ يتعاضؿف ذكب, 

﮷      ﮵﮳       ﮴     ۓ  ۓ  ﮲  ےہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے ﮶    

 .[16]الزمر:  ﴾﮹               ﮸

ََٖحُ): ۇئ ةَتَُدَػَُاَل َٓ َُذ ِِسَ ْٓ ةُظنيُُح َٙ َ َٖحُِ-إذاُىَةل ُاَل َِ
ْ٘ َ
ُأ ْٔ ِْ ،ُ-أوََُكَنُ

ُْسَِٗو ُيْٚٗ ُنٓةت ُيُْصجَِط، ُظني ة َٙ َ ُىَةل هذا فقف دلقؾ طؾك أن هذا  (.إذا

قغة الؿباركة يشرع أ ن يؼال, ويقاضب طؾقفا مقاضبة يقمقة آستغػار هبذه الصِّ

باح مرة, ويف الؿساء مرة, وأن يؼقل ا ذلقػقز هبالؿسؾؿ طـ يؼقـ,  فيف الصَّ

 .الؿقطقد العظقؿ
َُخَهةَنُ َٔ ةَنُْب َٓ ْفُخُُخْس ِٓ ةَنُىَةَل/َُق َٓ ُُخْس ُٔ ثَةُنُْب

َ
َحُيُٚل/ُىةلُ وروىُأ
ُ َُحُيُٚلُيِفَُصَجة/ُ»ملسو هيلع هللا ىلصَرُقُٚلُالَِلِ َُخْجٍؽ ْٔ ِْ ُ ة ُحَلٍَِْح/ُِمْسِبَُْ ُُّك  َُوَمَكةِ  ٍْٚم، ُيَ ِحُُّك 
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يُؿُ ِٓ ُالَك َٚ ُ٘ َُو ة ِ، َٓ ُالَك ُيِف َُواَل ْرِض
َ
ُاأْل ُيِف  ٌ ََُشْ ِٗ ِٓ ُاْق َؿ َْ ُ ُيَُضُّ ُاَل ُاذَلِي الَِلِ

،ُزاََلَثَُمَؿاٍت،ُنَُِّيَُضَهََُُشْ ٌُ ُّ ُ«.ُاَُْفِِي
َُغَؿُفُنَةٍُِش،ُنَُ ُٗ َصةثَ

َ
ثَةُنُىَْؽُأ

َ
ثَةُن/َُواَكَنُأ

َ
،َُذَيةَلُهَلُُأ ِٗ ُْٖؾُؿُإحَِلْ َُح َُ ُالؿَُص ََ َضَف

ُ ُالَِلُ ِضَ ْٓ ُحِلُ بٍِؾ، َْ ْٚ ُيَ ُٗ ىُِْ
َ
ُأ ّْ َ ُل ٍِين  َُوَُ ، ًَ ةَُظَؽْثُذ َٓ ٌَ َِؽيَرُ ُاحلْ ُإَِن ة َْ

َ
ُْٖؾُؿ؟ُأ َُت ة َْ

ُىََؽَرهُُ َ أػؿصُٗأثُٚداودُواُّتْؾيُواُنكةئُواثُْٔةصٗ،ُوىةلُاُّتْؾي/ُ«.ُلََعَ
ُ.(1)ظكُٔصعيط

D 
طاء  أورد الؿصـػ  هذا الحديث العظقؿ, الذي يبقِّـ فضؾ هذا الد 

ُوُ٘ٚ» ُالَكٓة ، ُيف ُوال ُاألرض ُيف َُشٌ  ُاقٓٗ ُْؿ ُيضُّ ُال ُاذلي ُاهلل بكّ
ُُّ ُاُفِي يقم  طؾقف صباح كؾِّ , والذي يـبغل طؾك الؿسؾؿ أن يحافظ «الكٓيُؿ

 لؿا لف مـ فضٍؾ طظقؿ. ومساءه؛

يعرف مـ جار والؿجرور هـا يتعؾؼ بؿحذوف مؼدر ال (.ِمْسِبُالَِلُِ): ۇئ

: بسؿ اهلل أدخؾ, وإن كان الؼائؾ, إن كان قراءة: بسؿ اهلل أقرأ,  حال ًٓ وإن دخق

تعقًذا: وإن كان أكاًل: بسؿ اهلل أكؾ, وإن كان خروًجا: بسؿ اهلل أخرج, كان 

 بسؿ اهلل استعقذ.

                                                           

حف (6860) وابـ ماجف (,6688(, والرتمذي )1188أخرجف أبق داود )( 5) , وصحَّ

 إلباين .



 

 

 شرح كفاية املتعبد وتحفة املزتهدد

 
212 

 » لف:والؿؼام هـا مؼام التَّعقذ وآلتجاء إلك اهلل فؼق
ِ
أي: بسؿ اهلل  .«ِبْسِم الل

الذي َل يضر مع اسؿه شيء  مـف العقذ, متقؿـًا بذكر اهلل استعقذ, وأصؾب 

ؿاء كر بعقـف يػقد يف هذا الؿؼام حػظ  . وكؿا أنَّ هذايف الرض وَل يف الس  الذِّ

اهلل طؿقًما  العبد, فننَّ فضؾف يـدرج أيًضا تحت فضؾ إذكار طؿقًما, فذكر

ـٍ حصقـ, وحرٍز حػظ  اكر هلل يف ِحص , فال يضره شلء متقـلؾعبد, وأنَّ الذَّ

 بنذن اهلل.

أي: ٓ يصقبف, حتك لق قدر مثاًل أنَّ هامة مـ الفقام,  (.نَُِّيَُضَُهََُشْ ٌُ): ۇئ

واب, تعرضت لف, فنكف ٓ يضره سؿفا أو أذاها, فالؿـػل هق  أو دابة مـ الدَّ

رر,  ا يضره.فقؽقن حامًقا ووحدوث الضَّ  اقًقا لؾعبد مؿَّ

ثَةنُُ): ۇئ 
َ
 .هق راوي الحديث طـ طثؿان  (.َواَكَنُأ

َُغَؿُفَُنةٍُِشُ): ۇئ  ُٗ َصةثَ
َ
ُأ : أنَّ الػالج أصابف يف صرف مـ بدكف, أي (.َىْؽ

ؾؾ يصقب بعض إصراف, كلن يؽقن يف القد أو  والػالج: هق شلء مـ الشَّ

 الؼدم.

ُِ): ۇئ  ُؾُؿُإ ْٖ َُح َُ ُالؿَُص ََ ُِٗنََضَف أي: وهق يحدث هبذا الحديث, وكلكف  (.حَلْ

يؼقل لف: كقػ تحدث هبذا الحديث الذي فقف: أن مـ قال هذه الؽؾؿات لؿ 

فؽلن  !شلء, وأكت أيفا الراوي لفذا الحديث مصاب هبذا الػالج؟يضره 

 تطرح هذا السمال.ـقف كظرات طق
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َُ): ۇئ 
ْ
ةُإَِنُاحل َْ

َ
ُْٖؾُؿ؟ُأ ةَُت َْ ثَةُن/ُ

َ
ًََُذَيةَلُهَلُُأ ةُىَْؽَُظَؽْثُذ َٓ ٌَ أي: ٓ  (.ِؽيَرُ

 ويؼع يف كػسؽ ارتقاب يف الحديث, فننَّ إمر كؿا حدثتؽ: َمـ قال 
َّ
تـظر إلل

 
 
 .ملسو هيلع هللا ىلصهذه الؽؾؿات, لؿ يضره شلء, كؿا أخرب الـَّبل

ًٓ ذه إذطجقب أمر بعض الـاس أن ُيخضع هومـ   لؾتجربة, ثؿَّ  كار أو

لم يضره »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص, يؽػل أنَّ الـَّبل بعد ذلؽ تؽقن الؼـاطة, وهذه مصقبة

ادق الؿصدوق  الـاس؛فال ُيحتاج أن ُيـظر إلك تجارب  ،«شيء ففذا كالم الصَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصالذي ٓ يـطؼ طـ الفقى 

َُىَؽَرهُُ): ۇئ َ ُلََعَ ُالَِلُ ِضَ ْٓ ُحِلُ بٍِؾ، َْ ْٚ ُيَ ُٗ ىُِْ
َ
ُأ ّْ َ ُل ٍِين  أي: لؿ أقؾف يف  (.َوَُ

ة, وهذا ُيستػاد مـف أهؿقة الؿقاضبة طؾك هذا الققم الذي أصبت فقف هبذه اإلصاب

 هذه الػائدة والثَّؿرة يف كؾِّ يقٍم. تحؼؼكّؾ يقٍم, حتك تكر ذال

َؿْيَؿةَُ ُ٘ ُُوروىُأثُٚ ُىَةَل/ُِظنَيُيُْصجُِطُوَِظنَيُ/ُ»ملسو هيلع هللا ىلصىَةَل/ُىَةَلُُرُقُٚلُاهللِ ْٔ َْ

ُ
ْ
ُيَأ ّْ َ ِْةاََحَُمَؿٍة،ُل ِؽهِ،ُ ْٓ ِِبَ ِِس/ُُقْجَعةَنُاهللَُِو ْٓ ةُُح َٓ ُِم ََ ْنَظ

َ
ِح،ُثِأ َْ َْٚمُاُِْيَية َظٌؽُيَ

َ
ِتُأ

ُِٗ َِْي ـَ ْوَُزاَدُ
َ
ةُىَةَلُأ َْ ُ ََ ِْْس َظٌؽُىَةَلُ

َ
،ُإاَِلُأ ِٗ ِ ُ.(1)إهؿدُثُٗمكِّ«.َُصةَ ُث

D 
 َوبَِحْؿِدهِ ): ۇئ

ِ
زيف واإلثبات, فالتَّسبقح: تـزيف,  (ُسبَْحاَن الل جؿع بقـ التَـّ
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الـَّؼائص والعققب, وإثبات طـ  تـزيف اهلل  والحؿد: إثبات, ففق

 .الؽؿال لف 

ُىَةَلُ): ۇئ َظٌؽ
َ
ُأ ُإاَِل ، ِٗ ِ ُث َُصةَ  ة َٓ ُِم ََ ْنَظ

َ
ُثِأ ِح، َْ ُاُِْيَية َْٚم ُيَ َظٌؽ

َ
ُأ ِت

ْ
ُيَأ ّْ َ (. ل

 اكر. ذإٓ وقًتا يسقًرا مـ ال ذكر ٓ يلخذا الذفضٌؾ طظقؿ مع أن ه

ُِٗ): ۇئ َِْي ـَ ُ َُزاَد ْو
َ
لؿلثقرة طـ إذكار إخرى امـ أي: زاد طؾقف (. أ

ؼقل: سبحان اهلل وبحؿده مائة وطشرة ي, أن «زاد طؾقه», ولقس معـك ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبل 

يادة تؽقن مثاًل؛ باح, ومائة مرة يف الؿساء, وإكَّؿا الزِّ  مـ بؾ هل مائة مرة يف الصَّ

 إذكار إُخرى الؿؼقدة, والؿطؾؼة.

 ما ُيقال عند مساع األذان
يِبَُوىَةٍصُ

َ
ُأ ِٔ

ُُ،روىَُقْفؽُثْ َُرُقِٚلُاهللِ ْٔ ُىَةَل/ُُملسو هيلع هللا ىلصَخ ُٗ َٕ
َ
ُىَةَلُ»أ ْٔ َْ

ًؽاُ َٓ ُحُمَ َن
َ
ُوَأ ُهَلُ، ًَ ي ُاَلََُشِ ُاهلُلُوَْظَؽُه ُإاَِل ُإهَِلَ ُاَل ْن

َ
ُأ ُؽ َٙ ْم

َ
ُأ َؤذ َن/ ُٓ ْ ُال ُؿ َٓ ِظنَيُيَْك

ُ ًٖة، ُِدي َُوبِةإْلِْقاَلِم َُرُقٚاًل، ٍؽ َٓ َع ُٓ ِ َُوب َُربًّة َُرِطيُخُثِةهللِ َُوَرُقٚهُلُ، َُخْجُؽهُ اهللُكهَؿ
ُُٗ ُ.ُ(1)إهؿدُثُٗمكِّ«.َُذْٕج

D 
الة, إيذاًكا  أذان: هق كؾؿات مباركات يمتك هبا طـد دخقل وقت الصَّ

, بدخقلف, وهل كؾؿات طظقؿة قائؿة طؾك التَّقحقد والتَّعظقؿ هلل 
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الة والحثِّ طؾقفا والـِّداء لفا وبقان ما فقفا مـ فالح وخقر,  والتَّرغقب يف الصَّ

طظقؿة, إذا أحسـ الؿسؾؿ آستؿاع إلقفا, وقال مثؾ ما يؼقل  ففل كؾؿات

بعده,  ملسو هيلع هللا ىلصالؿمذن, ُمردًدا معف ما يؼقل, وأتك بإذكار الؿلثقرة طـ الـَّبل 

ُفتحت لف أبقاب الخقرات, وُفتحت لف أبقاب الجـة, وكاكت سبًبا طظقًؿا 

الـَّاس  لطؿلكقـتف يف صالتف وخشقطف فقفا وإقبالف طؾقفا بؼؾبف, وكثقًرا مـ

ًٓ لسؿاع إذان ويػرِّ  التَّرديد ٓ صقن يف هذا إمر فقمذن الؿمذن وٓ يؾؼقن با

ا يضعػ  مع الؿمذن, بؾ يبؼقن يف أحاديثفؿ وأطؿالفؿ ومصالحفؿ, وهذا مؿَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ الـَّبل  هؿة الؿرء وإقبالف طؾك صالتف, وقد جاء يف حديث طؿر 

ُن: اللُ »قال:  اَل اْلُؿَمذ  ََ َأْكَبُر اللُ َأْكَبُر، َفَؼاَل َأَحُدُكْم: اللُ َأْكَبُر اللُ َأْكَبُر، ُثم  إذا 

اَل: َأْشَفُد َأن   ََ اَل: َأْشَفُد َأْن ََل إَِلَه إَِل  اللُ، ُثم   ََ اَل: َأْشَفُد َأْن ََل إَِلَه إَِل  اللُ،  ََ

اَل: َأْشَفُد َأن  ُمَحؿ   ََ  
ِ
ًدا َرُسوُل الل ًَلِة، ُمَحؿ  اَل: َحي  َطَؾى الص  ََ ، ُثم  

ِ
ًدا َرُسوُل الل

َة  و  َُ اَل: ََل َحْوَل َوََل  ََ اَل: َحي  َطَؾى اْلَػًَلِح،  ََ ، ُثم  
ِ
َة إَِل  بِالل و  َُ اَل: ََل َحْوَل َوََل  ََ

اَل: اللُ َأْكَبُر ا ََ اَل: اللُ َأْكَبُر اللُ َأْكَبُر،  ََ ، ُثم  
ِ
اَل: ََل إِلََه إَِل  إَِل  بِالل ََ للُ َأْكَبُر، ُثم  

ْؾبِِه َدَخَل اْلَجـ ةَ  ََ اَل: ََل إَِلَه إَِل  اللُ ِمْن  ََ  .(1)«اللُ، 

فؽقػ يػقت الؿسؾؿ طؾك كػسف هذا الخقر العظقؿ والػضؾ الؿبارك؛ 

ولفذا يـبغل لؾؿسؾؿ طـد سؿاع الؿمذن أن يتققػ طـ حديثف حتك لق كان 
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ا ذوالؼاطدة يف هالؽريؿ, يتققػ طـ التِّالوة ويردد مع الؿمذن, يتؾق الؼرآن 

, فؼراءة «ن  أفضل طؿل يف كل  وٍَت الَوفق لؾُسـة يف ذلك الوَتأ: »الباب

إذكار وأطظؿفا شلًكا وأرفعفا مؽاكة, لؽـ إذا أذن  الؼرآن الؽريؿ أجّؾ 

مثؾ ما يؼقل,  الؿمذن, فنكف أفضؾ مـ التِّالوة أن تستؿع لؾؿمذن, وأن تؼقل

ـَّة الؿطفرة طـ الـَّبل  فؽقػ إًذا بإحاديث  ,ملسو هيلع هللا ىلصكؿا جاءت بذلؽ الس 

يف أحاديثفؿ الخاصة الخاصة, كثقر مـ الـَّاس يمذن الؿمذن وهؿ ماضقن 

 وشموهنؿ وأمقرهؿ وٓ يبالقن بسؿاع الؿمذن, فقػقتقن طؾك أكػسفؿ خقًرا كثقًرا.

ـَّة بجؿؾٍة مـ إذكار قد و تتعؾؼ بإذان طـد سؿاطف, سقاء جاءت الس 

ـَّة أن ُيصؾل الؿسؾؿ بعد  ءهأثـا أو بعد الػراغ مـ سؿاطف, مـ ذلؽ: أنَّ مـ الس 

ِة، », ثؿ يؼقل (1)ملسو هيلع هللا ىلصاكتفاء إذان طؾك الـَّبل  ْطَوِة الت ام  ُفم  َرب  َهِذِه الد  الؾ 

ًدا الَوِسقَؾَة َوالَػِض  ًلَِة الَؼائَِؿِة آِت ُمَحؿ  قَؾَة، َواْبَعْثُه َمَؼاًما َمْحُؿوًدا ال ِذي َوالص 

أنَّ َمـ يؼقل ذلؽ بعد سؿاع إذان حؾَّت لف  ملسو هيلع هللا ىلصأخرب الـَّبل وقد , (2)«َوَطْدَتهُ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصشػاطة الـَّبل 

ا ُيشرع لؾؿسؾؿ أن يؼقلف طـد سؿاع إذان ما جاء يف هذا الحديث   ومؿَّ

أحد - , وهق حديث سعد بـ أبل وقاص  الذي ساقف الؿصـػ
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اَل ِحقَن َيْسَؿُع »: ملسو هيلع هللا ىلص, قال: قال رسقل اهلل -العشرة الؿبشريـ بالجـة ََ َمْن 

ًدا َطْبُدُه َوَرُسوُلُه،  َن: َأْشَفُد َأْن ََل إَِلَه إَِل  اللُ َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأن  ُمَحؿ  اْلُؿَمذ 

ٍد َرُسوًَل، َوبِاإْلِ   َرب ا َوبُِؿَحؿ 
ِ
 . «ْسًَلِم ِديـًا، ُغِػَر َلُه َذْكُبهُ َرِضقُت بِالل

وأكا »وجاء يف رواية أخرى لفذا الحديث يف صحقح مسؾؿ, قال: 

أشفد أن َل إله إَل الل » ومقضع هذه الؽؾؿات بعد ققل الؿمذن:، (1)«أشفد

أشفد أن َل إله إَل الل، أشفد أن محؿًدا رسول الل أشفد أن محؿًدا رسول 

 , هذا هق مقصـفا.«طؾى الصًلة حي» وقبؾ ققلف: ،«الل

َمْن »وقد جاء ذلؽ مصرًحا بف يف رواية لؾحديث يف مستخرج أبل طقاكة:  

اَل  ََ َن  اَل: َوَأَكا َأْشَفُد َأْن ََل إَِلَه إَِل  اللُ،   :َسِؿَع اْلُؿَمذ  ََ َأْشَفُد َأْن ََل إَِلَه إَِل  اللُ، 

ْس   َرب ا َوبِاإْلِ
ِ
ٍد َكبِق اَرِضقُت بِالل كر, (2)«ًَلِم ِديـًا َوبُِؿَحؿ  , ففذا هق مقضع هذا الذِّ

 لف ذكبف. وَمـ قال ذلؽ غػر اهلل 

ُهَلُُ): ۇئ ًَ ي ُاَلََُشِ ُإاَِلُاهلُلُوَْظَؽهُ ْنُاَلُإهَِلَ
َ
ُأ ُؽ َٙ ْم

َ
هذه كؾؿة التَّقحقد,  (.أ

 «.  هُ َوْحَدُه ََل َشرِيَك لَ »متبعة بتلكقد لفا وتحؼقؼ لؿعـاها, وهق ققلف: 

َُوَرُقٚهُلُُ): ۇئ  َُخْجُؽهُ ًؽا َٓ ُحُمَ َن
َ
فادة لؾـبل  (.وَأ بالعبقدية  ملسو هيلع هللا ىلصفقف الشَّ

سالة, ففق طبدٌ  , والعبد ٓ ُيعبد, وإكَّؿا الذي يعبد هق  والرِّ

                                                           

 (.686مسؾؿ ) أخرجف (5)

 .إسـاده جقد, و(001)وأبق طقاكة  (,488ابـ خزيؿة ) أخرجف (8)
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ّب  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ   ﴿ تعالك: , قالالرَّ

ٻ  پ  پ  پ    ٱ  ٻ   ٻ      ٻ    ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   

 كبل, والـَّبل ٓ يؽذب, بؾ ُيطاع وُيتبع.  ملسو هيلع هللا ىلص وهق, [6 -1]إحؼاف:  ﴾پ

, ُيحؼؼ لف القسطقة «أشفد أن محؿًدا طبده ورسوله»فؼقل الؿسؾؿ:  

فادة   وآطتدال, والُبعد طـ الغؾق والجػاء, فالشَّ
ّ
بالعبقدية, فقفا  ملسو هيلع هللا ىلصلؾـبل

فادة لف بالرِّ  سالة, فقفا سالمة العبد مـ الجػاء, سالمة العبد مـ الغؾق, والشَّ

 والحّؼ وسط بقـ الغؾق والجػاء واإلفراط والتَّػريط.

ًٖة): ۇئ  ُِدي َُوبِةإْلِْقاَلِم َُرُقٚاًل، ٍؽ َٓ َع ُٓ ِ َُوب َُربًّة ُثِةهللِ هذه  (.َرِطيُخ

َّٓ طؾقفا,  يـ إ يـ اإلسالمل, التل ٓ يؼقم الدِّ الؽؾؿات الثَّالث هل أصقل الدِّ

ٍد فاإلسالم يؼق ضا باهلل رب ا, وبؿحؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصم طؾك هذه إصقل الثَّالثة: الرِّ

, وباإلسالم ديـًا. وطـ هذه إصقل الثالثة ُيسلل كّؾ َمـ مات  ًٓ ا ذإرسق

ـَّة الؿطفرة طـ كبقـا -أدرج يف قربه, فقلتقف مؾؽان   -ملسو هيلع هللا ىلصكؿا جاءت بذلؽ الس 

 .(1)؟فقجؾساكف, ويؼقٓن لف: َمـ ربَؽ؟ وما ديـَؽ؟ وَمـ كبقَؽ 

ي  ففذه ثالثة أسئؾة تقجف إلقف طـ هذه إصقل الثَّالثة؛ ولفذا َحرِّ

هذه إذكار مـ خالل بالؿسؾؿ أن ُيؽرر هذه إصقل يف أيامف ولقالقف, 

, وتتؿؽـ مـ يف قؾبفطؾك استحضارها حتك تتحؼؼ  التل تعقـ العبدالؿشروطة 

                                                           

 ., وصححف إلباين(4116) أخرجف أبق داود (5)
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 .ويتجدد بتؽرارها إيؿاكف, فكػس

ُرَُ): ۇئ ضا بف معبقًدا بحّؼ, وٓ معبقد بحؼ   (.بًّةَرِطيُخُثِةهللِ يتـاول الرِّ

فتصرف العبادة لف وحده, وُيؾتجل إلقف وحده, ويؼر  بعظؿتف وجاللف  ِسقاه,

, وأكف الخالؼ العظقؿ الؿؾؽ الؿدبر ٓ شريؽ لف يف وكؿال صػاتف 

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ﴿ :ققلف  ؛شلء مـ ذلؽ

 ضا بف رب ا يتـاول ذلؽ كّؾف., فالرِّ [08]إكبقاء:  ﴾ ٿ

َُرُقٚاًلُ): ۇئ ٍؽ َٓ َع ُٓ ِ ٍد  (.ث , رًضا بف وبرسالتف, وأكف ملسو هيلع هللا ىلصوالرضا بؿحؿَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ :مرسؾ مـ ربِّ العالؿقـ ومبؾغ طـ اهلل, قال 

ٿ  ٹ  ٹ       ٿٺ  ٿ  ٿ  ٺپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  پٻ

ًٓ يع[14]الـقر:  ﴾ٹ  ٹ   ڤ ضا بف رسق ـل: صاطتف فقؿا أرسؾ بف, , والرِّ

ڻ  ﴿ :واتباطف فقؿا دطا إلقف, ولزوم هنجف, وترسؿ خطاه, قال 

وئ   ﴿ : , وقال[64]الـساء:  ﴾ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ

 ﴾ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی       ی  ی  ی

 .[85]إحزاب: 

ًٖة): ۇئ هلل الذي رضقف لعباده وٓ يرضك ففق رضا بديـ ا (.َوبِةإْلِْقاَلِمُِدي

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   ﴿ : لفؿ ديـًا سقاه, قال اهلل
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ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ﴿ :, وقال [6]الؿائدة:  ﴾ڍ  ڍ  ڌ  

ڃ   ﴿ : قالو, [81]آل طؿران:  ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ 

, فقرضك العبد لـػسف ديـ اهلل الذي [50]آل طؿران:  ﴾ ڃ  چ   چ  چ

يـ: أن يُ رضقف ل ؼبؾ الؿرء طؾك ديـ اهلل عباده, ويؼتضل هذا الّرضا بالدِّ

  تعؾ ًؿا لف, ومعرفة بؿا فقف مـ حؽؿ وأحؽام وطؼائد وشرائع, وأن

 يديـ اهلل بذلؽ كؾف, مممـًا متعبًدا خاضًعا ُمتذلاًل هلل رّب العالؿقـ.

ُ): ۇئ ُُٗاهللُكهَؿ ر ٓبد لفا الؽبائ ذكقبف, والؿراد الصغائر؛ إذ(. أي: َذْٕج

 مـ تقبة.

 ما ُيقال بعد التَّشليه من الصَّالة
ُ ُاهللِ َُرُقُٚل ََُكَن ُىَةَل/ َبةَن ْٚ ُزَ ُاْقَذْلَهَؿُملسو هيلع هللا ىلصروى ِٗ ِ َُصاَلد ْٔ ِْ ُ َف ُإَْصَ ُإذا ،

ُ َُوىَةَل/ َاَلِلُ»زاََلزًة، ُالْ َُذا ُية َُتَجةَرْكَخ ُالَكاَلُم، ًَ ْٖ ِْ َُو ُالَكاَلُم َْٕخ
َ
ُأ َّ ُٙ الَِ

َؿامُِ ٌْ
َُتُيُٚل/ُُ،«َواإْلِ ُىَةَل/ ُااْلْقذِْلَهةُر؟ ْيَم ٌَ ُ / ْوَزاِِع 

َ
ُلِْل ُىُُِْخ حِلُؽ/ َٚ ْ ُال ىَةَل

ْقَذْلِهُؿُاهلَل.ُإهؿدُثُٗمكِّ
َ
ْقَذْلِهُؿُاهلَل،ُأ

َ
ُ.ُ(1)أ

D 
المالصالة الػراغ مـ ورد يف السـة بعد  مـ إذكار  ُجؿؾةٌ  وختؿفا بالسَّ

المة  افقففننَّ  طؾقفا؛العظقؿة يـبغل لؾؿسؾؿ أن يحرص  الخقر والربكة, والسَّ

                                                           

 .(105مسؾؿ )أخرجف ( 5)
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 .ملسو هيلع هللا ىلصيف غقر الؿلثقر طـ كبقـا يقجد كّؾ ذلؽ ٓ ووالِعصؿة, والؽؿال والتَّؿام, 

الم يف غاية الؿـاسبة وتؿام  واإلتقان هبذا آستغػار ثالث مرات بعد السَّ

الؿقافؼة؛ ٕكؽ مفؿا اجتفدت يف صالتؽ طؾك أن تتؿفا وتخشع فقفا, وأن 

مة, فالبد أن يؼع مـؽ قصقر وَخؾؾ, فتستغػر ربؽ ثالًثا, تليت هبا وافقة تا

بعد صالتؽ جابًرا لؾـؼص الذي يؽقن مـؽ ا ذهوُيرجك أن يؽقن استغػارك 

 .فافق

ُالَكالمَُتَجةَركَخُيَةَُذاُاَلاَللَُواإِلٌَؿام): ۇئ ًَ ِْٖ َٕخُالَكاَلُمَُو
َ
 (.امهللُأ

الم: اسؿ مـ أسؿاء اهلل, قال ﮳       ھ  ے  ے  ﴿ : السَّ ۓ   ۓ    ﮲    

الم أي: الؿـزه, ففق مـ أسؿاء [86]الحشر:  ﴾﮴  ﮵  ﮶   , ومعـك السَّ

, مثؾ: السبقح, والؼدوس, ففذه أسؿاء تعـل: التَّـزيف والتَّؼديس هلل 

تـزيف اهلل طـ الـَّؼائص والعققب, وطـ كؾِّ ما ٓ يؾقؼ بف, وتـزيف اهلل طـ ُمؿاثؾة 

 ﴾ ٹ  ٹ     ٿٿ   ٿ   ٿٺ   ﴿ الؿخؾققات, ففق 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ﴿: , وقال [55]الشقرى: 

ىئ  ىئ  ی  ی   ﴿ :, وقال [61]مريؿ:  ﴾ڀ  ڀ   ڀ    ڀ     پپ

]الصافات:  ﴾  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب

581 - 588]. 

ُالَكاَلمُُ): ۇئ ًَ ْٖ ِْ أي: كّؾ سالمٍة مـ الؿفالؽ, ففل مـؽ وحدك,  (.َو



 

 

 شرح كفاية املتعبد وتحفة املزتهدد

 
222 

رور  ؛قب حاصروهذا أسؾ أي: مـؽ وحدَك, فال سالمة لؾعباد مـ الش 

. ـّ َّٓ بػضٍؾ مـَؽ وَم  والؿفالؽ إ

َؿامُِ): ۇئ ٌْ
َُواإْلِ َاَلِل ُالْ َُذا ُية أي: تعالقت يا ذا الجالل  (.َتَجةَرْكَخ

, وكؿالف واإلكرام, وهؿا وصػان طظقؿان هلل, دآن طؾك طظقؿ صػاتف 

ػات, يد فالجًلل:وكثرة كعؿف وططاياه,  : يدل  طؾك واإلكرامل  طؾك طظؿ الصِّ

طظؿة الؿــ وكثرة العطايا والجقد والػضؾ, فالعبد يؼقل ذلؽ ذاكًرا طظؿة 

 .رّبف وطظقؿ فضؾف ومـّف 

ُو ُاهلل ُرقٚل ُقٓفُخ ُىَةَل/ ُُمْفَجَح ُٔ ُْب ِلَيةُ ُٓ ُال ُىَََضُُملسو هيلع هللا ىلصروى ُإذا َحُيُٚل
ُوَْظَؽهُُالَُ/ُ»الصالة ُُالَُإهَِلَُإاَِلُالَِلُ ُُّك  ُىلَعَ َٚ ُ٘ ُؽ،َُو ْٓ ،َُوهَلُُاحَل ًُ ِْ ُٓ ُهَلُ،ُهَلُُال ًَ ي ََشِ

َُذاُ َْٖهُؿ َُح َُوالَ َْٖفَخ، َْ ُ ة َٓ ِ ُل َٜ ْفِػ ُْ ُ َُوالَ ْخَػْيَخ،
َ
ُأ ة َٓ ِ ُل ةَِٕؿ َْ ُ ُالَ َّ ُٙ ُالَِ ُىَِؽيٌؿ،  ٍ ََشْ

ُاَلؽُُّ ًَ ْٖ ِْ ُ ُْذهوُـِيٗ..ُ(1)«اَلؽ 
ُُ ُاَلؽُّ»وىٚهل/ ًُْٖ ُاَلَؽ ُذا ُيٖهؿ ُال ُاليّثهذ-« ُذاُ-ط ُيٖهؿ ُال ُأي/ ،

ُاحلّؼ،ُ ُوابلَْؼخ/ ُاَلّؽ ُوىيَ/ ، ًَ ُثػةـذ َُ ُيٖهُفُٗاُفٓ ُإَٕٓة ُِكٖةه، ًَ اُِلَنُْٖ
وإٔسؿُذلًُأثُُٚ،ورواهُثفُظُّٙثسرسُاليّ،ُومَحََُِٗىلعُاحلِْؿِصُيفُاألمٚر

 ُخَجيؽ.

D 
                                                           

 (.106ؾؿ )(, ومس844البخاري )أخرجف ( 5)
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ًُُ): ۇئ ِْ ُٓ ُهَلُ،ُهَلُُال ًَ ي ُوَْظَؽُهُالَََُشِ ُُالَُإهَِلَُإاَِلُالَِلُ ُُّك  ُىلَعَ َٚ ُ٘ ُؽ،َُو ْٓ َوهَلُُاحَل
َُىِؽيؿٌُ  ٍ ؿاوات, (. ََشْ هذه كؾؿة التَّقحقد التل ٕجؾفا قامت إرض والسَّ

كر وأطاله شلًكا,  وهل أفضؾ الؽؾؿات, وأجؾفا طؾك اإلصالق, وهل أفضؾ الذِّ

ْكرِ »أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد صحَّ يف الحديث طـ كبقـا  , (1)«اللُ ََل إَِلَه إَِل   :َأْفَضُل الذ 

َأْو -اإليؿان بِْضٌع َوَسْبُعوَن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ,وهل أطؾك ُشعب اإليؿان وأرفعفا

ْوُل ََل إَِلَه إَِل  اللُ، َوَأْدَكاَها إَِماَصُة اْلََذى َطِن  -بِْضٌع َوِستُّونَ  ََ ُشْعَبًة، َفَلْفَضُؾَفا 

 .  (2)«الط رِيِق، َواْلَحَقاُء ُشْعَبٌة ِمَن اإليؿان

َلَ إَِلَه إَِل  اللُ َوْحَدُه َلَ َشرِيَك َلُه، َلُه الُؿْؾُك َوَلُه »ؿع يف هذا الؾَّػظ: وقد ُج 

ِديرٌ  ََ , -كؾؿة التَّقحقد العظقؿة-بقـ هذه الؽؾؿة « الَحْؿُد، َوُهَو َطَؾى ُكل  َشْيٍء 

 .وبقـ تلكقد معـاها ومدلقلفا, وذكر شلء مـ دٓئؾفا وبراهقـفا

كؾؿة التَّقحقد, وهل قائؿة طؾك ركـقـ: الـَّػل, واإلثبات, « َل  اللَلَ إَِلَه إِ »فـ 

 كػل العبقدية طـ كؾِّ ما سقى اهلل, وإثبات العبقدية بؽؾِّ معاكقفا هلل وحده.

« َوْحَدهُ »ففذا تلكقد لؾتقحقد بركـقف, فننَّ ققلف: « َوْحَدُه َلَ َشرِيَك َلهُ »وأما 

 تلكقد لؾـػل.« رِيَك َلهُ َلَ َش »تلكقد لإلثبات, وققلف: 

ِديرٌ »وأما  ََ ففذه براهقـ لؾتقحقد, « َلُه الُؿْؾُك َوَلُه الَحْؿُد، َوُهَو َطَؾى ُكل  َشْيٍء 

                                                           

 .ف إلباينحسـو(, 6811(, وابـ ماجف )6686أخرجف الرتمذي )( 5)

 (.61مسؾؿ )أخرجف ( 8)
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, الذي ٓ معبقد  يـ هلل, وأنَّ الؿعبقد بحؼ  ودٓئؾ طؾك وجقب إخالص الدِّ

 بحؼ  سقاه, هق الذي لف الُؿؾؽ ولف الحؿد, وهق طؾك كؾِّ شلٍء قدير.

َْٖفَخُ): ۇئ َْ ةُ َٓ ِ ُل َٜ ْفِػ ُْ ُ ْخَػْيَخ،َُوالَ
َ
ةُأ َٓ ِ ةَِٕؿُل َْ ُالَُ َّ ُٙ : إمر كّؾف أي (.الَِ

, ُتحل وُتؿقت,  بقدك, تعطل وتؿـع, تخػض وترفع, تؼبض وتبسط, تعز  وتذل 

ف فال قدرة ٕحد طؾك مـع ططائَؽ طـف, وَمـ ُتضحؽ وُتبؽل, فَؿـ أططقتَ 

ې     ېۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ﴿, مـعتف ٓ قدرة ٕحٍد طؾك إططائف

ڳ          ﴿ , فإمر بقده [8]فاصر:  ﴾ەئ  وئ          وئ        ەئې  ې  ى  ى     ائ  ائ

, يؼبض ويبسط, فإمر [80]الرحؿـ:  ﴾ڳ      ڳ  ڳ  ڱ   , ُيحل وُيؿقت, يعز  ويذل 

الؽؾؿة  هذه العبد بقده والخؾؼ كؾفؿ صقع تسخقره وتدبقره, وطـدما يؼقل 

جاكب التَّقكؾ طؾك اهلل وُحسـ قؾبف طؾًؿا بؿعـاها ومدلقلفا, فنكَّفا تؼقي يف 

 الثِّؼة بف وآلتجاء إلقف.

ُ»أي: الحظ والـَّصقب, ومعـك  (.اَلؽُ َُذا): ۇئ ًَ ْٖ ِْ ُ ُاَلؽ  َُذا َْٖهُؿ َُح الَ
هلل,  , أي: ٓ يـػع ذا الغـك مـؽ غـاه, وإكَّؿا الذي يـػع العبد صاطتف«اَلؽُُّ

ا الؿال والجاه والؿؽاكة, ففذه ٓ تـػعف طـد اهلل  ھ   ﴿واستجابتف ٕمر اهلل, أمَّ

﮼    ﮺   ﮻    ﮸   ﮹  ﮳      ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  

خص ورئاستف, [61]سبل:  ﴾﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁      , فؿال الشَّ

ـد اهلل: التَّقحقد, بف طبف طـد اهلل, إكَّؿا الذي يؼرِّ وجاهف وغقرها مـ إمقر ٓ تؼرِّ 
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 «.بطل به طؿؾه لم يسرع به كسبهأَمن » :, ويف الحديثواإلخالص هلل 

الُيٖهؿُذاُاُلَنُُأي/ُ،-بفتح اجليم- والُيٖهؿُذاُالؽًُُْٖالؽ): ۇئ
ما الذي  (.ًُْٖكٖةهُإٕٓةُيٖهفُٗاُفَُٓثػةـذً،ُوىيَُالؽُوابلؼخ/ُاحلؼ

يـػع ذا الجد أي: ذا الغـك  : وٓفقؽون الؿعـىيؿـع أن يجتؿع هذا كؾف, 

خص طـد اهلل, إكَّؿا الذي يـػعف  والحظ والجاه والؿال, ففذه كؾفا ٓ تـػع الشَّ

 الطاطة والعبادة.

ُاليّ): ۇئ ُثسرس ُثفظّٙ ُاألمٚر،ُُ،ورواه ُيف ُاحلؿص ُىلع ومحِٗ
لؽـ الؿحػقظ يف رواية هذا الحديث: بػتح الجقؿ ذا  (.وإٔسؿُذلًُأثُٚـجيؽ

 سرها.الَجد, ولقس بؽ
َؿْيَؿةَُو ُ٘ يِبُ

َ
ُأ ْٔ َُرُقِٚلُاهللُُِ،روىُـػة ُثُٔزيؽُالِييث،َُخ ْٔ ُ/ملسو هيلع هللا ىلصَخ

«ُ َُصاَلٍةُزاََلزًةَُوزاََلثنَِي،ُومََحَِؽُاهلَلُزاََلزًةَُوزاََلثنَِي،َُوَكرَبَ َُقَجَطُاهلَلُيِفُُدثُِؿُُّك  ْٔ َْ

ُوَُ َُوتِْكُفَٚن، ُتِْكَفٌح ًَ َُذْذِِ َُوزاََلثنَِي، ُاهلُلُاهلَلُزاََلزًة ُإاَِل ُإهَِلَ ُاَل ةاَِح/ ِٓ ْ ُال ةَم َٓ َُت ىَةَل/
َُىِؽيؿٌُ  ٍ ََُشْ ُُّك  ُىلَعَ َٚ ُ٘ َُو ُؽ ْٓ َ ُاحلْ َُوهَلُ ًُ ِْ ُٓ ْ ُال ُهَلُ ُهَلُ، ًَ ي ََُشِ ُاَل ُكِهَؿْتُُ.وَْظَؽُه

َُزَبِؽُابْلَْعؿُِ ََ ِْْس  .(1)ُإهؿدُثُٗمكِّ«.َُػَػةيَةهَُُوإِْنََُكَْٕخُ
ُ.(2)ةُطُـُٔأيبُ٘ؿيؿةوادهيةُىلعُْفٖةهُُْٔروايحُأيبُص

                                                           

 (.101مسؾؿ )أخرجف ( 5)

 (.101(, ومسؾؿ )846البخاري )أخرجف ( 8)
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D 
, الذي فقف هذه هـا حديث أبل هريرة  أورد الؿصـػ 

, التل َمـ أتك هبا ُغػرت خطاياه وإن كار العظقؿة والؽؾؿات الؿباركةذإ

ُقستحب لؾؿسؾؿ أن يحافظ طؾقفا, ويعتـل هبا دبر ف, كاكت مثؾ زبد البحر كثرةً 

كقب, وح ط الخطايا, وإن كاكت مثؾ كّؾ صالٍة, وهل مـ مقجبات غػران الذ 

 زبد البحر.

كر و ه ذويرتتب طؾقفا هدقائؼ معدودات  مـ الققت إٓيلخذ  ٓهذا الذِّ

نَّ كثقًرا مـ الـَّاس بؿجرد أن ُيسؾؿ, يؼقم مـ فن, ومع ذلؽ إجقر العظقؿة

 مؽاكف, ويخرج إلك مصالحف وأطؿالف. 

ُاهلل): ۇئ  طـ الـَّؼائص  هلل  تـزيف وتؼديس. )قجعةن

 ,والعققب, وطـ ما ٓ يؾقؼ بجاللف, وطـ مؿاثؾة الؿخؾققات 

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  ﴿

, [86]إكبقاء:  ﴾   ٹٹ  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿ ,[588 - 581]الصافات:  ﴾ مب  

 .أي: تـزه وتؼدس 

, كؾؿة تعظقؿ هلل, وإيؿان بلكف الؽبقر الؿتعال (. اهللُأكرب): ۇئ

سؼط يُمعظًؿا رّبف, « اهلل أكرب اهلل أكرب»رب مـف.    فعـدما يردد الؿسؾؿ: وأكف ٓ أك

صؾتفا بربِّفا  ةتؼقيوالؼؾقب,  فػقفا مداومةمـ قؾبف كّؾ إشقاء الؿعظؿة, 
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 تعظقًؿا وتـزيًفا. 

 مع الحب لف.  هذه كؾؿة ثـاء طؾك اهلل ومدح لف  (.احلٓؽُهلل): ۇئ

ػات, وطؾك مــف وآٓئف وكعؿف.تـاول الحؿد طؾك إسؿاء والت هلو  صِّ

ـَّة الؿلثقرة طـ الـَّبل  ا يحتاج إلك طد   ملسو هيلع هللا ىلصوالس   يف هذه إذكار وغقرها مؿَّ

يقجد الخرز, ومـ  ملسو هيلع هللا ىلص, وكان يف زماكف ملسو هيلع هللا ىلصأن تعد بلصابع القد, كؿا هق هديف 

وٓ رغب   فالؿتقسر كظؿف واستعؿالف لؾعد, ومع ذلؽ لؿ يػعؾ

, فؼد جاء يف حديث طبد اهلل بـ ملسو هيلع هللا ىلصفدي هديف فقف وٓ دطك إلقف, وخقر ال

 »قال:  طؿرو بـ العاص 
ِ
 ،(1)«َيْعِؼُد الت ْسبِقَح بَِقِؿقـِهِ  ملسو هيلع هللا ىلص َرَأْيُت َرُسوَل الل

ُفن  َمْسُئوََلٌت  -أي الت سبقح-َواْطِؼْدَن »  :وقال ِباْلََكاِمِل َفنِك 

ـَّة التَّسبقح بالقد, اق(2)«ُمْسَتـَْطَؼاٌت   . ملسو هيلع هللا ىلصتداًءا بف , فالس 

ُ/ ُّ ُِظنَيُيَُكِ  َُصاَلٍة ُُّك  ُإََُٔٗكنَُحُيُٚلُيِفُُدثُِؿ َبْيِ، ُـّ ُال ُٔ وروىُـجؽُاهللُْب
«ُ ٍ ََُشْ ُُّك  ُىلَعَ َٚ ُ٘ َُو ُؽ ْٓ َ ُاحلْ َُوهَلُ ًُ ِْ ُٓ ْ ُال ُهَلُ ُهَلُ، ًَ ي ََُشِ ُاَل ُوَْظَؽُه ُاهلُل ُإاَِل ُإهَِلَ اَل

ُإاَِلُ َة َٚ ُىُ َُواَل َل ْٚ َُظ ُاَل ُُىَِؽيٌؿ، ُاهلل[ثِةهللِ، ُإال ُهلإ ُهَلُُُ(3)]ال ُإِيَةهُ، ُإاَِل َُجْفُجُؽ َواَل
ؿِهَُ ٌَ ُ ْٚ َ َُول َٔ ي ُإاَِلُاهلُلُُُمِِِْصنَيُهَلُُادل  ،ُاَلُإهَِلَ ُٔ ََك َٖةُ ُاحلْ ،َُوهَلُُاثلَ َُ َُْهْظ ُحَُوا َٓ اجل ْف

                                                           

 .ف إلباينصححو (,6451(, والرتمذي )5118أخرجف أبق داود )( 5)

 .ف إلباينحسـو(, 6186(, والرتمذي )5115أخرجف أبق داود )( 8)

 .زيادة مـ صحقح مسؾؿ ساقطة مـ إصؾ( 6)
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ُ«اََُْكنُِؿونَُ ُىَةَل/ ُو»، ُاهللِ َُرُقُٚل ُُدثُؿَُُملسو هيلع هللا ىلصاَكَن َٔ ِٙ ِ ُث
َُ  ِ َٙ َُصاَلةٍُُُح ُُّك  ُثُٗ«. إهؿد

ُ.ُ(1)مكِّ

D 
 هذه ثالث هتؾقالت:

: ٓ إلف إٓ اهلل وحد ٓ شريؽ لف, لف الؿؾؽ ولف الحؿد وهق طؾك الولى

 كؾ شلء قدير.

الثـاء لف الػضؾ ولف ٓ إلف إٓ اهلل وٓ كعبد إٓ إياه لف الـعؿة و الثاكقة:

 الحسـ.

 ديـ ولق كره الؽافرون.: ٓ إلف إٓ اهلل مخؾصقـ لف الالثالثة 

  , وتؼرير لرباهقـف.ؿعـاهتثبقت للتبعت كّؾ هتؾقؾٍة بتلكقد لؾتقحقد, ف

, ا تلكقد لؾتقحقدذوه «وحده َل شريك له»فالتَّفؾقؾة إولك ُأتبعت بؼقلف: 

, وهذه براهقـ طؾك «له الؿؾك وله الحؿد وهو طؾى كل شيء َدير»وققلف: 

 وجقب إفراده بالعبادة. 

َل كعبد إَل  », فـ «َل إله إَل  الل َل كعبد إَل  إي اه»قؾة الثَّاكقة ُأتبعت بؼقلف: والتَّفؾ

, هذه «له الـعؿة وله الػضل وله الثـاء الحسن»هذا هق التَّقحقد, وققلف: «:  إي اه

                                                           

 (.104مسؾؿ )أخرجف ( 5)
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يـ لف.  براهقـ ودٓئؾ طؾك وجقب إفراده بالعبادة وإخالص الدِّ

, «مخؾصقن له الدين ولو كره الؽافرون»لف: التَّفؾقؾة الثَّالثة ُأتبعت بؼق

ڳ  ڳ  ڱ   ﴿ :هلل, قال  الديـ كؾفوهذه حؼقؼة التَّقحقد, أن تخؾص 

ڎ   ڎ  ڈ   ﴿: , وقال [1]البقـة:  ﴾ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  

يـ هلل: أن يؽقن [6]الزمر:  ﴾ژڈ ايف الـَّؼل, وإخالص الدِّ , والخالص: هق الصَّ

يـ خالًصا كؼق   َّٓ اهلل. كٓ يبتغ ا هللالدِّ  بف إ

إلك هذه التَّفؾقالت الثَّالث كقػ ُتجدد لؾؿسؾؿ  -رطاك اهلل-واكظر 

مع َففٍؿ لؾؿعـك  فاتقحقده وإيؿاكف وإخالصف هلل؛ ولفذا يـبغل لؾؿسؾؿ أن يؼقل

هل, بؾ طؾقف أن  ٓ يدري مامجردة كؾؿات  يليت هباوتحؼقٍؼ لؾؿؼصد, فال 

ؾقف مـ التَّقحقد واإلخالص واإلفراد هلل بالعبادة, يؼقلفا مستشعًرا لؿا دلَّت ط

ولؿا ُوجد َمـ يؼقل هذه الؽؾؿة وهق ٓ يدري ما معـاها, ربؿا كؼضفا بلققالف 

, ثؿَّ بعدها بؾحظاٍت, يؿد يديف ويستغقث بغقر «َل إله إَل الل»وأفعالف, فقؼقل: 

ضًرا, فضاًل  َؿـ ٓ يؿؾؽقن ٕكػسفؿ كػًعا وٓماهلل مـ إمقات الؿؼبقريـ 

 طـ أن يؿؾؽقا لغقرهؿ شقًئا مـ ذلؽ.

ٓ تـػع قائؾفا بؿجرد الـ طؼ هبا, بؾ ٓ بد أن يشفد هبا «: َل إله إَل الل»و 

]الزخرف:  ﴾ى      ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ   ﴿: طـ طؾؿ بؿعـاها, قال 

يب  جت     حت     خت   مت    ﴿: , أي: يعؾؿقن معـك ما شفدوا بف, وقال [86
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ُه ََل »: ملسو هيلع هللا ىلص, ويف صحقح مسؾؿ قال الـَّبل [50محؿد: ] ﴾ىت   َمْن َماَت َوُهَو َيْعَؾُم َأك 

فاشرتط العؾؿ بؿعـاها, فالبد أن يعؾؿ الؿسؾؿ  ،(1)«إَِلَه إَِل  اللُ، َدَخَل ْلَجـ ةَ 

 معـك هذه الؽؾؿة وما تدل طؾقف مـ التَّقحقد, واإلخالص هلل.

ت التل ُيشرع لؾؿسؾؿ أن يؼقلفا دبر فالحاصؾ أنَّ هذه الؽؾؿات الؿباركا

إن قالفا طـ كّؾ صالٍة, مـ شلهنا أكَّفا تجدد التَّقحقد يف قؾب الؿسؾؿ وتؼقيف 

 . استحضار لؿا دلت طؾقف

 ما ُيشبح بى يف األياو وفضل التَّشبيح
ُ َؿْيَؿةَ ُ٘ ُروىُأثُٚ َنَُرُقَٚلُالَِلِ

َ
ُإهَِلَُإاَِلُالَِلُُ»ىَةَل/ُُملسو هيلع هللا ىلص/ُأ ُىَةَل/ُالَ ْٔ َُْ

ٍْٚمُ ُيَ ٍ َُىِؽيٌؿ.ُيِفُّك  ََُشْ ُُّك  ُىلَعَ َٚ ُ٘ ُؽ،َُو ْٓ ُاحَل َُوهَلُ ًُ ِْ ُٓ ُال ُهَلُ ُهَلُ، ًَ ي ََُشِ وَْظَؽُهُالَ
ُ ُٗ ْٖ َُخ َُوحُمَِيْخ ٍَٖح، َُظَك ِْةاَُح ُ ُهَلُ َُوُكذَِت ُرِىَةٍب، ْشِ ـَ ُ ْؽَل ـَ ُ ُهَلُ ََُكَْٕخ َُمَؿٍة، ِْةاََح

َٚمُُِْةاَُحَُقي َبٍح،َُواَكَنُهَلُُِظْؿًزا َظٌؽُي
َ
ِتُأ

ْ
ُيَأ ّْ َ ،َُول ِِسَ ْٓ َُظىَتُُح ُٗ َْ ْٚ ُالَنْيَػةِنُيَ َٔ ِْ

ُىَةَل/ُُقْجَعةَنُ ْٔ َْ َُذلً،َُو ْٔ ِْ ُ ْكرَثَ
َ
ُأ ََ ِٓ ـَ ُ ٌَ ةَُصةَ ُثُٗإاَِلُرَُص َٓ ُِم ََ ْنَظ

َ
ِحُثِأ َْ اُِيَية

ُ ََُكَْٕخ ْٚ َ َُول َُػَػةيَةهُ ُُظَػْخ َُمَؿٍة ِْةاََح ُ ٍْٚم ُيَ ُيِف ِؽهِ، ْٓ ِِبَ َُو ُابْلَْعؿُِاهللِ َُزَبِؽ ََ .ُ«ِْْس
 .(2)ْذهوُـِيٗ

ُوْةُاعَدَلُالََشَ ُُْٔ-ثةُهذط-اَُفْؽَلُُ(.ـؽلُـشُرىةب): ۇئ َِ /ُاملْس
ُابلَْصيٚن/ُ ُوىةل ُٕؾيَه، ُواكن ، ِٗ ُصنك ُْٔ ُاعَدهل ُْة رِس ٍَ ُوبةل ُصنكٗ، كي
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ْسَ. ِٓ ٓةُال ُاَُفْؽَلُواُِفؽَلُُُلذةن،ُ٘و

D 
ُيُكجطُثُٗيفُاأليةمُونظَُاُتَُ): ۇئ أي: ورًدا يقمًقا يقاضب (. كبيطْة

طؾقف الؿسؾؿ يف كؾِّ يقٍم مـ أيامف, بحقث يحرص طؾك أن ٓ يػقت طؾقف هذا 

 .القرد يف أي يقم مـ أيامف

ُ): ۇئ  ُىلَعَ َٚ ُ٘ َُو ُؽ، ْٓ ُاحَل َُوهَلُ ًُ ِْ ُٓ ُال ُهَلُ ُهَلُ، ًَ ي ََُشِ ُالَ ُوَْظَؽهُ ُالَِلُ ُإاَِل ُإهَِلَ الَ
ٍ ُىَِؽيؿٌُ ََُشْ ؿاواتهذه ك(. ُّك   .ؾؿة التَّقحقد التل ٕجؾفا قامت إرض والسَّ

َلَ إَِلَه إَِل  اللُ َوْحَدُه َلَ َشرِيَك َلُه، َلُه الُؿْؾُك َوَلُه »وقد ُجؿع يف هذا الؾَّػظ: 

ِديرٌ  ََ , -كؾؿة التَّقحقد العظقؿة-بقـ هذه الؽؾؿة « الَحْؿُد، َوُهَو َطَؾى ُكل  َشْيٍء 

 .دلقلفا, وذكر شلء مـ دٓئؾفا وبراهقـفاوبقـ تلكقد معـاها وم

َُمَؿةٍُ): ۇئ ِْةاََح ُ ٍْٚم ُيَ ُّك  كر هبذا  (.يِف يػقد أهؿقة الؿقاضبة طؾك هذا الذِّ

-العدد مئة مرة, بحقث يؽقن ورًدا لؾؿسؾؿ يف كؾِّ يقٍم مـ أيامف, والؿئة تعد 

الُبعد طـ بلصابع القد؛ ٕكف أبؾغ وأكؿؾ يف التَّعبد والخشقع و -اتباًطا لؾسـة

 الؿراءة مـ استخدام الـَّاس ٍٔٓت أو خرٍز أو كحق ذلؽ.

مـ الققم يمتك فقف هبذه التَّفؾقالت,  ذكر يف هذا الحديث وقٌت ولؿ يُ 

فإولك يف مثؾ هذه الحالة: الؿبادرة واإلتقان بف يف أول الققم ومػتتحف؛ ٕنَّ 

 ذلؽ فقف:
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: مسارطة يف الخقرات. ًٓ  أو

كر وبركاتف مـ أول يقمف.ثاكًقا: لقغـؿ خق  رات هذا الذِّ

ثالًثا: ٕنَّ اإلكسان ٓ يدري ما يعرض لف يف يقمف مـ الحقائؾ والعقائؼ 

قاغؾ.  والشَّ

كر والعـاية بف ملسو هيلع هللا ىلصثؿَّ ذكر  فذكر  ,الػقائد والثِّؿار لَؿـ يقفؼ لإلتقان هبذا الذِّ

 :خؿسة ثؿار طظقؿة الثَّؿرة, وهل 

اٍب  َكاَكْت َلُه َطْدَل »إولك:  ََ , أي: كلكؿا أطتؼ يف يقمف هذا طشرة «َطْشرِ ِر

رقاب يف سبقؾ اهلل, وطتؼ الرقاب ٓ يخػك طظقؿ فضؾف وشريػ قدره وجزيؾ 

 .ثقابف طـد اهلل 

 «.َوُكتَِب َلُه ِماَئُة َحَسـَةٍ »الثَّاكقة: 

 «.َوُمِحَقْت َطـُْه ِماَئُة َسق َئةٍ »الثَّالثة: 

ابعة:  ْقَطاِن، َيْوَمُه َحت ى ُيْؿِسيَ َوَكاَن َلُه حِ »الرَّ ا يمكد «ْرًزا ِمَن الش  , وهذا مؿَّ

كر يف أول الققم؛ حتك يؽقن حصـًا لف مـ  أهؿقة الؿبادرة بنتقان هذا الذِّ

قطان مـ أول الققم, وٓ يمخر هذه الػضقؾة  قطان, وحرًزا واقًقا لف مـ الشَّ الشَّ

حرص طؾك اغتـامفا مـ أول حتك يـتصػ الققم, أو ُقرب هناية الققم, بؾ ي

 يقمف.

ا َجاَء به»الخامسة:  إَِل  َرُجٌل َطِؿَل  ،َوَلْم َيْلِت َأَحٌد يوَم الِؼَقاَمِة بَِلْفَضَل ِمؿ 
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التَّفؾقالت  , أي: طدَّ «طؿل أكثر من ذلك», ولقس الؿراد بؼقلف: «َأْكَثَر ِمْن َذلك

ؿا وردت مئة, لؽـ ُيستؽثر مئة وطشرة طؾك سبقؾ الؿثال, فالتَّفؾقالت ُتَعد  ك

 .مـ التَّفؾقؾ الؿطؾؼ, أو التَّسبقح الؿطؾؼ, أو الـَّقافؾ بعؿقمفا

ُُظَػْخَُػَػةيَةُهُ): ۇئ َُمَؿٍة ِْةاََح ُ ٍْٚم ُيَ ُيِف ِؽهِ، ْٓ ِِبَ َُو ُُقْجَعةَنُاهللِ ُىَةَل/ ْٔ َْ َو
ُابْلَْعؿُِ َُزَبِؽ ََ ِْْس ُ ََُكَْٕخ ْٚ َ ؾف, أنَّ طؾك وهذا الؼقل فقف كالؼقل يف الذي قب (.َول

حديث أبل  تؼدم مـالؿسؾؿ أن يحرص طؾك أن يليت بف مـ أول الققم, وقد 

اَل ِحقَن ُيْصبُِح َوِحقَن ُيْؿِسي: ُسْبَحاَن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ الـَّبل  هريرة  ََ َمْن 

ا َج  ٍة، َلْم َيْلِت َأَحٌد َيْوَم اْلِؼَقاَمِة، بَِلْفَضَل ِمؿ   َوِبَحْؿِدِه، ِماَئَة َمر 
ِ
اَء بِِه، إَِل  َأَحٌد الل

اَل َأْو َزاَد َطَؾْقهِ  ََ اَل ِمْثَل َما  ففذا كّص طؾك أكف مـ أذكار الصباح والؿساء,  ,(1)«ََ

باح, ومئة مرة يف الؿساء.  فقمتك هبذه التَّسبقحات مئة مرة يف الصَّ

ِؽهُِ): ۇئ ْٓ ِِبَ قح هذا جؿع بقـ التَّسبقح والتَّحؿقد, والتَّسب(. ُقْجَعةَنُاهللَُِو

, والتَّحؿقد ثـاء طؾك اهلل, ففق جؿع بقـ التَّـزيف لف طـ ما ٓ تـزيف هلل 

, وهاتان الؽؾؿتان دلَّ الؼرآن يؾقؼ بف, والثَّـاء طؾقف بؿا هق أهؾف 

 الؽريؿ طؾك أهنؿا خاتؿة كالم أهؾ الجـة يف دخقلفؿ الجـة, فؼال اهلل

: ﴿ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڇڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ

الؽؾؿتقـ: التسبقح, هاتقـ بقـ  قا, فجؿع[51يقكس: ] ﴾ڌ ڎ ڎ
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والتحؿقد, جعؾـا اهلل مـ الؿؽثريـ مـ التَّسبقح بحؿد اهلل, ومـ الؼائؾقـ لفا يف 

  جـات الـَّعقؿ.

َٙينُـُُٔمْصَفتُثُٔقفؽُثُٔأيبَُوىَةصُـُٔأثيٗ ىةل/ُ وروىُمٚىسُاُل
ُ َْٖؽَُرُقِٚلُاهللِ ـِ َٖةُ ٌُ

ـُُ»،َُذَيةَل/ُملسو هيلع هللا ىلص َحْفِض
َ
َُْمُُأ

َ
ٍْٚمُأ ُيَ ْنُيَْسِكَت،ُُّكَ

َ
ُأ ّْ َظُؽُز

َ
أ

ٍَٖح؟ ٍَٖح؟ُىَةَل/ُ«َُظَك َُْمَُظَك َظُؽَٕةُأَ
َ
ْيَمُيَْسِكُتُأ ٌَ ُ/ ِٗ ِ ُُصََِكةا ْٔ ِْ ُ ٌَ ِ هَلَُُقةا

َ
نََكأ

ُُْمَُػِػيَبحٍُ» ُأَ ُٗ ْٖ َُخ ُُُيَعُّ ْو
َ
ُأ ٍَٖح، ُُْمَُظَك ُأَ ُهَلُ َذُت ٍْ َُذُي ُتَْكبِيَعٍح، ِْةاََح ُ «.ُيَُكج ُط

ُ.(1)ُٗمكِّإهؿدُث
ُ ُيف ُٚ٘ ٍُ٘ؾا ُاحُلٓيؽي/ ُمكِّ»ىةل ٌُذةب ُـُٔ« ُالؿوايةت، ُمجيؿ يف

ُوُيىي َٚإح، ـَ ُ ُوأثٚ ُمفجُح، ُورواه ُاُرُبْىةين/ ُىةل ُُيع، ُأو ُقفيٍؽُُمٚىس/ ُٔ ث
ُثليُأُُِ ٚا/َُوَُيُعُّ ُ.ٍمُاَُيّػةنُنيةل

D 
ٍَٖح؟): ۇئ َُْمَُظَك

َ
ٍْٚمُأ ُيَ ْنُيَْسِكَت،ُُّكَ

َ
ُأ ّْ َظُؽُز

َ
ُأ ـُ َحْفِض

َ
هذا أسؾقب ُ.(أ

بؿعـك الـػل, أي: ٓ يعجز أحدكؿ أن « أيعجز»تشقيؼ, وآستػفام يف ققلف: 

وتاقت كػقسفؿ لذلؽ,  يؽسب كؾ يقم ألػ حسـة, فشققفؿ 

, وهذا يدل «َسَلَلُه َسائٌِل ِمْن ُجَؾَسائِِه: َكْقَف َيْؽِسُب َأَحُدَكا َأْلَف َحَسـٍَة؟»ولفذا 

حابة   وطظقؿ رغبتفؿ يف تحصقؾف, فؼالالخقر,  طؾك طؾك حرص الصَّ
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َٖحٍُ»: ملسو هيلع هللا ىلص َُظَك ُُْم ُأَ ُهَلُ َذُت ٍْ َُذُي ُتَْكبِيَعٍح، ِْةاََح ُ , ٕنَّ الحسـة بعشر «يَُكج ُط

أمثالفا, كؿا دلَّت طؾك ذلؽ طؿقم إدلة يف كتاب اهلل, وسـة كبقف 

. 

سخ هؽذا هق يف طامة كقال الـقوي: « َأْو ُيَحطُّ َطـُْه َأْلُف َخطِقَئةٍ »قال: 

وقال الحؿقدي  ,بالقاو« ْو ُيَحط  »ويف بعضفا « أو»ـ ب« َأْو ُيَحط  »صحقح مسؾؿ 

وقال  .«أو»ـ ب« َأْو ُيَحط  »كذا هق يف كتاب مسؾؿ  (:الجؿع بقـ الصحقحقـ)يف 

ورواه شعبة وأبق طقاكة ويحقك الؼطان طـ يحقك الذي رواه مسؾؿ  :الربقاين

 . (1)واهلل أطؾؿ .بالقاو« ْو ُيَحط  »مـ جفتف فؼالقا 

ُ َؿْيَؿةَ ُ٘ ُ ُأثٚ ُُوروى ُاهللِ َُرُقُٚل ُ»ملسو هيلع هللا ىلصىَةَل /ُ ُىلَعَ َُػِهيَهَذةِن َذةِن َٓ ِ َُك
ِؽهِ،ُ ْٓ ِِبَ َُو ُاهللِ ُُقْجَعةَن / ِٔ ُالؿمَْحَ ُإىَِل َُظجِيَجَذةِن ِٓزيَاِن، ْ ُال ُيِف ُزَِييََِذةِن الِ َكةِن،

ُِّ ُ.(2)متػؼ طؾقف«.ُُقْجَعةَنُاهللُِاَُْفِؾي

َذة): ۇئ َٓ ِ  َوبَِحْؿِدهِ »خرب مؼدم, والؿبتدأ هق ققلف: ُ.(نَُُِك
ِ
, «ُسْبَحاَن الل

كؾؿتان خػقػتان سبحان اهلل العظقؿ, وأصؾ الجؿؾة: سبحان اهلل وبحؿده, 

طؾك الؾِّسان... لؽـف قدم الخرب وأصال يف وصػف, ثؿَّ جاء بالؿبتدأ بعد أن 

ظقؿة, والتَّرغقب اشتاقت الؼؾقب إلك معرفتف, وهذا مـ أسالقب التَّشقيؼ الع

                                                           

 (.51/81) شرح صحقح مسؾؿ (5)
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ثؿَّ أخذ يصػ هاتقـ الؽؾؿتقـ « َكِؾَؿَتانِ »يف الخقر والحثِّ طؾقف, حقث قال: 

ْحَؿنِ , َخِػقَػَتاِن َطَؾى الؾ َساِن، َثِؼقَؾَتاِن فِي اْلِؿقَزانِ »فؼال:  , إلك «َحبِقبََتاِن إَِلى الر 

ذه اشتاقت الؼؾقب شقًقا طظقًؿا إلك معرفة هاتقـ الؽؾؿتقـ بعد هأن 

إوصاف العظقؿة, التل جؿعت بقـ الخػة طؾك الؾِّسان, وهذا دلقؾ طؾك قؾَّة 

ففق لقس طؿاًل ثؼقاًل متعًبا مجفًدا, ومؼابؾ هذه الخػة طؾك الؾِّسان:  ,العؿؾ

ثؼؾ يف الؿقزان يقم الؼقامة, والذي يدل طؾك طظؿ الثقاب, فلفاد ققلف: 

قؾَّة العؿؾ وكثرة الثَّقاب, وهذا « ِن فِي اْلِؿقَزانِ َخِػقَػَتاِن َطَؾى الؾ َساِن، َثِؼقَؾَتا»

, أن يعؿؾ العبد قؾقاًل ويـال طؾقف العظقؿ مـ إجر فضؾ مـ اهلل 

 والثَّقاب. 

والحديث فقف إثبات الؿقزان, وهق مقزان حؼقؼل يـصب يقم الؼقامة, لف 

قئات, قال : كتعال كػتان: كػة تقضع فقفا الحسـات, وكػة تقضع فقفا السَّ

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ    ڱڳ  ڳ  ڱ﴿

 . [0 -8]إطراف:  ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ        ھ  ھ  

ُِٔ): ۇئ ُالؿمَْحَ ُإىَِل فقف بقان طظؿ مؽاكة هاتقـ الؽؾؿتقـ طـد  .(َظجِيَجَذةِن

, وهذا فقف إثبات صػة الؿحبة هلل وُخص اسؿف اهللاهلل, وأهنؿا حبقبتان إلك 

اكريـ مـ  الرحؿـ بنضافة هذه الؿحبة إلقف: إشعاًرا بعظقؿ كصقب همٓء الذَّ

 رحؿة اهلل.
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ُِّ): ۇئ ُاَُْفِؾي ُاهللِ ُُقْجَعةَن ِؽهِ، ْٓ ِِبَ َُو ُاهللِ الؽؾؿتان  هاتان (.ُقْجَعةَن

, ثبت بعده الحؿد هلل , فإولك تـزيف أُ  قائؿتان طؾك التَّـزيف هلل

اكر هلل , وحاصؾ هوالثَّاكقة ُأثبت بعده العظؿة هلل  ذا التَّسبقح أنَّ الذَّ

  بف, كزه رّبف تـزيًفا يستصحب معف الثَّـاء طؾك اهلل والتَّعظقؿ لف

 . 

ُ َؿْيَؿةَ ُ٘ ْنُ/ُ»ملسو هيلع هللا ىلصَُرُقُٚلُاهللُِىةلُ،ُىَةَل/ُوروىُأثُٚصةُطُـُٔأيبُ
َ
أَل

كُْ
َ
ُأ َُواهلُل ُاهلُل، ُإاَِل ُإهَِلَ َُواَل ،ِ ُلِِلَ ُؽ ْٓ َ َُواحلْ ُاهللِ، ُُقْجَعةَن ىَُٚل

َ
ةُأ َٓ ُِم ُإيَِلَ َظتُّ

َ
ُأ ، رَبُ

ُفُ ْٓ ُالَن ِٗ َِْي ـَ ُ.(1)إهؿدُثُٗمكِّ«.َُغََِفْخُ

D 
جؿع الؽؾؿات إربع التل هل أفضؾ الؽؾؿات وأحبفا إلك هذا الحديث 

حقح طـ الـَّبل اهلل  َأَحبُّ »أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلص, كؿا ثبت يف الحديث الصَّ

 
ِ
 َأْرَبٌع: ُسْبَحاَن الل

ِ
ِه، َوََل إَِلَه إَِل  اللُ، َواللُ َأْكَبُر. ََل اْلَؽًَلِم إَِلى الل ، َواْلَحْؿُد لِؾ 

َك بَِلي ِفن  َبَدْأَت   .(2)«َيُضرُّ

سقل الؽريؿ    ملسو هيلع هللا ىلصوقد ورد يف فضؾ همٓء الؽؾؿات أحاديث كثقرة طـ الرَّ

 .فضائل الؽؾؿات الربع» صائػة مـفا يف رسالة مطبقطة بعـقان: جؿعُت 

                                                           

 (.8601مسؾؿ ) أخرجف( 5)

 (.8561أخرجف مسؾؿ ) (8)
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: ثـاء الحؿدوإخالص, و : تقحقدٌ الت فؾقل, وهلل : تـزيف الت سبقحو

 : تعظقؿ هلل واطتؼاد أكف التؽبقر, وبؿا هق أهؾف  طؾك اهلل 

 .الؽبقر الذي ٓ أكرب مـف 
ِمُ»/ُملسو هيلع هللا ىلصىَةَل/ُىَةَلَُرُقُٚلُاهللُِ  وروىُأثَُٚذرُ  ُاُْالَكَ َظت 

َ
ْػرِبَُكُثِأ

ُ
اَلُأ

َ
أ

ُدفةىل؟ ُاهللِ ُإىَِل َُرقُُ« ُيَة ُِْخ/ ُدفةىل،ُىُ ُاهللِ ُإىَِل ِم ُاُْالَكَ َظت 
َ
ُثِأ يِن ْػرِبْ

َ
ُأ ُاهللِ َٚل

ُ ِؽهُِ»َذَيةَل/ ْٓ ِِبَ َُو ُاهللِ ُُقْجَعةَن ُدفةىل/ ُاهللِ ُإىَِل ِم ُاُْالَكَ َظَت
َ
ُأ ُإَِن ُثٗ«. ُإهؿد

ُ.(1)مكِّ

D 
ُدفةىل؟): ۇئ ُاهللِ ُإىَِل ِم ُاُْالَكَ َظت 

َ
ُثِأ ْػرِبَُك

ُ
ُأ اَل

َ
هذا أسؾقب تشقيؼ, (. أ

ا اش ِمُإىَِلُاهللُِدفةىل/ُ: »ملسو هيلع هللا ىلصلؿعرفتف, قال لف الـَّبل  تاق فؾؿَّ َظَتُاُْالَكَ
َ
إَِنُأ

ِؽهُِ ْٓ ِِبَ َُو ُاهللِ ه الؽؾؿة وطظقؿ ثقاهبا يف ذوتؼدم طظقؿ فضؾ ه, «ُقْجَعةَن

 ي قبؾف.ذالحديث ال

ُؿُ/ُ»ملسو هيلع هللا ىلصُىَةَل/ُىَةَلُاجلَِبُُُّوروىُأثُُٚمٚىَسُاألمفؿيُ ٌُ ُاذَلِيُيَْؾ َُ َس َْ

ي ِخُاهللَُواذَلُِ َٓ َُوال ُاَُِّي  َُ َس َْ ؿُه،ُ ٌُ ُ.(2)ْذهوُـِيٗ«.ُيُالَُيَْؾ

D 
                                                           

 (.8165أخرجف مسؾؿ )( 5)

 (.110(, ومسؾؿ )6411أخرجف البخاري )( 8)
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كر والعـاية بف والؿقاضبةالحديث ا ذيف ه طؾقف, وأكف حقاة لؾؼؾقب,  فضؾ الذِّ

فؽؾؿا أكثر العبد مـ ذكر اهلل كثرت هذه الحقاة يف قؾبف, ولفذا يؼقل شقخ 

كر لؾؼؾب مثل الؿاء لؾ» : اإلسالم ابـ تقؿقة  سؿك، فؽقف يؽون الذ 

ؿك إذا فارق الؿاء؟ , فحقاة الؼؾب إكَّؿا تؽقن بؿا خؾؼ ٕجؾف, (1)«حال الس 

, ففذه هل تقحقًدا وتعظقًؿا وتؿجقًدا هلل  وهق إقامة ذكر اهلل 

 .لؼؾب العبدالحقاة الحؼقؼقة 

 َمَثُل ال ِذي َيْذُكُر الل َوال ِذي َلَ »وهذا الحديث ورد بؾػظقـ إول مـفؿا: 

َمَثُل اْلَبْقِت ال ِذي » :, وورد أيضا بؾػظ آخر(2)«َيْذُكُر الل، َمَثُل الَحي  َوالَؿق ِت 

قِه، َمَثُل اْلَحي  َواْلَؿق ِت 
, ويػقد (3)«ُيْذَكُر اللُ فِقِه، َواْلَبْقِت ال ِذي ََل ُيْذَكُر اللُ فِ

يف  ر اهلل مجؿقع الؾَّػظقـ القارديـ لفذا الحديث أهؿقة العـاية بذك

يف البققت, وأنَّ بققت َمـ ٓ يذكرون اهلل شبقفة بالؿؼابر, فالذي ٓ يذكر اهلل 

صدره مؼربة كلن  مؼربة لف, والؼؾب الذي ٓ يذكر اهلل  بقتف بقتف كلن

 .لؼؾبف

وبقت الغافؾ بؿـزلة  ,فجعؾ بقت الذاكر بؿـزلة بقت الحلقال ابـ الؼقؿ: 

                                                           

 (.48ٓبـ الؼقؿ )ص:  «القابؾ الصقب مـ الؽؾؿ الطقب»اكظر: ( 5)

 (.6411أخرجف البخاري ) (8)

 .(110أخرجف مسؾؿ ) (6)
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 وهق الؼرب. ,بقت الؿقت

لؾػظ إول: جعؾ الذاكر بؿـزلة الحل والغافؾ بؿـزلة الؿقت, ويف ا

فتضؿـ الؾػظان: أن الؼؾب الذاكر كالحل يف بققت إحقاء, والغافؾ كالؿقت 

يف بققت إمقات. وٓ ريب أن أبدان الغافؾقـ قبقر لؼؾقهبؿ وقؾقهبؿ فقفا 

 .(1)كإمقات

بؾ حريًصا  ,ك ذكر اهللفالحاصؾ أنَّ العبد يـبغل طؾقف أن يؽقن حريًصا طؾ

ىئ  ىئ   ﴿بذلؽ حقث قال:  , كؿا أمر اهلل بالؽثرةطؾك ذكر اهلل 

, وقال [48-45]إحزاب:  ﴾ ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ    يئ

 :﴿   ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

 .[61]إحزاب:  ﴾ ۅ

 ما ُيقال عند القياو من اجمللص
ؿيؿةُ ُ٘ َُصََِفُيِفُدَلٍِِْفُ»/ُملسو هيلع هللا ىلصُ،ُىةل/ُىةلَُرُقَٚلُالَِلُِروىُأثُٚ ْٔ َْ

ُ َّ ُٙ ُالَِ ًَ ُُقْجَعةَٕ / ًَ ِ َُذل ِٗ ُدَلِِِْك ْٔ ِْ ُ َٚم َُحُي ْن
َ
ُأ ََ َُرْج َُذَيةَل ، ُٗ ََُُلُػ ِٗ ُذِي رُثَ ٍَ نَ

ةََُكَنُ َْ ُ ،ُإاَِلُُكِهَؿُهَلُ ًَ دُُٚبُإحَِلْ
َ
ْقَذْلِهُؿَكُوَأ

َ
َْٕخُأ

َ
ُإاَِلُأ ْنُاَلُإهَِلَ

َ
ُؽُأ َٙ ْم

َ
ِؽَك،ُأ ْٓ ِِبَ َو

ُدَلُْ ًَُيِف ِ َُذل ِٗ ُِِِك ُظكُٔ«. ُاُّتْؾي/ ُىةل ُواُنكةئ، ُاُّتْؾي أػؿصٗ

                                                           

 (.8/814مدارج السالؽقـ ) (5)
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ُ.ُ(1)صعيط
ُ ُيف ُغؿىٗ ُمجفُخ ُوىؽ َِح، ـِ ُ ُهل ُابلُؼةري/ ُوىةل ُْٖهؿد»ىِخ/ ـ  «.ُص

ٚاتُيفُالالكمُظىتُالُيُهّٙوالَُِ ُ.(2)َلع/ُاػذالُفُاألص

D 
غط, وأن يتـبف إلك أنَّ ؾَّ الؿسؾؿ مطؾقب مـف يف مجالسف أن يتحرز مـ ال

تف يف مجالسف محسقبة طؾقف ومعدودة يف طؿؾف, وأنَّ القاجب طؾقف أن كؾؿا

, لؽـ العبد مفؿا اجتفد يف ذلؽ, فال بد أن يبدر مـف يتؼل اهلل 

ت طؾك كػسف  َّٓ أكف فقَّ مجؾسف يف التَّؼصقر يف مجؾسف, ولق لؿ يؽـ يف ذلؽ إ

ا اشتغؾ بالؿباح طـ الؿستحب لؽػك بف تؼ صقًرا, فؽقػ هذا شقًئا مـ الخقر لؿَّ

إذا كان كثقر مـ الؿجالس ٓ تخؾق مـ الّؾغط, بؾ حتك أحقاًكا مـ أثام, ففذه 

الؽؾؿات كػارة لؾعبد لؿا كان يف مجؾسف ذلؽ, ويـبغل أن ُيعؾؿ هـا أنَّ ما يؼع 

 يف مجالس الـَّاس مـ خطل وذكب بسبب آفات الؾِّسان طؾك قسؿقـ:

خرية والؾَّعـ والّشتؿ والقققعة الؽبائر مثؾ: الغقبة والـَّؿقؿ الول:  ة والس 

يف إطراض, فال يؼقل الؼائؾ: أنَّ هذا الحديث يدل طؾك أنَّ اإلكسان يجؾس 

ويفزأ ويسخر ويؼقل الحرام وأثام, ثؿ  يف مجؾسف ويغتاب مـ أراد ويـؿ

                                                           

 وصححف إلباين.(, 6466الرتمذي ) أخرجف( 5)

 (.556لؾحاكؿ )ص:  «معرفة طؾقم الحديث»اكظر: ( 8)
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يؼقل: أختؿ مجؾسل هبذا التَّسبقح ويغػر ما كان, فالؽبائر ٓ بد فقفا مـ تقبٍة, 

كاكت آثارها متعدية, فال بد مـ محق ذلؽ إثر, فنذا كان مثاًل كؿَّ فلوقع  وإذا

دور طؾك أحد الؿسؾؿقـ, فال يؽػل يف  طداوة بقـ اثـقـ, أو اغتاب فشحـ الص 

كر يف خاتؿة الؿجؾس ويؽقن كػارة لؿا كان,  ذلؽ أن يؼقل: آيت هبذا الذِّ

كقب وتؾؽ الؽبائر.مـ تؾؽ ال فالؽبائر ٓبد فقفا مـ تقبة إلك اهلل   ذ 

ا ٓ يتعد بلثره طؾك الغقر, ففذا ُيؽػره  الثاين: كقب والّؾؿؿ, مؿَّ ِصغار الذ 

طاء طـد الؼقام مـ الؿجؾس.   هذا الد 

والحاصؾ أنَّ العبد يجب طؾقف أن يصقن مجالسف مـ الؿعاصل وأثام,  

كر الؿبارك العظقؿ الؿلثقر  وأن يحرص طـ الـَّبل طؾك ختؿ مجالسف هبذا الذِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص

ًَُ): ۇئ ِ َُذل ِٗ ُدَلِِِْك ْٔ ِْ ُ َٚم ْنَُحُي
َ
ُأ ََ يدل  طؾك الحرص طؾك أن  .(َذَيةَلَُرْج

 يؼقلفا يف الؿجؾس كػسف قبؾ أن يؼقم مـف, بحقث تؽقن خاتؿة الؿجؾس.

َْٕخُ): ۇئ
َ
ُأ ُإاَِل ُإهَِلَ ُاَل ْن

َ
ُأ ُؽ َٙ ْم

َ
ُأ ِؽَك، ْٓ ِِبَ َُو َّ ُٙ ُالَِ ًَ جؿع ثالث  .(ُقْجَعةَٕ

التَّسبقح »الؽؾؿات إربع التل هل أحب الؽالم إلك اهلل:  كؾؿات مـ

ًَُ»آستغػار: ب, ثؿَّ أتبع ذلؽ «والتَّحؿقد والتَّفؾقؾ دُُٚبُإحَِلْ
َ
ْقَذْلِهُؿَكُوَأ

َ
, أي: «أ

.
َّ
 أصؾب مـؽ يا اهلل أن تغػر لل وتتقب طؾل

ًَُ): ۇئ ِ َُذل ِٗ ةََُكَنُيِفُدَلِِِْك َْ ا الؽبائر, أي: مـ الصَّ  .(إاَِلُُكِهَؿُهَلُُ غائر, أمَّ
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گ  گ  گ  گ   ﴿ الـ صقص أكف ٓبد فقفا مـ تقبة, قال: فؼد دلَّت طؿقم

 وقال, [65]الـساء:  ﴾ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

، َما َلْم ُتْغَش : »ملسو هيلع هللا ىلص اَرٌة لَِؿا َبْقـَُفن  َؾواُت اْلَخْؿُس، َواْلُجْؿَعُة إَِلى اْلُجْؿَعِة، َكػ  الص 

ؾقات الخؿس أطظؿ مـ ققِل: سبحاكؽ الؾفؿ  ,(1)«اْلَؽَبائِرُ  ومعؾقم أنَّ الصَّ

َّٓ أكَت أستغػرك وأتقب إلقؽ, بؾ جؿقع هذه  ,وبحؿدك أشفد أن ٓ إلف إ

الة: التَّسبقح, والتَّؽبقر, والتَّفؾقؾ, وآستغػار , ومع الؽؾؿات مقجقدة يف الصَّ

 .ما لم تغش كبقرة: ا قال ذه

م يف أطراض الؿسؾؿقـ: غقبة وكؿقؿة وسخرية ا كان الؿجؾس فقف كالذوإ

كر أن يؼقلف الؿرء ويظـ ذا الذه حؼقق لؾعباد؛ ٓ يؽػل فقفا هذلؽ, ففذوكحق 

 ه الحؼقق سؼطت؛ ففل ٓ تسؼط إٓ بالعػق والؿسامحة مـفؿ.ذلؽ أن هذب

ِّلع): ۇئ ُيهُّٙ/ال ُال ُظىت ُالالكم ُيف ٚات ُاألص مـ كثرة  (.اػذالف

ؿجؾس, وهذا يدل  طؾك كثرة الؽالم فقف, فال يلمـ الّؾجج وإصقات يف ال

كر  العبد يف مثؾ هذه الؿجالس أن يؽقن زلَّ لساكف بؽؾؿٍة, فقؽقن هذا الذِّ

كػارة لف, لؽـ يـبغل التَّـبف إلك أكف إذا كان الذي صدر مـف يف مجؾسف مـ 

 كدًما طؾك ققلفا, وطزًما الؽبائر, فالبد أن يتقب مـفا العبد  إلك اهلل 

طؾك طدم العقدة إلقفا, واإلقالع طـفا تؿاًما يف مجالسف الؼادمة, وهذه هل 

                                                           

 (.866أخرجف مسؾؿ )( 5)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿: التَّقبة الـَّصقح, وقد قال اهلل 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  

, فؿـ شرط التَّقبة الؿؼبقلة: أن تؽقن كصقًحا, والتَّقبة [8]التحريؿ:  ﴾ٿ

ل استقفت شروط التَّقبة: الـَّدم, واإلقالع, والعزم طؾك طدم الـَّصقح: هل الت

كب مرة أخرى.   العقدة إلك الذَّ

ي كثر فقف الؾغط, بؾ يتـاول كؾ ذكر بختؿ الؿجؾس الذا الذوٓ يختص ه

أن  كر؛ لؿا صحَّ مـ حديث جبقر بـ مطعؿ ذمجؾس, حتك مجؾس ال

 ,حاكؽ الؾفؿ وبحؿدكسب ,مـ قال: سبحان اهلل وبحؿدهقال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

أستغػرك وأتقب إلقؽ, فؼالفا يف مجؾس ذكر كاكت  أشفد أن ٓ إلف إٓ أكت

 .(1)يف مجؾس لغق كاكت كػارة لف ومـ قالفا ,كالطابع يطبع طؾقف

 ما ُيقال عند املشاء
ُ ٚد ُمكف ُثٔ ُاهللِ َُخْجؽ ُُروى ُاجلبُّ ََُكَن ُىَةَل/ُملسو هيلع هللا ىلصىَةَل/ ْمىَس

َ
ُأ ُإذا /

ْمىَسُ»
َ
ُوَأ َٖة ْمَكيْ

َ
ُهَلُُأ ًَ ي ََُشِ ُاَل ُوَْظَؽهُ ُاهلُل، ُإاَِل ُإهَِلَ ُاَل ِ ُلِِلَ ُؽ ْٓ َ َُواحلْ ،ِ ُلِِلَ ًُ ِْ ُٓ ْ «ُُال

ُ/ َٔ ِٙ َراهُُىَةَلُذِي
ُ
ُ»ىَةَل/ُأ ًَ ُ ل

َ
ْقأ

َ
ُأ ٍ ُىَِؽيٌؿ،َُرب  ََُشْ ُُّك  ُىلَعَ َٚ ُ٘ ُؽَُو ْٓ َ َُوهَلُُاحلْ ًُ ِْ ُٓ ْ هَلُُال

ة َْ ُ ِؾهُِالَِْيَِِحُوََػْيَ َ٘ ةُيِفُ َْ ُ ةَُُػْيَ َْ ُ ِؾهُِالَِْيَِِحَُوََش  َ٘ ُ ََُش  ْٔ ُِْ ًَ ِ ُٚذُث ـُ َ
ة،ُوَأ َ٘ َبْفَؽ

َؾاٍبُيِفُاجلَةِرُ ـَ ُ ْٔ ِْ ُ ًَ ِ ُٚذُث ـُ َ
ٍِرَبِ،ُأ ُاُْ ِ ٚ َُوُق َِ َك ٍَ ُاُْ َٔ ِْ ُ ًَ ِ ُٚذُث ـُ َ

ُأ ة،َُرب  َ٘ َبْفَؽ
                                                           

(, وصححف إلباين يف 5011, والحاكؿ )(5186) الطرباين يف الؽبقر أخرجف( 5)

 .(85الصحقحة )
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َُْيرْبُِ َؾاٍبُيِفُا ـَ ُ«َُو يًْظة/
َ
ُأ ًَ ِ َُذل ْصَجَطُىَةَل

َ
ُأ ْصَجطَُ»َوإذا

َ
َٖةُوَأ ْصَجْع

َ
ُُِأ ُلِِلَ ًُ ِْ ُٓ ْ «.ُال

ُ.ُ(1)أػؿصُٗمكِّ
ُُ ٍِرب»وىٚهل/ ُال  ٚ ُوق ُاجلَةس،ُ«/ ُىلع ّ ُاتلَفؾُّ ُثٓفَن ُابلة ِ ُبكٍٚن روي

ٚصٙنِيُورَصطُاُهذط ُال َؿُاخلََػةيبُّ ٌَ ُواخلََؿف،ُوَذ  ٔ  .وبهذعٙةُثٓفَنٌُرَِبُِالك 

D 
ُُحيَُ): ۇئ طقات الؿلثقر (.املكة ُـٖؽَُُةُلُْة ة طـ أي: مـ إذكار والدَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبل الؽريؿ 

ْمىَسُ): ۇئ 
َ
ُأ َأْمَسْقـَا »الؿساء وأدركف, حقـئٍذ يؼقل:  دخؾأي: (. إَِذا

هِ  ِه َواْلَحْؿُد لِؾ  ُيؼال يف فرتة الؿساء,  كرذا الذا يػقد أن هذوه, «َوَأْمَسى اْلُؿْؾُك لِؾ 

 سقاء يف أول الؿساء أو وسطف أو آخره, فؿقضعفا: إذا أمسك الؿرء.

مُْ): ۇئ
َ
ُِأ ُلِِلَ ًُ ِْ ُٓ ْ ُال ْمىَس

َ
ُوَأ َٖة طؾك  هذا ذكر لـعؿة اهلل  (.َكيْ

وكان مـ أدرك هذا الؿساء  قدالعبد وأن العبد, وإقرار بلنَّ الُؿؾؽ كّؾف بقد اهلل, 

ؿـ الـَّاس َمـ أصبح ولؿ يؿسل, ومـفؿ َمـ ف, بؿـّة اهلل طؾقف أهؾف 

َباَح،  إذا َأْمَسْقَت » :أمسك ولؿ يصبح, كؿا قال ابـ طؿر  َفًلَ َتـَْتظِرِ الص 

تَِك لَِؿَرِضَك، َوِمْن َحَقاِتَك  َوإذا َأْصَبْحَت َفًلَ َتـَْتظِرِ الَؿَساَء، َوُخْذ ِمْن ِصح 

                                                           

 (.8186مسؾؿ ) أخرجف( 5)
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, فنذا بؾغ العبد الؿساء, وكان مـ أهؾف ففذه كعؿة يذكرها العبد (1)«لَِؿْوتَِك 

ُِ», ولفذا يليت بعدها الحؿد شاكًرا لؾؿـعؿ  ُلِِلَ ُؽ ْٓ َ ؛ ٕنَّ ققل: «َواحلْ

تبع ذلؽ بحؿد , ثؿَّ أُ لؿـّة اهلل  استشعارٌ ولؾـعؿة,  ذكرٌ « أمسقـا»

 .الؿـعؿ 

ُِ): ۇئ ُلِِلَ ًُ ِْ ُٓ ْ ْمىَسُال
َ
هذا إقرار مـ العبد بلنَّ الُؿؾؽ كّؾف بتدبقر اهلل  (.وَأ

 :هِ », وتسخقره, فؼقل العبد إقرار مـ العبد « َوَأْمَسى اْلُؿْؾُك لِؾ 

لؾؽقن  متجدد كّؾ مساٍء, تجديًدا إليؿاكف بتدبقر اهلل واطرتاف 

 .وتسخقره لؾؽائـات, وأكَّفا كّؾفا صقع تدبقره 

ُِ): ۇئ ُلِِلَ ُؽ ْٓ َ هذا حؿد هلل طؾك الـِّعؿة واستشعار الؿـة, والحؿد  (.َواحلْ

ل, واهلل  ثـاء طؾك الؿحؿقد بؿا هق أهؾف   مع الحبِّ لف والذ 

ويحؿد يحؿد طؾك أسؿائف وصػاتف ,  ,طؾك مــف وآٓئف

 والحؿد هـا تـاول الـّقطقـ.

الـَّػل  :هذه كؾؿة التَّقحقد, وهل قائؿة طؾك ركـقـ (.اَلُإهَِلَُإاَِلُاهللُُ): ۇئ

سقى اهلل, وإثبات العبقدية بؽؾِّ معاكقفا هلل ما واإلثبات, كػل العبقدية طـ كّؾ 

َّٓ  أي: «إَِلَه إَِل  اللُ ََل »وحده إخالًصا لف وإفراًدا لف بالعبادة, فـ  ٓ معبقد بحؼ  إ

ل اهلل, وأكف  ڳ  ڳ   ﴿   وحده الذي يجب أن يػرد بالعبادة ويخص  بالذ 

                                                           

 (.6456)البخاري  أخرجف( 5)
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 .[1] البقـة:  ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

ُهَلُُ): ۇئ  ًَ ي ََُشِ ُاَل هذا تلكقد لؽؾؿة التَّقحقد بركـقفا الـَّػل  (.وَْظَؽهُ

تلكقد  «ََل َشرِيَك َلهُ »تلكقد لإلثبات, وققلف:  «َوحَدهُ »واإلثبات, فننَّ ققلف: 

  .لؾـػل, وهذا التَّلكقد اهتؿام بؿؼام التَّقحقد, وتعظقؿ لشلكف وطـاية بف

َُىِؽيؿٍُ): ۇئ ََُشٍ  ُُّك  ُىلَعَ َٚ ُ٘ َُو ُاحَلُٓؽ َُوهَلُ ًُ ِ ُٓ ُال وهذا إقرار بلنَّ  (.هَلُ

ر دال طؾك هذا أسؾقب حص «َلُه الُؿؾُك »الُؿؾؽ كؾف هلل, فنن ققلف: 

  .آختصاص, أي: أنَّ الُؿؾؽ كّؾف هلل رّب العالؿقـ ٓ شريؽ لف

ُالَِْيَِحُِ): ۇئ ِؾهِ َ٘ ُ ُيِف ة َْ ُ َُػْيَ ًَ ُ ل
َ
ْقأ

َ
ُأ هذا هق الؿطؾقب, وكّؾ ما  (.َرب 

ّب سائؾقبؾف و هق وحده  , مـ  إقرار العبد بـعؿة اهلل طؾقف, وأنَّ الرَّ

طؾك ذلؽ, ثؿَّ إطالن  حؿده  الؿؾؽ الؿدبر لفذه الؽائـات, ومـ َثؿَّ 

ََل إَِلَه إَِل  اللُ، َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، لَُه »كؾؿتف العظقؿة كر بذ هالتَّقحقد, وتجديد

ِديرٍ  ََ َرب  َأْسَلُلَك », ثؿَّ ذكر مطؾقبف: «الُؿؾُك َوَلُه الَحؿُد َوُهَو َطَؾى ُكل  َشيٍء 

ْقَؾةِ   فذا وما بعده هق الؿطؾقب وما قبؾف وسقؾة., ف«َخْقَر َما فِي َهِذِه الؾ 

ِؾهُِالَِْيَِحُِ): ۇئ َ٘ ةُيِفُ َْ ُ َُػْيَ ًَ ُ ل
َ
ْقأ

َ
ُأ ة َرب  َ٘ َُبْفَؽ ة َْ ُ أي: خقر ما  (.وََػْيَ

أكزلتف طؾك طبادك مـ بركاٍت وكَِعٍؿ وخقراٍت, وهذا فقف التجاء مـ العبد إلك 

ثؿَّ , لخقر والربكةأن يؽتب لف الخقر يف لقؾتف, وأن يؼسؿ لف فقفا ا اهلل 

 أتبع ذلؽ بؿا بعدها مـ أياٍم ولقالل.
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ة): ۇئ َ٘ ةَُبْفَؽ َْ ُ ِؾهُِالَِْيَِِحَُوََش  َ٘ ُ ََُش  ْٔ ِْ ُ ًَ ِ ُٚذُث ـُ َ
أي: أطقذ بؽ مـ  (.وَأ

وتحؿقـل؛  فيف هذه الؾَّقؾة, أن تعقذين مـوحادث وحاصؾ شرِّ كّؾ شر  كائـ 

مـ  ذلؽ بالتعقذثؿ أتبع  ٕنَّ آستعاذة اطتصام باهلل والتجاء إلقف 

 شّر ما بعدها مـ الؾَّقالل وإيام.

َُِ): ۇئ َك ٍَ ُاُْ َٔ ِْ ُ ًَ ِ ُث ُٚذ ـُ َ
ُأ الؽسؾ: هق طدم هنقض العبد  (.َرب 

ا طدم الُؼدرة , ففذا ُيسؿك طؾك الـفقض لؿصالحف مع قدرتف طؾك ذلؽ, أمَّ

طجًزا, والؽسؾ أن يؽقن اإلكسان طـده قدرة ويف صحة, لؽـف ٓ يـفض 

مـف, والتَّعقذ   صالحف لؿا طـده مـ  فتقٍر وخؿقٍل, ففذا يتعقذ باهلللؿ

باهلل مـ الؽسؾ يـبغل أن يؽقن مستصحًبا بتحرك الؿرء لؾؼقام بؿصالحف, 

فقتعقذ باهلل مـ الؽسؾ ويجاهد كػسف طؾك العؿؾ والـَّشاط وترك الخؿقل, 

ہ  ہ  ہ    ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ﴿:  طؿال بؼقل اهلل

اْحِرْص َطَؾى َما َيـَْػُعَك، َواْسَتِعْن », وطؿاًل بالحديث: [60ؽبقت: ]العـ ﴾  ہ

 َوََل َتْعَجزْ 
ِ
 ٕسباب.ل اذبب فطؾك ما يـػع فتبع حرصيقـبغل أن ف, (1)«بِالل

ٍِرَبُِ): ۇئ  ُاُْ ِ ٚ ضبطت سقء الؽرِب باإلسؽان والػتح, وإضفر هق  (.َوُق

الؿرء مـ ضعػ ووهـ وخرف, أي: ما يؽقن يف كرب . «سقء الؽرب»فـ الػتح, 

طاء أخر:  الؾُفم  إِك ي َأُطوُذ بَِك ِمَن اْلُبْخِل، َواْلَؽَسِل، َوَأْرَذِل اْلُعُؿرِ، »كؿا يف الد 
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ْتـَِة اْلَؿْحَقا َواْلَؿَؿاِت 
, فلرذل العؿر: هق سقء الؽرب, وهذا (1)«َوَطَذاِب اْلَؼْبرِ، َوفِ

تعا بعؼؾف وطافقتف وحقاسف إلك أن يتقفاه ل ربف أن يبؼك متؿليعـل: أن العبد يس

ـَا َما َأْحَقْقتَـَا، َواْجَعْؾُه »اهلل, كؿا يف الدطاء: 
تِ و  َُ ...َوَمت ْعـَا بَِلْسَؿاِطـَا َوَأْبَصاِرَكا َو

 .(2)«الَواِرَث ِمـ ا

ُاجلَةرُِ): ۇئ ُيِف َؾاٍب ـَ ُ ْٔ ِْ ُ ًَ ِ ُث ُٚذ ـُ َ
مـ  هذا تعقذ باهلل  (.أ

عقذ باهلل مـ طذاب الـَّار يتضؿـ صؾب الؿعقكة مـ اهلل طذاب الـَّار, والتَّ 

  أن يؼل طبده مقجبات دخقل الـار, فنذا قؾت: أطقذ بؽ مـ طذاب

يجـبؽ أن يجـبؽ الؿعاصل التل تقجب دخقل الـار, و ا يتضؿـذهالـار, فنن 

 ترك الػرائض الذي يقجب دخقل الـار.

َؾاٍبُيِفُاَُْيرْبُِ): ۇئ ـَ ّؼ, كؿا صحَّ بذلؽ الحديث طـ طذاب الؼرب ح (.َو

 .ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبل الؽريؿ 

ُِ): ۇئ ُلِِلَ ًُ ِْ ُٓ ْ ْصَجَطُال
َ
َٖةُوَأ ْصَجْع

َ
يًْظة/ُأ

َ
ُأ ًَ ِ ْصَجَطُىَةَلَُذل

َ
أي: أن  (....َوإذاُأ

قاغة  َّٓ أنَّ الصِّ باح, إ طاء الذي ُيؼال يف الؿساء, فنكف ُيؼال كذلؽ يف الصَّ هذا الد 

ب أصبحـا وأصبح الؿؾك لل »اح فقؼقل: يف الصباح تعدل بؿا يـاسب الصَّ

أسللك خقر ما يف هذا القوم وخقر ما بعده », ثؿَّ يف أثـائف يؼقل: «والحؿد لل

                                                           

 (.8664)مسؾؿ  أخرجف( 5)

 ف إلباين.حسـو(, 6118الرتمذي ) أخرجف( 8)
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 «.وأطوذ بك من شر ما يف هذا القوم وشر ما بعده

ُ َؿْيَؿةَ ُ٘ ُُروىُأثُٚ ُإىَِلُاجلَِب  ٌَ ُملسو هيلع هللا ىلصىَةَل/َُصةَ ُرَُص /ُيَةُملسو هيلع هللا ىلص،َُذَيةَلُلِٖب 
ةَُُُ َْ َدْذيِنُابْلَةرَِظحََُرُقَٚلُاهللُِ َُخْيَؿٍبُدَلَ ْٔ ِْ ةُ»ىَةَل/ُُ!ِييُخُ َْ

َ
ُىَُِْخُِظنَيُإًُٕأ ْٚ َ ل

ُدَُضَكَُ ّْ َ ةَُػََِو،ُل َْ ُ ََُش  ْٔ ِْ ةِتُ َْ ُاتلَة ةِتُاهللِ َٓ ُثَِسِِ ُٚذ ـُ َ
ُأ ْمَكْيَخ/

َ
إهؿدُثُٗ«.ُأ

ُ.ُ(1)مكِّ
ُيه ُىيَ/ ُواتلَةْةت/ ُاُيؿآن، ُيه َؿوي/ َٙ ُال ُىةل ُاهلل/ ُثسِٓةت ُوىٚهل/

َُٚذُْٖٗ. ةُُحَذَف َٓ ُالَكمِح،ُوىيَ/ُيهُاجلَةنفحُالَكنيحُالَنةنيحُم

D 
ُابْلَةرَِظَح!): ۇئ َدْذيِن ُدَلَ َُخْيَؿٍب ْٔ ِْ ُ َُُِييُخ ة أي: مـ شدة ووجع  (.َْ

ْؾَت، ِحقَن َأْمَسْقَت: َأُطوُذ ِبَؽِؾَؿاِت : »وألؿ, فؼال الـَّبل  َُ َأَما َلْو 

اِت ِمْن َشر    الت ام 
ِ
كَ  الل , أي: لؿ يضرك سّؿ هذه العؼرب, «َما َخَؾَق، َلْم َتُضر 

؛ , ولق كػذ الّسّؿ إلك البدنلؽـ ٓ يحصؾ لف ضرر ؾدغ الؿرءَ يوالؿراد: أكف قد 

وإن كػذ إلك  وأن سؿفا ضررالحصقل  كػكوجقد الؾَّدغة, لؽـف فؾؿ يـػ 

 إصالًقا, وٓ يحصؾ لؾبدن أي ضرر. قفالبدن ٓ تلثقر لف طؾ

هذا الحديث يف جامعف, وذكر طؼبف طـ سفقؾ  أورد الرتمذي وقد  

كان أهؾـا تعؾؿوها فؽاكوا »بـ أبل صالح وهق مـ رواة هذا الحديث قال: 
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غؿ مـ «يؼولوكفا كل لقؾة، فُؾدغت جارية مـفم فؾم تجد لفا وجعا ,  فعؾك الرَّ

قال , «لم يضرك»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوجقد الؾَّدغة لؽـ لؿ تجد وجًعا؛ ٕنَّ الـَّبل 

 ؛هذا خرب صحقح وققل صادق طؾؿـا دلقؾف دلقاًل وتجربة: الؼرصبل 

إلك أن تركتف فؾدغتـل طؼرب  ,فنين مـذ سؿعتف طؿؾت بف فؾؿ يضرين شلء

 .(1)فتػؽرت فنذا أكا قد كسقت أن أتعقذ بتؾؽ الؽؾؿات ,بالؿديـة لقاًل 

اَل ِحقَن ُيْؿِسي»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوجاء يف رواية أنَّ الـَّبل  ََ اٍت: َأُطوُذ  َمْن  َثًَلَث َمر 

ْقَؾةَ  ُه ُحَؿة ِتْؾَك الؾ  اِت ِمْن َشر  َما َخَؾَق، َلْم َيُضر   الت ام 
ِ
 .(2)«بَِؽِؾَؿاِت الل

والحاصؾ أنَّ هذا التَّعقذ العظقؿ الؿبارك يـبغل أن يحافظ طؾقف الؿرء  

ؽ, ثالث مرات, وأن يعقد أهؾف وولده طؾك ذل مساءمحافظة مستؿرة كّؾ 

, فقعقد أهؾف طؾك ذلؽ وولده, بحقث ...«كان أهؾـا» :مثؾؿا قال سفقؾ 

, ولق قدر أنَّ أحًدا مـفؿ ُلِدَغ أو أصابف شلء مـ ذوات مساءبف كّؾ يمتك 

ؿقم, فنكَّف ٓ يضره بنذن اهلل   .الس 

ُاهللُِ): ۇئ ةِت َٓ ُثَِسِِ ُٚذ ـُ َ
هي »كؼؾ الؿصـػ طـ الفروي ققلف:  (.أ

ؿؾف الؾَّػظ, ويحتؿؾ أيًضا معـك آخر, وهق الؽؾؿات , وهذا يحت«الؼرآن

تارة ُتطؾؼ وُيراد  الؽقكقة الؼدرية؛ ٕنَّ الؽؾؿات التل ُتضاف إلك اهلل 

                                                           

 (.6/01الػتقحات الرباكقة )( 5)

 (.6188)الرتمذي  أخرجف( 8)



 

 

 شرح كفاية املتعبد وتحفة املزتهدد

 
252 

 
ّ
رطقة, التل هل وحل هبا الؽقكقة الؼدرية, وتارة ُتطؾؼ وُيراد هبا الؽؾؿات الشَّ

هل التل كقن  فؽؾؿاتف التامات, وإقرب أهنا الؽقكقة والؼدرية, اهلل وتـزيؾف

  ﴾ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ              ۆئ ﴿هبا إشقاء كؿا قال تعالك: 

. ٓ يجاوزها بر وٓ فاجر, وٓ يخرج أحد طـ الؼدر الؿؼدور وٓ ]88يس: [

 .(1)يتجاوز ما خط لف يف الؾقح الؿسطقر

ةِتُ): ۇئ  َْ  أي: التل ٓ كؼص فقفا بقجف مـ القجقه. (.اتلَة

ةَُػََِوُ) :ۇئ  َْ ُ ََُش  ْٔ أي: مـ شرِّ كّؾ مخؾقٍق قام فقف شّر, وهذا تعقذ  (.ِْ

مـفا تعقذات تػصقؾقة مـ شروٍر  ملسو هيلع هللا ىلصالؿلثقرة طـ الـَّبل  جامع؛ ٕنَّ التَّعقذات

طاء.  معقـة, ومـفا التَّعقذ الجامع الؿتـاول لؾشرور كّؾفا كؿا يف هذا الد 
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 ما ُيقال عند النوو وأخر املضجع
ُاُِلهةريُُّروىُأ ُُُثَُٚذر  ُاجلَِبُّ ََُكَن ُُملسو هيلع هللا ىلصىَةَل/ َٔ ِْ ُ ُٗ َُمْظَضَف َػَؾ

َ
ُأ إذا

ُىَةَل/ُ َِ ْظَية»الَِْي
َ
ُمُٚتُوَأ

َ
ُأ َّ ُٙ ُالَِ ًَ ِٓ ُِاذَلِيُ»نَإذاُاْقتَْيَيَؼُىَةَل/ُُ،«ثِةْق ُؽُلِِلَ ْٓ احَل

ُاُنُُّنٚرُُ ِٗ َٖةَُوإحَِلْ ةَت َْ
َ
ةُأ َْ ْظَيةَٕةَُبْفَؽُ

َ
ُ.ُ(1)ريإهؿدُثُٗابلؼة«.ُأ

D 
ٚمُوأػؾُاملظضؿ): ۇئ : بعد أن يلوي إلك فراشف أي (.ْةُييةلُـٖؽُاجل

, وهذا فقف افتؼار العبد إلك بؿا يؼال طـد الـقمويضطجع فقف, فنكف حقـئٍذ يليت 

؛ ٕنَّ العبد إذا أغؿض طقـقف وكام, فنكف ٓ يدري ماذا يحصؾ ربِّف 

, فنكف يف حال كقؾق كان هـاك طدو مـ شقاصقـ اإلكس أو الفحقلف,  ِـّ  مفج

يف هذا الـقم مػقًضا كار الـقم دخؾ ذا جاء بلذفنيؽقن هذا العدو متؿؽـًا مـف؛ 

صالًبا مـف الحػظ والعقن, متجًفا إلك ربِّف , أمره, مسؾًؿا كػسف لربِّف 

كر اهلل ذفقؽقن يف حصـ حصقـ وحرز متقـ, وٓ يزال ي؛ مستعقـًا بف 

ا مـامف طبادة وزيادة لف يف قربف ذكر اهلل؛ ففذوهق يطؾك فراشف حتك يغؾبف الـقم 

 .مـ اهلل

َُّ): ۇئ ُٙ ُالَِ ًَ ِٓ الباء هـا لالستعاكة, أي: استعاكة مـ العبد بربِّف  (.ثِةْق

 .وتػقيض ٕمره كّؾف إلقف 

                                                           

 (.6681) البخاري أخرجف( 5)



 

 

 شرح كفاية املتعبد وتحفة املزتهدد

 
254 

ْظَية): ۇئ       
َ
ُوَأ ُمُٚت

َ
كؾ ذلؽ باسؿؽ, ويف كؾِّ  مقيت وحقايتأي:  (.أ

, والؿراد بالؿقت ألتجئ إلك أحٍد ِسقاَك يا اهلل ذلؽ ألتجئ إلقؽ وحدَك, وٓ

ي هق مقتة صغرى, يقضحف ققلف بعده: ذهـا: الـقم, أي: دخؾ يف الـقم ال

 .أحقاكا بعدما أماتـا

َٖة): ۇئ   ةَت َْ
َ
ُأ ة َْ ُ َُبْفَؽ ْظَيةَٕة

َ
ُاذَلِيُأ ِ ُلِِلَ ُؽ ْٓ ُاحَل ُاْقتَْيَيَؼُىَةَل/ أي:  (.نَإذا

ٍة  وطافقٍة وسالمٍة, حؿد اهلل طؾك هذه الـِّعؿة, أن أحقاه إذا قام مـ كقمف يف صحَّ

, هذا دلقؾ طؾك أنَّ الـقم ُيَعد  مقتة كؿا «َبْعَد َما َأَماَتـَا»: ملسو هيلع هللا ىلصبعد أن أماتف, وققلف 

, [48]الزمر:  ﴾  ڦٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ﴿ قال اهلل:

قـقف طؾك ؽؿ مـ إكساٍن أغؿض طفطؾك هذه الـِّعؿة,  فقحؿد اهلل 

ٍة  فراشف ولؿ يـفض مـف وقبضت روحف فقف, فقذكر كعؿة اهلل طؾقف بلن قام بصحَّ

 وطافقٍة.

ُاُنُُّنٚرُُ): ۇئ ِٗ ا كان الـقم شبقفا بالؿقت, بؾ هق مقتة ُصغرى,  (.َوإحَِلْ لؿَّ

فننَّ الؼقمة مـف شبقفة بالـ شقر, الذي هق الؼقام مـ الؼبقر, ولفذا القجف يف 

بف قال:  ؛ ٕنَّ «وإلقك الؿصقر», ولفذا يليت يف أذكار الؿساء: «الـُّشور هإلقو»الشَّ

خقل يف الؿساء يـتؼؾ مـف اإلكسان إلك الـقم, ففذا شبقف بالؿآل والؿصقر,  الد 

باح وطـد الؼقمة «وإلقك الؿصقر»فـاسب يف الؿساء أن يؼقل:  ا يف الصَّ , وأمَّ

حصؾ هق الـ فقض مـ الـقم, ففق ؛ ٕنَّ الذي «وإلقك الـُّشور»مـ الـقم يؼقل: 
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 الـ شقر الذي هق البعث مـ الؼبقر.بشبقف 

ُاعزٍِبُ ُٔ ُ ملسو هيلع هللا ىلصأَنُرقٚلُُُوروىُاُرَبَاُ ُث ُٗ َػَؾَُمْظَضَف
َ
َمَؿُرَُصاًلُإذاُأ

َ
أ

ُ َُحُيَٚل/ ْن
َ
ُأ َِ ُالَِْي َٔ ِْ«ُ، ًَ ُإحَِلْ ُوَْصِه ُخ ْٙ َُووََص ، ًَ ُإحَِلْ َُجْهِِس ُخ ْٓ ْقَِ

َ
ُأ َّ ُٙ الِ

ُتُ
ْ
َأ

ْ
ل

َ
َُواَلُُوَأ

َ
،ُاَلَُمَِْضأ ًَ َجًحُإحَِلْ ْ٘ ،ُرَْدَجًحَُوَر ًَ ْمؿِيُإحَِلْ

َ
َْٚطُخُأ ،َُونَ ًَ ؿِيُإحَِلْ ْٙ َؽ

ْرَقَِْخ،ُ
َ
ُاذَلِيُأ ًَ ِ َُْخ،َُوبِؿَُقٚل ـَ ْٕ

َ
ُاذَلِيُأ ًَ ِ ُْٖخُثِِسَذةث َْ ،ُآ ًَ ُإاَِلُإحَِلْ ًَ ْٖ ِْ َْٖضةُ َْ

ُاُِْهْػَؿةُِ ةَتُىلَعَ َْ ةَتُ َْ  . (1)ْذهوُـِيٗورويُثنجيً.ُ«.ُنَإِْنُ

ا, , وهق حديث طظقؿ جد  هـا حديث الرباء   أورد الؿصـػ 

هذا وفقؿا يـبغل أن يحرص الؿسؾؿ طؾك ققلف إذا أوى إلك فراشف لقـام, 

طاء الذي اشتؿؾ طؾقف هذا الحديث دطاء جامع لؿعاين طظقؿة مـ  الد 

وبرسؾف, ولفذا  والتَّػقيض والتَّقكؾ طؾك اهلل, واإليؿان بف وبؽتبف آستسالم

أنَّ َمـ قالف ومات مـ لقؾتف, مات طؾك الػطرة, وإذا لؿ يؿت  ملسو هيلع هللا ىلصأخرب الـَّبل 

 .كؿا جاء يف بعض روايات الحديث ,وكتب اهلل لف حقاة أصاب خقًرا كثقًرا

والحديث مشتؿؾ طؾك معاين طظقؿة جؾقؾة, وقد اشتؿؾ كؿا يف بعض 

ن يليت هبا إذا أوى إلك رواياتف طؾك بعض أداب, التل ُيستحب لؾؿسؾؿ أ

ًَلِة ُثم  : »ملسو هيلع هللا ىلصفراشف, حقث قال  ْل ُوُضوَءَك لِؾص  إذا َأَتْقَت َمْضَجَعَك َفَتَوض 

َك اْلَْيَؿنِ  , إلك أدبقـ طظقؿقـ , فلرشد (2)«اْضَطِجْع َطَؾى ِشؼ 
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 مـ أداب الـقم:

أن يـام الؿرء طؾك صفارة, وهذه أكؿؾ ما يؽقن يف حال  المر الول: 

 ؾؿ, طـدما يـام.الؿس

ف إيؿـ, وهذه أكؿؾ صػة لؾـقم, ثؿَّ يليت  المر الث اين:  أن يـام طؾك شؼِّ

ا ُيمثر طـ الـَّبل الؽريؿ  طقات, وغقرها, مؿَّ  .هبذه الدَّ

ًَُ): ۇئ  ُإحَِلْ َُجْهِِس ُخ ْٓ ْقَِ
َ
ُأ َّ ُٙ , فقف استسالم العبد هلل  (.الِ

قر اهلل وتسخقره, وبؿشقئتف وإذكف , وإقراره أنَّ أمره بتدبوإسالم أمره لف 

« .أي: مؼًرا بلين طبد مـ طبادك, وصقع تدبقرك «: فلسؾؿت كػسي إلقك

َّٓ بَؽ.  وتسخقرك, ٓ حقل لل وٓ ققة إ

ًَُ): ۇئ  ُخُوَْصِهُإحَِلْ ْٙ , أي: هذا فقف إخالص العبد هلل  (.َووََص

َّٓ وجفَؽ, ومـف ققل اهلل  ٿ  ٿ   ﴿ :مخؾًصا ٓ أبتغل بتقجفل إ

 . [81 - 50]الؾقؾ:  ﴾ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      

ًَُ): ۇئ ُإحَِلْ ؿِي ْٙ َُؽ ُت
ْ
َأ

ْ
ل

َ
أي: أسـدتف إلك حػظؽ, وهذا التجاء  (.وَأ

 .وتػقيض إلك اهلل 

ًَُ): ۇئ ْمؿِيُإحَِلْ
َ
َْٚطُخُأ هذه كؾؿة تقكؾ واطتؿاد طؾك اهلل, ولؽـ ما  (.َونَ

نَّ الؿػرد إذا ُأِضقَػ إهـا؟ يؼقل أهؾ العؾؿ:  إمر الؿػقض إلك اهلل 
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ْضُت َأْمرِي»فنكَّف يػقد العؿقم, فؼقلف:  أي: فقضت جؿقع ُأمقري, ٓ « َوَفو 

 .أستثـل شقًئا مـفا إلقَؽ يا اهلل, ففذه كؾؿة تػقيض وتقكؾ طؾك اهلل 

ًَُ): ۇئ        ُإحَِلْ َجًح ْ٘ َُوَر غبة أي: أققل ذلؽ جامًعا فقف بقـ  (.رَْدَجًح الرَّ

جاء والخقف, وهذه حال الؿسؾؿ يف كؾِّ تعبداتف, قال اهلل  هبة, والرَّ والرَّ

 :﴿ وئې   ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئ  

ې  ې     ې   ﴿ :, وقال [01]إكبقاء:  ﴾وئ  ۇئ  ۇئ 

]اإلسراء:  ﴾  ۆئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ

11] . 

جاء والخقف, وال  هبة. فالؿسؾؿ يف أطؿالف بقـ الرَّ غبة والرَّ غبةرَّ : أي الر 

: هل والرهبة, والطَّؿع يف كقالف, والػقز برضاه, فقؿا طـد اهلل 

, ومـ سخطف, ومـ أن يرد العؿؾ طؾك العبد, قال الخقف مـف 

 :﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ

, وجؾة: أي خائػة أن ٓ تؼبؾ [65 -61]الؿممـقن:  ﴾ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

طؿالفؿ مـفؿ, ولفذا يـبغل أن يؽقن العبد يف دطائف ويف كؾِّ طباداتِف بقـ أ

هبة. غبة والرَّ جاء والخقف, والرَّ  الرَّ

ًَُ): ۇئ  ُإاَِلُإحَِلْ ًَ ْٖ ِْ َْٖضةُ َْ َُواَلُ
َ
فقف أنَّ العبد ٓ مػر لف مـ اهلل (. اَلَُمَِْضأ

َّٓ إلك اهلل  َّٓ إ  اهلل , وكّؾ شلٍء يخاف العبد مـف يػر مـف, إ



 

 

 شرح كفاية املتعبد وتحفة املزتهدد

 
258 

 ﴾ىئ  يئ    جب ﴿: فننِّ الخقف مـف يقجب الػرار إلقف, كؿا قال اهلل 

؛ ٕكَّف ٓ مؾجل وٓ ُمـجك مـ اهلل ف, فالعبد إذا خاف مـ ربِّف فرَّ إلق[11]الذاريات: 

َّٓ إلقف, فؿؾجل العبد يف كؾِّ ما يممؾف ويرجقه, ومـجك العبد مـ كؾ ما يحاذره  إ

 .ويخشاه إلك اهلل 

َُْ): ۇئ َُْخُآ ـَ ْٕ
َ
ُاذَلِيُأ ًَ ِ ُْٖخُثِِسَذةث

أي: الؼرآن الؽريؿ, الذي ٓ يلتقف  (.

, أمـت بف الباصؾ مـ بقـ يديف وٓ مـ خؾػف, وأكف وحل اهلل وتـزيؾف 

الح.  وبؿا اشتؿؾ طؾقف مـ الُفدى والخقر واإليؿان والصَّ

ْرَقَِْخُ): ۇئ       
َ
ُأ ُاذَلِي ًَ ِ هق ققلف: الذي جاء يف الرواية  (.َوبِؿَُقٚل

َـّ , ولؿا «وبـبقَك الذي أرسؾت»  ملسو هيلع هللا ىلصبقـ يدي الـَّبل  الرباء  ردده

َـّ ذلقست  ؛َل: »ملسو هيلع هللا ىلص, فؼال لف الـَّبل «َوبَِرُسولَِك ال ِذي َأْرَسْؾَت », فؼال: كره

 «.وبـبقَك الذي أرسؾت

ًَُ): ۇئ د  (.وبنجي , أي: إلك «الذي أرسؾت», أي: محؿَّ

صؾقات اهلل وسالمف -ك اهلل بنذكف وسراًجا مـقًرا الّثؼؾقـ, بشقًرا وكذيًرا وداطًقا إل

 .-وبربكاتف طؾقف

ُِ)فاجتؿع يف ققلف:   َُوب َُْخ، ـَ ْٕ
َ
ُأ ُاذَلِي ًَ ِ ْرَقَِْخُنجيثِِسَذةث

َ
ُأ ُاذَلِي ًَ

.) 

سقل الؿبعقث هبذا القحل؛ ٕنَّ حؽؿة  اإليؿان بالقحل الؿـزل, واإليؿان بالرَّ

ؾِّ العباِد, وإكَّؿا يصطػل اقتضت يف وحقِّف أن ٓ يـزل طؾك ك اهلل 
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چ  چ   ڇ  ڇ       ﴿ :مـفؿ خقرهؿ وأفضؾفؿ, قال اهلل 

, ثؿَّ يبعثفؿ إلك الـَّاس [11]الحج:  ﴾ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڍڇ  ڇ  ڍ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ﴿: بقحقِّف, قال 

 .[66]الـحؾ:  ﴾يب چ  ڇ

ُاُِْهْػَؿةُِ): ۇئ  ةَتُىلَعَ َْ ةَتُ َْ ـ قال ذلؽ, إن مات مـ لقؾتف أي: مَ  (.نَإِْنُ

الؽؾؿات ٓ يـبغل أن  هذاإلتقان هبتؾؽ مات طؾك الػطرة, وهذا يػقدكا أنَّ 

ًٓ مجرًدا بالؾِّسان؛ ٕنَّ الػطرة أمر ُيالمس قؾب الؿرء؛ ولفذا فننَّ َمـ  يؽقن قق

طقات يـبغل أن يؼقلفا مستحضًرا الؿعـك الذي دلَّت طؾقف,  يؼقل هذه الدَّ

دلَّت طؾقف مـ إيؿاٍن وتقكٍؾ وتقحقٍد وتػقيٍض وإيؿاٍن باهلل وكتبف ُمحؼًؼا ما 

 ورسؾف, فنذا قال ذلؽ طـ َففٍؿ وإيؿاٍن ومات مـ لقؾتِف مات طؾك الػطرة. 

ا ُيستػاد مـ ذلؽ, أنَّ الؿرء يـبغل أن يقاضب طؾقف كؾِّ لقؾٍة, وأن   ومؿَّ

, وإن كتب يحرص طؾك ذلؽ حتك يؽقن مـ أهؾ هذه الػطرة والؿقت طؾقفا

اهلل لف حقاة فؾؿ يؿت مـ لقؾتف أصاب خقًرا, ولفذا جاء يف بعض روايات 

, فقؽقن أيًضا مـ فقائد هذا (1)«َوإِْن َأْصَبْحَت، َأَصْبَت َخْقًرا»الحديث, قال: 

طاء العظقؿ أكف بركة طؾقؽ يف يقمؽ إذا أصبحت, ففق مـ أسباب الربكة  الد 

 وأن تصقب يف يقمؽ خقًرا.

                                                           

 (.8151مسؾؿ ) أخرجف( 5)
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قاق. «خقًرا»ققلف:  لتػقد العؿقم, وهل متـاولة خقر  جاءت كؽرة يف هذا السِّ

كقا. يـ والد   الدِّ

طاء: طقات الؿلثقرة طـ الـَّبل  ومن فوائد هذا الدُّ  ملسو هيلع هللا ىلصأهؿقة التَّؼقد بالدَّ

شقًئا, وٓ يجعؾ  طؾقفافال يغقر يف ألػاضفا شقًئا وٓ يزيد  بللػاضفا القاردة,

ن كؾؿة حتك وإن استحسـ ذلؽ, بؾ يحرص لػًظا مؽان لػظ أو كؾؿة مؽا

لؿا  فننَّ الرباء  ؛ملسو هيلع هللا ىلصطؾك حػظفا بللػاضفا القاردة طـ الـَّبل الؽريؿ 

طاء بقـ يدي الـَّبل  : وبرسقلؽ الذي سفقًا وكسقاًكا قال ملسو هيلع هللا ىلصاستذكر هذا الد 

فلفاد «, َل، وبـبقك الذي أرسؾت»: أرسؾت, فؼال لف الـَّبل 

حتك وإن استحسـ الؿرء  ملسو هيلع هللا ىلصظ الؿلثقرة طـ الـَّبل ذلؽ أهؿقة التَّؼقد بإلػا

وٓ  لػًظا, فؾقس لف أن يبدل أو ُيغقر فقؿا جاء طـ الـَّبل الؽريؿ 

يادة طؾقف كقع مـ آستدراك طؾك الـَّبل    أن يزيد طؾقف؛ ٕنَّ الزِّ

يف دطقاتف الؿلثقرة طـف, فقـبغل تجـب ذلؽ وأن يحرص طؾك دطقات الـَّبل 

جؿعت بقـ العصؿة مـ  دطقاتف  فننَّ  ,ـفكؿا وردت ط ملسو هيلع هللا ىلص

حقث تضؿـت أكؿؾ الؿطالب وأجؾ الؿؼاصد  ,والؽؿال يف الؿعاين الخطل

كؿا  ملسو هيلع هللا ىلصوأكبؾفا طؾك اإلصالق, وهذا كؾف مؿا يمكد أهؿقة العـاية بدطاء الـَّبل 

 ورد طـف, دون أن يزاد فقف أو يـؼص.

ؿَُ َٓ ُُخ ُثٔ ُاهلل ُـجُؽ ُرَُصاًلُُ وروى َمَؿ
َ
ُأ ُٗ َٕ

َ
ُأنُُأ ُٗ َُمْظَضَف َػَؾ

َ
ُأ إذا

ُ ةُ»ييٚل/ َٙ ْظَييَْذ
َ
ُأ ُإِْن ة، َ٘ َُوحَمَْية ة َٙ ةُت َٓ َُم ًَ َ ُل ة، َ٘ َٚنَة ُدَ َْٕخ

َ
َُجْهِِسُوَأ َُػَِْيَخ َّ ُٙ الِ
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ُاَُْفةذَِيحَُ ًَ ُ ل
َ
ْقأ

َ
ُأ َّ ُٙ ُالِ ة، َٙ َ ُل ُنَةْكِهْؿ ة َٙ َذ َْ َ

ُأ َُوإِْن ة، َٙ /ُ«نَةْظَهْؾ ٌَ ُرَُص ُهَلُ َُذَيةَل ،
ُْٔ ِْ َؾاُ َ٘ ْفَخُ ِٓ َق

َ
َُرُقِٚلُاهللُُِأ ْٔ ِْ َؿ،ُ َٓ ُُخ ْٔ ِْ ُ َُػْيٍ ْٔ ِْ َؿ؟َُذَيةَل/ُ َٓ .ُإهؿدُثُٗملسو هيلع هللا ىلصُخ

ُ.ُ(1)مكِّ

D 
, كاره متـقطةذا دطاء آخر مـ أدطقة الـقم, وقد جاءت أدطقة الـقم وأذوه 

كثقرة تبؾغ كحقا مـ أربعقـ, فقلتقن  كؿا أشار اإلمام ابـ الؼقؿ هل بؾ 

 .باب تـافس وربح وغـقؿة ففقمـفا بؿا طؾؿقه وما يؼدرون طؾقف 

ة): ۇئ َ٘ َٚنَة َْٕخُدَ
َ
َُػَِْيَخَُجْهِِسُوَأ َّ ُٙ أي: أوجدت كػسل مـ العدم,  (.الِ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ﴿: وخؾؼتـل بعد أن لؿ أكـ, كؿا قال اهلل 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

 . [8 -5]اإلكسان:  ﴾  ۇئ   ۇئ

 إقرار مـ العبد بلكف مخؾقق هلل, وأن اهلل  (.َجْهِِسَُُػَِْيَخُ): ۇئ

 هق الذي أوجده, وهق الذي خؾؼف, وهق الذي أمده بالعافقة والصحة والؼقة. 

َْٕخُ): ۇئ
َ
ةُوَأ َ٘ َٚنَة  أي وفايت بقدك. (.دَ

ة): ۇئ َ٘ َُوحَمَْية ة َٙ ةُت َٓ َُم ًَ َ وبؼدرتؽ أي: أمر مؿايت ومحقاي بقدك  (.ل

                                                           

 (.8158مسؾؿ ) أخرجف( 5)
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 . وصقع تدبقرك

ْظَيْيذَُ): ۇئ 
َ
ُأ ةإِْن َٙ ُنَةْظَهْؾ ة ما سبؼ مـ دطاء هق وسقؾة, وهذا هق  (.َٙ

الحقـ. .فاحػظفاالؿطؾقب: الحػظ,   أي: بؿا تحػظ بف طبادك الصَّ

ة): ۇئ َٙ َ ُل ُنَةْكِهْؿ ة َٙ َذ َْ َ
ُأ هذا يـبـل طؾك استشعار مـ العبد حقـؿا  (.َوإِْن

بض يلوي إلك فراشف لقـام: أكف يف هذه الـقمة ٓ يخؾق مـ حالتقـ: إما أن تؼ

روحف يف مـامف, أو أن يػسح اهلل لف يف إجؾ فقـفض مـ مـامف, فقستشعر العبد 

ؼال: فالحالتقـ, فقدطقا اهلل بدطقة تـاسب الحالتقـ, أن يػسح يف إجؾ 

فاغػر »ؼال: ف, وأن تؼبض الروح يف هذا الػراش ويف هذه الـقمة «فاحػظفا»

 «.لفا

ُاَُْفةذَِيحَُ): ۇئ ًَ ُ ل
َ
ْقأ

َ
ُأ َّ ُٙ العافقة مـ أطظؿ  سمال اهلل  (.الِ

أتك الـَّبل  ملسو هيلع هللا ىلصفؼد جاء يف الحديث أنَّ العباس طؿ الـَّبل  ؛الؿطالب وأجؾفا

  ْؿـِل َشْقًئا َأْدُطق بِِف, فؼال لف َسِل » :وقال: َطؾِّ

 « اللَ اْلَعْػَو َواْلَعافَِقةَ 
ِ
ًة ُأْخَرى, َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل  َطؾِّْؿـِل َشْقًئا َقاَل: ُثؿَّ َأَتْقُتُف َمرَّ

ْكَقا »َأْدُطق بِِف, َفَؼاَل:  ي الدُّ
، َسِل اللَ اْلَعافَِقَة فِ

ِ
َيا َطب اُس، َيا َطم  َرُسوِل الل

 .(1)«َواآْلِخَرةِ 

طقة كػسفا, فسمال اهلل العافقة هذا مـ أطظؿ الؿطالب  أطاد طؾقف الدَّ

                                                           

 وصححف إلباين.(, 5186الرتمذي ) أخرجف( 5)
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كقاه وأخراه, فاز الػقز العظقؿ, وأجؾفا, وإذا أويت العبد العافقة يف ديـف ود

 .وتحؼؼت لف الـَّجاة بنذن اهلل 

(ُ ٌَ َؿ؟( أي: قال ٓبـ طؿر: )َذَيةَلُهَلُُرَُص َٓ ُُخ ْٔ ِْ ُ َؾا َ٘ ْفَخُ ِٓ َق
َ
(, أي: هؾ أ

طاء سؿعتف مـ أبقؽ طؿر من خقر من طؿر، من رسول » :فؼال  ؟هذا الد 

 «.ملسو هيلع هللا ىلص الل

ُ،ََُكُملسو هيلع هللا ىلصأَنُرقَٚلُاهللُُُوروىُأنفُثُْٔةلً ِٗ َوىُإىَِلُنَِؿاِم
َ
َنُإذاُأ

ُ ُهَلُُ»ىَةَل/ ََُكيِفَ ُاَل ْٔ َٓ ُِم ّْ ُنََس َُوآَوإَة، َُوَكَهةَٕة ُوََقَيةَٕة، َٖة َٓ ْغَف
َ
ُاذَلِيُأ ِ ُلِِلَ ُؽ ْٓ َ احلْ

ُ.ُ(1)إهؿدُثُٗمكِّ«.َُواَلُُمْؤوِيَُ

D 
 .طؾقفا هذا الحديث ذكر كعؿة اهلل طؾك طبده وحؿده يف 

ُوَقَُ َٖة َٓ ْغَف
َ
بلن يسر لـا حاجتـا مـ الطعام الطقب والشراب  َيةَٕةاذَلِيُأ

ي يؼقـا الحر ذبالؿسؽـ ال َوآَوإَةي شر,ذدفعـا شر كؾ  َوَكَهةَٕةالفـلء,

ُهَلُُوالربد, وكحػظ فقف متاطـا, وكحجب بف أهؾـا وطقالـا, ُاَلََُكيِفَ ْٔ َٓ ُِم ّْ نََس
ُُمْؤوِيَُ ا اإليقاء, ذه الؽػاية وهذه كؿ مـ الخؾؼ مـ لؿ تحصؾ لف :أي َواَل

 ا إدراك طظؿ الـعؿة الؿقجب لحؿد الؿـعؿ.ذويف ه

, أن الؿرء إذا أوى إلك وما قبؾف يـبغل أن كعؾؿ يف ضقء هذا الحديثو

                                                           

 (.8151مسؾؿ ) أخرجف( 5)
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 فراشف لقـام, فعؾقف أن يـظر كظريـ:

كظٌر إلك ما مر مـ وقتف, ومضك مـ أيامف يف صحة وطافقة  الـظر الول:

وى وفراش وغقر ذلؽ, فقحؿد اهلل, ٓ يـام إٓ وهق وصعام وشراب وغذاء ومل

حامد هلل, صِعؿ وشِرب وطـده الؿسؽـ وطـده الؿؾبس, يذكر هذه الـعؿ 

نن كـت أكام شبع, فغقري قد يـام جائع صاويا, وإن كـت ففقحؿد اهلل طؾقفا, 

أكام يف ملوى مرتاحا فقف ويف فراش صقب, فغقري قد ٓ يجد فراشا يلوي إلقف 

والحؿد  طؾقفا؛ ويحؿد اهلل كرهاذا يعدد الـعؿ ويذوهؽ ,كا يرتاح فقفأو مؽا

حافظ وجالب, حافظ لؾـعؿة الؿقجقدة, وجالب لؾـعؿة الؿػؼقدة, واهلل 

 :ڄ  ڄ    ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴿  يؼقل

مـ مقجبات ثبات هذه  الـقمهذا الحؿد طـد و, [1]إبراهقؿ:  ﴾ڃ   ڃ  ڃ  

ؿائفا, فقـبغل لؾعبد أن ٓ يػقت هذا الحؿد العظقؿ الـعؿة وبؼائفا وزيادهتا وك

 طـدما يلوي إلك فراشف لقـام.

, فػقف كظر  بـ طؿراكظٌر إلك الؿستؼبؾ, كؿا يف حديث  الـ ظر الث اين:

الـقم, ففـاك ا ذهالعبد لـػسف: ماذا سقؽقن حالل يف كر ذقإلك الؿستؼبؾ, ف

إجؾ, كؿا قال  احتؿال أن تؼبض روحل, واحتؿال أن يػسح لل يف

 :﴿ ڄ  ڄ    ڦٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

, ففذه أحقال أرواح العباد يف الـقم, [48]الزمر:  ﴾ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  
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ا أن تؿسؽ روح العبد  قصبح بقـ يدي أهؾف مقتا طؾك فراشف, وهذا ٓ فإمَّ

 ؾ.يختص بالؽبار, بؾ يشؿؾ الؽبار والصغار, وإما أن يػسح لف يف إج

فقذكر العبد هاذيـ الحالقـ قبؾ أن يـام, فقدطقا اهلل بدطاء يـاسب  

إِْن َأْحَقْقَتَفا َفاْحَػْظَفا، َوإِْن »فقؼقل:  ,الحالقـ: حال الؼبض وحال اإلرسال

 «.َأَمت َفا َفاْغِػْر َلَفا

فقؿا  والحاصؾ أنَّ الدطقات الؿلثقرة طـ الـَّبل الؽريؿ  

هلل وثـاء وتؿجقد, ومـفا إقرار بلصقل اإليؿان وطؼائد يتعؾؼ بالـقم, مـفا ذكر 

الديـ, بحقث إن مات أثـاء كقمف فنكف يؿقت طؾك الػطرة, ومـفا ذكر لـعؿة اهلل 

  ,طؾك العبد بالؿطعؿ والؿشرب والؿسؽـ فقؿا مضك مـ وقتف

فقحؿد اهلل طؾك هذه الـعؿ, ومـفا دطقات تتعؾؼ بـظرة اإلكسان لحالف يف هذه 

إن قبضت بلن  هؾ تؼبض فقفا روحف أو ترسؾ, فقدطق اهلل  الـقمة,

يرحؿف اهلل ويغػر لف, وإن أرسؾت روحف أن يحػظف بؿا يحػظ بف طباده 

الحقـ. كر إلك آخر ومـ دطاء إلك ذوٓ يزال العبد طؾك فراشف متـؼاًل مـ  الصَّ

دطاء إلك أن يدخؾ يف الـقم طؾك خقر حال وأصقب كقم مصحقًبا بحػظ اهلل 

 تقفقؼف.و

 ملسو هيلع هللا ىلصفصل يف الصالة على النَّيب 
الم ب «كػاية الؿتعبد»كتابف   ؿصـػختؿ ال الة والسَّ بقان فضائؾ الصَّ
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ﴿ : قال اهللوقد  ,طؾك الـَّبل الؿختار

وهذا حّؼ مـ , [16]إحزاب:  ﴾ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڃڃ

: طـد ذكره مـفايف مقاصـ  ا الحؼذويتلكد هطؾك ُأمتف,  حؼققف 

ٕان, ويف آخر التشفد, ويف خطبة الجؿعةذ, وبعد ا, 

َّٓ أكف يتلكد   الم طؾقف يف كؾِّ الؾَّقالل وإيام إ الة والسَّ وُيستحب اإلكثار مـ الصَّ

أكثروا الصًلة طؾي يوم الجؿعة ولقؾة »: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف , ويقمفا يف لقؾة الجؿعة

 .(1)«طشًرا الجؿعة؛ فؿن صؾى طؾي صًلة صؾى الل طؾقه

ؿيؿةَُ ُ٘ ُ ُأثٚ ُ روى ُاهللِ َُرُقَٚل َن
َ
ُأ ُُملسو هيلع هللا ىلص، َُواِظَؽةًُ»ىةل/ َ ُلََعَ َُصًَل ْٔ َْ

ا ْشً ـَ ُ ِٗ َِْي ـَ ُ.ُ(2)إهؿدُثُٗمكِّ«.َُصًَلُاهللُ
ُواجلَبُ ُاملالاسِح ُؤْ ُالؿمَحُح، ُاهلل/ ُْٔ ُاقذلهةٌرُُوالَصالة /

َؿوي. َٙ ُوداعٌ ،ُىةهلُال

D 
الالحديث هذا  , وأنَّ الجزاء مـ جـس ملسو هيلع هللا ىلصة طؾك الـَّبل فقف فضؾ الصَّ

جازاه اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصالعؿؾ, وأنَّ الحسـة بعشر أمثالفا, فَؿـ صؾَّك طؾك الـَّبل 

                                                           

يف الصحقحة  وصححف إلباين(, 1004البقفؼل يف الســ الؽربى ) أخرجف( 5)

(5411). 

 (.418) مسؾؿ أخرجف( 8)
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  بلن صؾَّك اهلل  طؾقف طشًرا, جزاًء مـ جـس العؿؾ, وتضعقًػا

 يف الثَّقاب فالحسـة بعشر أمثالفا.

الة مـهؽذا فسَّ  (.والَصالةُُْٔاهللُالؿمَحح): ۇئ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل طؾك كبقف  ر الصَّ

حؿة  الة لفا معـك, والرَّ حؿة, فالصَّ الة غقر الرَّ حؿة, لؽـ الحّؼ أنَّ الصَّ بلكَّفا الرَّ

حؿة كؿا يف ققلف: الة والرَّ ٺ  ٺ  ٿ   ﴿ لفا معـك, واهلل غاير بقـ الصَّ

ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ         ڤٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

  ڇڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ 

 . [511 – 511]البؼرة:  ﴾ڇ   ڇ  ڍ  

جالء إففام يف »يف كتابف العظقؿ:  ولفذا فننَّ اإلمام ابـ الؼقؿ 

الم طؾك خقر إكام الة والسَّ الة «الصَّ , وهق مـ أحسـ الؽتب الؿصـػة يف الصَّ

الم طؾك الـَّبل الؽريؿ   تحؼقًؼا وتدققًؼا لؿا ذكر ققل َمـ والسَّ

قال: إنَّ صالة اهلل طؾك كبقف هل الرحؿة, اكتؼد ذلؽ مـ وجقه بؾغت ما يؼرب 

, والثـاء طؾقف ن الصالة هل التعظقؿ لؾـبل إعشرة, وقال: المـ 

, يف الؿأل إطؾك تشريػا لف, وتعؾقة لؿؼامف, وتعظقؿا لشلكف 

 . (1)ا لف طـ سائر الخؾؼوتؿققزً 

                                                           

 -511ص: ) ٓبـ الؼقؿ ,م طؾك خقر إكامجالء إففام يف الصالة والسالاكظر: ( 5)

516.) 
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ٚدٍُ ُمكف ُٔ ُث ُاهلل ُـجُؽ ُ ُوروى ُواجلَب»ىةل/ َصٌّل
ُ
ُأ وأثُُٚملسو هيلع هللا ىلصٌُُٖخ
ُثةثلٖة ُىلعُاهللُ ةُصِكُخُثؽأُت َٓ ُنِ ٓؿُْفٗ، زُّالصالةُِ ثسؿُـو

ُاجلَب ُاجلَبُملسو هيلع هللا ىلصىلع ُنيةل ُجلهِس، ُدـُٚت ُُتْفػٗ»ُ/ملسو هيلع هللا ىلصزّ َْ َُق ُُتْفػٗ، َْ «َُق
ْؾي،ُواثُْٔةص ْؾي/ُظكُٔصعيطٗأػؿصُٗاُّت  ُ.(1)،ُوىةلُاُّت 

D 
ُ): ۇئ َصٌل 

ُ
ُْٖخُأ ٌُ

ال (. الة يؼصد الصَّ جقد؛ ٕنَّ الصَّ كقع والس  ة ذات الر 

طاء, فؼقلف:  جقد, وُتطؾؼ وُيراد هبا ُمطؾؼ الد  كقع والس  ُتطؾؼ وُيراد هبا ذات الر 

الة ذات الركقع والسجقد«ُكـُْت ُأَصؾ ي»  ., أي: الصَّ

ةَُصَِْكُخُ): ۇئ َٓ  .أي: جؾست لؾتشفد يف آخر الصالة (.َنَِ

ُ): ۇئ ُىلَعَ َٖة ِ ُثََؽأُتُِاثلَ : التحقات هلل رأأي: بدأ يؼ (.ُالَِلِ

  .والصؾقات والطقبات

ُ): ۇئ ُاجلَِب  ُىلَعَ ُالَصاَلةِ َّ طؾك محؿد  أي: بؼقلف: الؾفؿ صؾِّ (. ملسو هيلع هللا ىلصُث

 .وطؾك آل محؿد

ُجِلَْهِِسُ): ۇئ ُْٚت ـَ َُد َّ جاء ذلؽ طؾك هذا الـَّحق يف الرتتقب,  :أي(. ُث

: ثـاء طؾك اهلل, ثؿَّ صالة وسال ًٓ , ثؿَّ م طؾك الـَّبل الؽريؿ أو

                                                           

 .: حسـ صحقحإلباين قالو(, 4504(, وابـ ماجف )106الرتمذي ) أخرجف (5)
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 دطاء لـػسف.

ُثم  »وسؾؿ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء يف حديث آخر ٓبـ مسعقد  أيًضا أن الـَّبل  

َطاِء َأْطَجَبُه إَِلْقِه، َفَقْدُطو ؛ ولفذا يـبغل أن يعؾؿ أن هذا الؿقصـ (1)«َيَتَخق ُر ِمَن الدُّ

ٕكؽ يف صالتؽ مـ الصالة مقصـ طظقؿ جدا يف قبقل الدطاء وإجابتف؛ 

حؿدت اهلل ومجدتف, وخضعت لف وركعت وسجدت, ثؿَّ جؾست يف آخر 

بؿا يؾقؼ بجاللف  , معظًؿا هلل صالتؽ جؾقس الؿتذلؾ لؾرب 

, فتتحرى بعد ملسو هيلع هللا ىلصوكؿالف, مثـًقا طؾقف بؿا هق أهؾف, مصؾًقا ومسؾًؿا طؾك رسقلف 

طاء يف هذا الؿقصـ مستج طاء ما شئت, فننَّ الد  اب, مع أن كثقًرا ذلؽ مـ الد 

الؾُفم  », وكثقر مـفؿ يؼتصر طؾك ا الؿقصـذيف ه الدطاء يتحرىمـ الـاس ٓ 

ْتـَِة اْلَؿْحَقا َواْلَؿَؿاِت، 
إِك ي َأُطوُذ بَِك ِمْن َطَذاِب َجَفـ َم، َوِمْن َطَذاِب اْلَؼْبرِ، َوِمْن فِ

الِ  ج  ْتـَِة اْلَؿِسقِح الد 
ذا الؿقصـ مـ الؿقاصـ التل يـبغل , بقـؿا ه(2)«َوِمْن َشر  فِ

طاء ٓبـ  وتلمؾ ققل الـَّبل , طؾك العبد أن يتحرى فقفا الد 

ُْٗ» :مسعقد ُُتْفَػ َْ َُق ، ْٗ ُُتْفَػ َْ طاء مستجاب يف «َق ا الؿقصـ ذه, أي: أنَّ الد 

 .ه الصػةذوطؾك ه

ْضَؿةَ،َُذَيةَلُ ـُ ُ َٔ ْفَتُْب ٌَ يِبُحَلًَْل،ُُييُخُ
َ
ُأ ُٔ ِؽيُوىةلُـجُؽُالؿمحُْٔب ْ٘ ُ

اَلُأ
َ
/ُأ

                                                           

 (.418مسؾؿ )(, و861أخرجف البخاري )( 5)

 (.188مسؾؿ ) أخرجف( 8)
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ِؽيَحًُ َ٘ ُ ًَ َ ُُ،ل َٖةَُرُقُٚلُاهللِ َِْي ـَ ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصَػَؿَج ًَ َِْي ـَ ُ ُّ  ِ ْيَمُنَُك ٌَ ُ َٖة َؿْذ ـَ ُ ُىَْؽ َٖة/ َذُيِْ
؟ُنَيةَل/ُ ًَ َِْي ـَ ُ ْيَمَُُٕصٌل  ٍَ ةُ»نَ َٓ ٌَ ٍؽ،ُ َٓ ُآِلُحُمَ ٍؽ،َُوىلَعَ َٓ ُحُمَ ُىلَعَ  َ َُص َّ ُٙ ٚا/ُالِ ُ ىُٚل

َُّ ِ٘ي ُآِلُإِثَْؿا ٍؽ،َُصَِْيَخُىلَعَ َٓ ُآِلُحُمَ ٍؽَُوىلَعَ َٓ ُحُمَ ُثَةرِْكُىلَعَ َّ ُٙ يٌؽ،ُالِ ُمَحِيٌؽُدَلِ ًَ ،ُإَِٕ
ُمَحِيٌؽُدَلِيؽٌُ ًَ ،ُإَِٕ َّ ِ٘ي ُآِلُإِثَْؿا ةُثَةَرْكَخُىلَعَ َٓ ُ.(1)ْذهوُـِيٗ«.ٌَُ

ُُ َْٕصةرِي 
َ
دَةَٕةَُرُقُٚلُاهللُِوروىُأثَُٚمْكُفٍٚدُاأْل

َ
ُيِفُُملسو هيلع هللا ىلصُ،ُىَةَل/ُأ ُٔ َوحَنْ

ُُدَلِِِْفُ ُاهلُل َمَؿَٕة
َ
ُأ َُقْفٍؽ/ ُٔ ُْب ُبَِنُي ُهَلُ َُذَيةَل ُُخَجةَدةَ، ِٔ

ُثْ َُُقْفِؽ َ َُُٕصٌل  ْن
َ
أ

ُاهللُِ َُرُقُٚل َخ ٍَ ُنََك ُىَةَل/ ؟ ًَ َِْي ـَ ُ َُُٕصٌل  ْيَم ٍَ ُنَ ُاهللِ، َُرُقَٚل ُيَة ًَ َِْي ،ُملسو هيلع هللا ىلصُـَ
هْلُُ

َ
ُيَْكأ ّْ َ ُل ُٗ َٕ

َ
َٖةُأ َٖيْ َٓ ُىَةَلَُرُقُٚلُاهللُُِ،َظىَتَُت َّ ٍؽُىُُ/ُ»ملسو هيلع هللا ىلصُث َٓ ُحُمَ ُىلَعَ  َ َُص َّ ُٙ ٚاُالِ ُ ٚل

َُّ ِ٘ي ُآِلُإِثَْؿا ةَُصَِْيَخُىلَعَ َٓ ٌَ ُ ٍؽ، َٓ ُآِلُحُمَ ؽٍُُ،َوىلَعَ َٓ ُآِلُحُمَ ٍؽَُوىلَعَ َٓ ُحُمَ ُ،َوَبةرِْكُىلَعَ
َُّ ِ٘ي ُإِثَْؿا ُآِل ُثَةَرْكَخُىلَعَ ة َٓ ُىَؽُُْ،ٌَ ة َٓ ٌَ ُ َُوالَكاَلُم يٌؽ، ُدَلِ ُمَحِيٌؽ ًَ ُإَِٕ ِٓنَي َ ُاَُْفةل ُيِف

ُّْ ُذ ْٓ ِِ ُ.ُُ(2)إهؿدُثُٗمكِّ«.ُـَ
ٓؿُ ـَ ٍٚد/ُاقُُٓٗخْيَجحُثُٔ ُذّ/ُيُؿوىُثهذطُو،ُ(3)وأثُٚمكف ْٓ ىٚهل/ٌُٓةُىؽُـِ

ُاُفنيُوتنؽيؽُالالم،ُويفينُثؾلًُيفُاتلعيةتُ  ّ اُفنيُوَتهيمُالالم،َُوبَظ
ُ ُىٚهل/ ُاهلل»يف ُورمحُح ُاجلَب ة ُأيُّٙ ًَ ُـِي ُ...الكالم ُىٚهل« ُيف ُوىيَ/ ُآػؿه،  إىل
/  ﴿   ـاب/ُ ﴾ڇ  ڇ ُ.[65]األظ

                                                           

 (.416(, ومسؾؿ )6611البخاري ) أخرجف( 5)

 (.411مسؾؿ ) أخرجف( 8)

 .(56/ 6ى )الطبؼات الؽرباكظر: ( 6)
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ُ ِؽيُّ ـِ ثُُٚمُحَْيٍؽُالَكة
َ
ُوروىُأ ْيَمَُُٕصٌل  ٌَ ٚا/ُيَةَُرُقَٚلُاهللِ،ُ ُ ُىَةل ّْ ُٙ َج

َ
،ُأ

؟ُىَةَل/ُ ًَ َِْي ةَُصَِْيَخُ»ـَ َٓ ٌَ ُ ِٗ ِ يَذ ،َُوُذر  ِٗ ْزَواِص
َ
ُأ ٍؽ،َُوىلَعَ َٓ ُحُمَ ُىلَعَ  َ َُص َّ ُٙ ُالِ ٚا ُ ىُٚل

ُوَُ ، َّ ِ٘ي ُإِثَْؿا ُآِل ُآِلُىلَعَ ُثَةَرْكَخُىلَعَ ة َٓ ٌَ ُ ِٗ ِ يَذ َُوُذر  ، ِٗ ْزَواِص
َ
ُأ َُوىلَعَ ٍؽ َٓ ُحُمَ ُىلَعَ َبةرِْك

ُمَحِيٌؽُدَلِيؽٌُ ًَ ،ُإَِٕ َّ ِ٘ي ُ.(1)ْذهوُـِيٗ«.ُإِثَْؿا
ُثُٔ ُقْفؽ ُثٔ ُالؿمحٔ ُـجؽ ُوىيَ/ ٖؾر، ُٓ ُال ٗ ُٓ ُاق ـِؽي، ُالَكة ُمُحَيؽ وأثٚ

ُاملٖؾر،ُوىيَ/ُكيُذلً.
ُوروىُأثَُٚقِفيٍؽُاخلُْؽرُُِ َؾاُالَكالَُمُُي  َ٘ ُ َُرُقَٚلُالَِلِ، َٖة/ُيَة ىَةَل/ُىُِْ

ُ ُىَةَل/ ؟ َُُٕصٌل  ْيَم ٍَ ُنَ ، ًَ َِْي ،ُ»ـَ ًَ ِ َُوَرُقٚل َُخْجِؽَك ٍؽ َٓ ُحُمَ ُىلَعَ  َ َُص َّ ُٙ ُالَِ ٚا/ ُ ىُٚل
ُثَة ة َٓ ٌَ ُ ٍؽ، َٓ ُحُمَ ُآِل َُوىلَعَ ٍؽ، َٓ ُحُمَ ُىلَعَ َُوَبةرِْك ، َّ ِ٘ي ُإِثَْؿا َُصَِْيَخُىلَعَ ة َٓ ٌَُ َرْكَخُىلَعَ

َُّ ِ٘ي َُوآِلُإِثَْؿا َّ ِ٘ي ُ.(2)إهؿدُثُٗابلؼةري«.ُإِثَْؿا
ُدٚنييٗدفةىلُدٓخُِبٓؽُاهللُ َٔ ُوُظك

هذا الػصؾ بلحاديث مشتؿؾة طؾك صقغ لؾصالة طؾك الـَّبل  ختؿ     

, وبلي مـفا أخذ الؿسؾؿ كػاه؛ ٕهنا كؾفا صحقحة الؽريؿ 

ا, ففذه الصقغ هل أصح الصقغ ثابتة, ففل إما يف الصحقحقـ أو يف أحدهؿ

, وقد كؾحظ يف هذا الباب تؽرر الؿلثقرة طـ الـَّبل الؽريؿ 

 طـ كقػقة الصالة طؾقف ملسو هيلع هللا ىلصإلك الـَّبل  السمال مـ الصحابة 
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 مع ما طـدهؿ مـ قدرة طؾك صقاغة ألػاظ متـقطة يف الصالة ,

الصقغ  وطؾؿفؿ, وكاكقا يقاضبقن طؾك هذه ملسو هيلع هللا ىلصطؾقف, لؽـفؿ لؿ يػعؾقا وسللقه 

 , وإٓ ما فائدة السمال, فالصحابة التل تعؾؿقها مـف 

سللقه وطؾؿفؿ, والتزمقا الشلء الذي طؾؿفؿ إياه, ثؿ لؿا جاء مـ بعدهؿ مـ 

الـاس بدأ التغقر, وبدأت تدخؾ طؾك الـاس إهقاء, وأصبح بعضفؿ يتؽؾػ 

, واكشغؾ هبا العقام لؾصالة طؾك الـَّبل الؽريؿ صقًغا 

 .وضقعقا الؿلثقر طـ الـَّبل الؽريؿ  والجفال,

, ملسو هيلع هللا ىلص , فعؾؿفؿ«كقف كصؾي طؾقك»قالقا:  فالصحابة  وطؾك كؾ  

, هبؿأن يلتسقا  واقتصروا طؾك هذا الذي طؾؿفؿ إياه, والقاجب طؾك إمة

, بؾ إن الصحابة يعدون هذا مـ أجؿؾ التحػ وأن يؾزمقا هنجفؿ 

أبل لقؾك قال: لؼقت كعب بـ وأحسـفا, كؿا جاء يف حديث طبد الرحؿـ بـ 

فا مـ , وما أجؿؾفا مـ هديةوما أجؿؾ ,«أَل أهدي لك هدية» طجرة فؼال:

 تحػة.

ٕصحابف الؽقػقة بعد  ملسو هيلع هللا ىلصواستدل بتعؾقؿف »قال الحافظ ابـ حجر: 

ٓ إٕكف ٓ يختار لـػسف  ؛سمالفؿ طـفا بلهنا أفضؾ كقػقات الصالة طؾقف

ن يصؾل طؾقف أفضؾ الصالة أؾػ ويرتتب طؾك ذلؽ لق ح ,إشرف إفضؾ
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 زتهددشرح كفاية املتعبد وتحفة امل

 . (1)«ن يليت بذلؽأفطريؼ الرب 

ُ): ۇئ  ُاهللِ َُرُقُٚل َٖة َِْي ـَ ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصَػَؿَج ُّ  ِ ُنَُك ْيَم ٌَ ُ َٖة َؿْذ ـَ ُ ُىَْؽ َٖة/ ِْ َذُي
ًَُ َِْي ـَ

َفا الـ بِيُّ »لفؿ, قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأي: بتعؾقؿ الـَّبل  (. ًلَُم َطَؾْقَك َأيُّ وُلوا: الس  َُ

 َوَبرَ 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص, ولفذا يف الحديث الذي بعده قال لفؿ الـَّبل (2)«َكاُتهُ َوَرْحَؿُة الل

ْد َطِؾْؿُتمْ » ََ ًَلُم َكَؿا   .«َوالس 

وهل إما  ,كؾفا صحقحة هذه الصقغ التل أوردها الؿصـػ  نَّ إ ثؿ

يف الصحقحقـ أو يف أحدهؿا, وبلي  أخذ الؿسؾؿ كػاه, وهل مشتؿؾة طؾك 

طؾك الـبل هبا التل يصؾقن  الصقغةَ  أصحابف الؽرام  ملسو هيلع هللا ىلصتعؾقؿ الـبل 

ه الصقغ الصقغة إولك التل بدأ هبا الؿصـػ ذ, ولعؾ أكؿؾ هملسو هيلع هللا ىلصالؽريؿ 

 وآلف يف الدطاء  ملسو هيلع هللا ىلصوآلف وبقـ إبراهقؿ  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ٕكف قد جؿع فقفا بقـ الـبل

ا التعؾقؼ, وباهلل وحده ذفبالصالة والدطاء بالربكة, ولتؽـ هل مسؽ الختام ل

ْقَت َطَؾى آِل الؾُفم  َصل  طَ »التقفقؼ.  ٍد، َكَؿا َصؾ  ٍد، َوَطَؾى آِل ُمَحؿ  َؾى ُمَحؿ 

ٍد، َكَؿا  ٍد َوَطَؾى آِل ُمَحؿ  إِْبَراِهقَم، إِك َك َحِؿقٌد َمِجقٌد، الؾُفم  َباِرْك َطَؾى ُمَحؿ 

َك َحِؿقٌد َمِجقٌد   .«َباَرْكَت َطَؾى آِل إِْبَراِهقَم، إِك 
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