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مُ  2  َلا ِسإ
افاةُُِِدينُ ُاْلإ ُانلَّظا

 
 

 

 



مُ  3  َلا ِسإ
افاةُِانلَُُِّدينُ ُاْلإ ُظا

 

ـْ ُشُروِر َأْكُػِسـَا 
 مِ
ِ
إِنَّ اْلَحْؿَد لِؾَِّف، َكْحَؿُدُه، َوَكْسَتِعقـُُف، َوَكْسَتْغِػُرُه، َوَكُعقُذ بِاهَّلل

ـْ  ـْ ُيْضؾِْؾ َفََل َهاِدَي َلُف، َوَأْشَفُد َأْن ََل  َوَسقَِّئاِت َأْطَؿالِـَا، َم َيْفِدِه اهَّلُل َفََل ُمِضؾَّ َلُف، َوَم

ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلُف   .ملسو هيلع هللا ىلصإَِلَف إَِلَّ اهَّلُل َوْحَدُه ََل َشِريَؽ َلُف، َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[202طؿران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ

 .[2]الـساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[72-70]األحزاب:  ﴾﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮲ ﮳﮴ ۓ

 :ا بَْعُد  أَمَّ

ْصَدَق  َفنِنَّ    كِتَاُب  اْلَحِديِث  أَ
ِ
ٍد اهَّلل َر اْلَفْدِي َهْدُي ُمَحؿَّ ، ملسو هيلع هللا ىلص، َوَخقْ

ُُمقِر ُمْحَدَثاُتَفا، َوكُ  ٌة، َوُكؾَّ َوَشرَّ اْْل ٍة بِْدَطٌة، َوُكؾَّ بِْدَطٍة َضََلَل ؾَّ ُمْحَدَث

ٍة فِل الـَّاِر.  َضََلَل

 :ا بَْعُد  أَمَّ



مُ  4  َلا ِسإ
افاةُُِِدينُ ُاْلإ ُانلَّظا

 

َهاَرةِ  َرِة والطَّ ََلِم ُهَو ِديُن الإِفطإ ِسإ  ِديُن اْلإ

ـِ َوالظَّا ـُ َصَفاَرِة اْلَباصِ ـُ الطََّفاَرِة، ِدي ْسََلِم اْلَعظِقِؿ ُهَق ِدي ـَ اْْلِ ِهِر َطَؾك َفنِنَّ ِدي

ـُ اْلَعَػاِف؛ َيـِْػل اْلَػاِحَشَة َوُيَحاِرُبَفا، َوَيُسدُّ اْلَؿَسالَِؽ  ِة َوِدي ـُ اْلِعػَّ َقاِء، ُهَق ِدي السَّ

تِل ُتَمدِّي إَِلْقَفا.  الَّ

 .[33]األطراف: ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿

ـَ بَِطَفاَرِة اْلُؼُؾقِب َواْْلَْروَ  اِح َواْْلَْكُػِس، َوَأَمَر اهَّلُل َربُّ َأَمَر اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

ـَ بَِطَفاَرِة اْْلَْبَداِن َوالثَِّقاِب َواْْلَْمؽِـَةِ   .)*(.اْلَعاَلِؿق

َا  ﴾ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿ :َقاَل َربُـّ

 .[208]التوبة: 

ـَ اْلُؽْػِر َوالـَِّػا
ـِ مِ ُروا َصَفاَرَة اْلَباصِ ِق َواْلَؿَعاِصل، فِقِف ِرَجاٌل ُيِحبُّقَن َأن َيَتَطفَّ

يَؿاِن،  َكَُّفْؿ ُمْممِـُقَن َصاِدُقق اْْلِ
ِ
ـَ اْْلَْحَداِث َواْْلَْكَجاِس بِاْلَؿاِء؛ ْل

َوَصَفاَرَة الظَّاِهِر مِ

ـْ َأَحبَُّف اهَّلُل  ، َوَم ـَ ِري  َلُفْؿ، َواهَّلُل ُيِحبُّ اْلُؿَتَطفِّ
ِ
َوَحِريُصقَن َطَؾك َأْن َيْظَػُروا بَِؿَحبَِّة اهَّلل

 .(2/)*.َػ َلُف الثََّقاَب َطَؾك َأْطَؿالِِف، َوَزاَدُه مِـُْف ُقْرًبا، َوَغَؿَرُه بُِػُققِض إِْحَساكِفِ َضاطَ 

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  22 اْلُجُؿَعةُ  - «بِاْلَػَقاِحشِ  اْلَحْرُب : »ُخْطَبةِ  مِ  اْْلُوَلك ُجَؿاَدى مِ

 .م2002-6-1 اْلُؿَقافُِؼ  هـ8221

ـْ َما َمرَّ ذِْكُرُه  (2/)*  [.801: التقبة] «اْلُؼْرآنِ  َتْػِسقرِ  ُمْختََصرِ  َطَؾك َوالتَّْعؾِقُؼ  اْلِؼَراَءةُ : »ِسْؾِسَؾةِ  مِ



مُ  5  َلا ِسإ
افاةُِانلَُُِّدينُ ُاْلإ ُظا
َيُؼقُل فِل َكؾَِؿٍة َجامَِعٍة.. لَِؽْل َتْعَؾَؿ َأنَّ اْلُؿْسؾَِؿ َيـَْبِغل َأْن َيُؽقَن  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِلُّ 

ُسقُل  ا ُجْؿَؾًة وَ  ملسو هيلع هللا ىلصآِخًذا بَِؿا َجاَء بِِف الرَّ ِذي ُيـَْتَؼك مِؿَّ َنَّ َما الَّ
ِ
َتْػِصقًَل، ََل َيـَْتِؼل؛ ْل

ُسقُل  ـٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء بِِف الرَّ ا فِقِف َحَس ْكَساُن مِؿَّ ُف ِخَقاٌر فِل ِخَقاٍر؟!! َوإِكََّؿا َيـَْتِؼل اْْلِ َوُكؾُّ

ا َما َجاَء بِِف الـَّبِلُّ  ، َوفِقِف َسقٌِّئ َوَأْسَقُأ، َوَأمَّ ـُ ُسقُل َففُ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأْحَس ُف.. الرَّ ـُ ُكؾُّ َق اْْلَْحَس

يَؿانِ »فِل َكؾَِؿٍة َجامَِعٍة َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  .(1)«الطُُّفوُر َشطُْر اْْلِ

يِن.  الـَّظَاَفةُ َشطُْر الدِّ

تِـَا  ـَ َهِزيَؿتِـَا َوَكْصِرِهْؿ، َوِذلَّ ـَ َصَحاَبِة َكبِقِّـَا.. َبْق اْلَػْقَصُؾ اْلَؼائُِؿ َبْقـَـَا َوَبْق

تِِفْؿ، َواْكِحَطاصِـَا َواْرتَِػاِطِفْؿ، اْلَػاِصُؾ اْلَػْقَصُؾ َبْقـَـَا َوَبْقـَُفْؿ: َأكَُّفْؿ َلْؿ َيُؽقُكقا َوِطزَّ 

َيَتَعؾَُّؿقَن.. ََل َيْسَؿُعقَن.. ََل َيْؼَرُؤوَن َمَتاًطا، َوإِكََّؿا ُهَق اْلَبَقاُن َكاْلُجـِْديِّ فِل اْلَؿْعَرَكِة 

ـَ الـَّبِلِّ بِنَِزاِء َقائِِدِه، 
 لَِؽْل َيُؽقَن َقْقَد التَّـِْػقِذ فِل اْلَحاِل. ملسو هيلع هللا ىلصَيْسَؿُع مِ

 اْلُجـِْديُّ فِل اْلَؿْعَرَكِة َمَع َقائِِدِه َيْسَؿُع اْْلَْمَر لِؾتَّـِْػقِذ، ََل لِْؾِجَداِل َوََل لِْؾِؿَحاِل.

ـُ فَ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  ا َكْح ُؽقا َطَؾك َذلَِؽ َربَّاُهْؿ َفَساُدوا، َوَأمَّ ا َتَؿسَّ ِػـَا َطؿَّ ْػـَا لَِتَخؾُّ َتَخؾَّ

ـُ الـََّظاَفِة  ْسََلَم ِدي َما الَِّذي  -َوُهَق َكَذلَِؽ بَِحؼ  -بِِف؛ َيْعـِل إَِذا قِقَؾ لِْؾُؿْسؾِِؿ: إِنَّ اْْلِ

 َيْؿـَُعُف َأْن َيُؽقَن َكظِقًػا إَِذْن؟!!

 َربِّ اْلَعالَ 
ِ
اِطل إَِلك اهَّلل ـَ َأْن َيَظؾَّ َدْهًرا َيُطقُل.. َأْن َيَظؾَّ َأَوَيْحتَاُج الدَّ ِؿق

ـُ الـََّظاَفِة  ي
ْسََلَم دِ ُد َطَؾك َمَسامِِع اْلُؿْسؾِِؿ: إِنَّ اْْلِ ُف َوُطُؿَرُه َأْجَؿَع ُيَردِّ َدْهَرُه ُكؾَّ

 لَِؽْل َيُؽقَن كَظِقًػا؟!!

                                                            

 .ڤ(، مـ حديث: َأبِل َمالٍِؽ اْْلَْشَعِريِّ 222، رقؿ 8/202أخرجف مسؾؿ: ) (8)



مُ  6  َلا ِسإ
افاةُُِِدينُ ُاْلإ ُانلَّظا

َكَؿا َقاَل الـَّبِلُّ اْلُؿْخَتاُر « لَْجَؿاَل إِنَّ اهللَ َجِؿقٌل يُِحبُّ ا»إِكََّؿا ِهَل َكؾَِؿٌة َواِحَدٌة:  

 ، َوُتْحَسُؿ اْلَؼِضقَُّة.(1)ملسو هيلع هللا ىلص

ـْ َكظِقًػا َحتَّك ُتطِقَع الـَّبِلَّ  ـْ َكظِقًػا.. ُك الطُُّفوُر َشطُْر : »ملسو هيلع هللا ىلصَيا َأِخل ُك

يَؿانِ   «.اْْلِ

، َوََل َح  ، ََل ِغشَّ َوََل ِغؾَّ ـٍ َوَضاِهٍر، َقْؾٌب َسِقيٌّ َسَد َوََل ِحْؼَد َوََل َصَفاَرُة َباصِ

ـَ َكَؿا ُيِحبُّ لَِذاتِِف  ًة، َولِْؾُؿْسؾِِؿق ـَ َطامَّ ِخَداَع، َكْػٌس َصافَِقٌة ُمِحبٌَّة لِْؾَخْقِر لِْؾُؿْسؾِِؿق

ـْ َغْقِر ِزَياَدٍة َوََل ُكْؼَصاٍن، إِيَثاٌر ََل َأَثَرَة فِقِف، 
ِة مِ ِة بِاْلُؼذَّ َوَطَطاٌء َسَقاًء بَِسَقاٍء َحْذَو اْلُؼذَّ

 ََل َمـَْع َمَعُف.

ـٌ َكظِقٌػ َتـَْعؽُِس َأْكَقاُر َكَظاَفتِِف َطَؾك َضاِهٍر َكظِقٍػ، َكَعْؿ.. 
، َباصِ ـٍ َصَفاَرُة َباصِ

 َضاِهٍر َكظِقٍػ.

ـُ َطبَّاٍس  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  َُفا اْب ـٍ كَظِقٍػ؛  ڤَيْجَعُؾَفا فِْطَرًة.. فِْطَرًة ُيبَقِـّ فِل َكََلٍم َحَس

 إِْذ يَ 
ِ
، [224]البؼرة: ﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ: ﴿تَـَاَوُل َقْقَل اهَّلل

ا فِي َرأِْسِه فََػْرُق َشعْرِِه..»َقاَل:   .(2)«ابْتَََلُه بِِخَصاٍل فِي َرأِْسِه َوفِي َجَسِدهِ: فَلَمَّ

ـْ َشْلٍء؟!!
 َأَوفِل َهَذا مِ

                                                            

ـِ َمْسعُ 38، رقؿ 32/ 8أخرجف مسؾؿ: ) (8)  ، وقد تؼدم.ڤقٍد (، مـ حديث: اْب

 «:جامع البقان»(، والطبري يف 886، رقؿ 8/213) «:تػسقره»أخرجف طبد الرزاق يف  (2)

(، والحاكؿ يف 8864، رقؿ 8/283) «:تػسقره»(، وابـ أبل حاتؿ يف 8/422)

 (، بنسـاد صحقح.2/266) «:الؿستدرك»



مُ  7  َلا ِسإ
افاةُِانلَُُِّدينُ ُاْلإ ُظا

ـُ َطبَّاٍس  ـَ اْب ـْ ِخَصاِل اْلِػْطَرِة َكَؿا َبقَّ
 .ڤِهَل مِ

ِحقَحقْنِ »َكَؿا فِي -وُل َطائَِشةُ تَؼُ  َيْعـِل -َكَلكِّل َأَرى َوبِقَص الطِّقِب » :-(1)«الصَّ

  -َلَؿَعاَن الطِّقِب 
ِ
 «.َوُهَق ُمْحِرمٌ  ملسو هيلع هللا ىلصفِل َمَػاِرِق َشْعِر َرُسقِل اهَّلل

ْستِـَْشاِق، ابْتَََلُه بِلُُموٍر فِي َشْعرِِه، بِالَْػْرِق فِي َشْعرِِه، بِالَْؿْضَؿَضِة، بِا» يَُؼوُل:
ِ

ِل

ْستِْحَدادِ 
ِ

اِرِب، ابْتَََلُه فِي بََدكِِه بِاِل َواِك، ابْتَََلُه بِنِْطَػاِء الؾِّْحقَِة، بَِؼصِّ الشَّ َيْعـِل - بِالسِّ

 بِـَتِْف َوإَِلَّ َفَبَليِّ َوِسقَؾٍة ُيطِقُؼَفا،  -إِْن َأَصاَقفُ -بَِلْخِذ َشْعِر اْلَعاَكِة بِاْلَحِديَدِة بِاْلُؿقَسك 

بِطِ  ـْ تِْؾَؽ اْلَؿَقاِضِع بَِليِّ ُصقَرٍة َأَصاَقَفا- اْْلِ
ْعَر مِ ، -إِِن اْسَتَطاَع، َوإَِلَّ َفْؾَقْلُخِذ الشَّ

ْستِـَْجاِء َبْعَد َقَضاِء اْلَحاَجِة َبْقًَل - اكْتَِؼاُص الَْؿاءِ 
ِ
َيْعـِل: اْستِْعَؿاُل اْلَؿاِء لَِل

ـِ اْلِػْطَرةِ  -َوَغائًِطا ـْ ُسـَ
 .(2)«مِ

 ُمْسؾٌِؿ َكظِقٌػ َضاِهًرا.

ـْ ِخَصاِل اْلِػْطَرِة. ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ 
 َجَعَؾ ُأُمقًرا مِ

ـْ َذلَِؽ اْلؿَ 
بَُؽ مِ  ْذُكقِر فِل تِْؾَؽ اْلِخَصاِل؟!َتْدِري َما ُهَق الَِّذي ُيْعِجبَُؽ َوُيَعجِّ

                                                            

-2/122) «:صحقح مسؾم»(، و228و 220، رقؿ 8/218) «:صحقح البخاري» (8)

 (.8830، رقؿ 123

ْهِن فِي َرأِْسِه َولِْحقَتِِه،...»...، ويف رواية لؿسؾؿ:   .«ثُمَّ أََرى َوبِقَص الدُّ

 (، مـ حديث: َطائَِشَة، َقاَلْت:268، رقؿ 8/222أخرجف مسؾؿ: ) (2)

 
ِ
اِرِب، َوإِْطَػاُء الؾِّْحقَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهَّلل َواُك، َطْشٌر ِمَن الِْػطَْرِة: َقصُّ الشَّ ِة، َوالسِّ

بِِط، َوَحؾُْق الَْعاكَِة،  َواْستِـَْشاُق الَْؿاِء، َوَقصُّ اأْلَضَْػاِر، َوَغْسُل الَْبَراِجِم، َوكَتُْف اْْلِ

 .«َواكْتَِؼاُص الَْؿاءِ 



مُ  8  َلا ِسإ
افاةُُِِدينُ ُاْلإ ُانلَّظا

 «.َوَغْسُل الَْبَراِجمِ »َيُؼقُل:  

َنَّ اْلَعَرَب َجْؿُع بُْرُجَؿٍة؛ وَ  َوالَْبَراِجُم:
ِ
؛ ْل ـِ ِهَل تِْؾَؽ اْلَؿَػاِصُؾ بَِلَصابِِع اْلقََدْي

ـْ َأَثِر الطََّعاِم بُِزُهقَمتِِف َيبْؼَ 
ا َيبَْؼك مِ ك َكاكَْت إَِذا َما َأَكَؾْت ََل َتْغِسُؾ َأْيِدَيَفا، َفَؽاَن َذلَِؽ مِؿَّ

ـَ اْلَقَسِخ بَْعَد َذلَِؽ َما َيْلتِل.فِل تِْؾَؽ اْلَؿَقاِضِع ِطـَْد تِْؾَؽ اْلَؿَػاِصِؾ، َفقَْلتِ 
 ل فِقِف مِ

ـِ اْلِػْطَرِة  ـْ ُسـَ ِذي َجاَء -َفِؿ ـُ الَّ ي تِل َفَطَر اهَّلُل الـَّاَس َطَؾْقَفا، َهَذا الدِّ اْلِػْطَرِة الَّ

ـُ الـََّظاَفةِ  ـُ اْلِػْطَرِة، ِدي ٌد ِدي ِطـَْد َقَضاِء  اْستِْخَداُم اْلَؿاءِ «: اكْتَِؼاُص الَْؿاءِ » -بِِف ُمَحؿَّ

ُسقُل  ـَ الرَّ ائِِد فِل تِْؾَؽ ملسو هيلع هللا ىلصاْلَحاَجِة َكَؿا َبقَّ ْعِر الزَّ ـْ َذلَِؽ الشَّ
، ُثؿَّ َما َيْلُخُذُه اْلَعْبُد مِ

 اْلَؿَقاِضِع اْلَؿْذُكقَرِة.

ـَ اْلِػْطَرِة؛ ﴿«: تَْؼِؾقُم اأْلَضَافِرِ »
ۆ ۆ ۈ ۈ َكَعْؿ.. َتْؼؾِقُؿ اْْلََضافِِر مِ

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 .[30]الروم:  ﴾ەئ

ـِ َحـِقًػا؛ َيْعـِل َمائًَِل إَِلك  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  ي ـَ لؾِدِّ  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
ُيِؼقُؿ َوْجَفُف بَِلْمِر اهَّلل

قَّتِِف: ﴿ ـْ ُكؾِّ َما ِسَقاُه، َمائًَِل إَِلك َربِِّف بُِؽؾِّ ـَ َط  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
ڭ ڭ ڭ اهَّلل

ـَ ﴾؛ َيعْ ۇ ۇ﴾، ﴿ۇ ۇ  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
ـْ ُكؾِّ َشْلٍء، َمائًَِل إَِلك اهَّلل ـِل َمائًَِل َط

قَّتَِؽ َضاِهًرا َوَباصِـًا، ﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې بُِؽؾِّ

 .﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

تِل ُيَركِّ  ـَ اْلِػْطَرِة َهِذِه اْْلُُمقُر الَّ
ـُ اْلِػْطَرِة، َبْؾ ُهَق اْلِػْطَرُة، َومِ ـٌ ُهَق ِدي ُز ِدي

ٌد  ، َجاَء بَِفا ُمَحؿَّ ْرُع اْْلََغرُّ  .)*(.َوَدلَّ َطَؾْقَفا ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾْقَفا الشَّ

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ْسََلمُ : »ُخْطَبةِ  مِ ـُ  اْْلِ  .م2/2/2002 – «الـََّظاَفةِ  ِدي



مُ  9  َلا ِسإ
افاةُِانلَُُِّدينُ ُاْلإ ُظا

ِة  نَّ َهاَرِة ِمَن الإِكَتاِب َوالسُّ ِة الطَّ وَّ  َدََلِئُل َأََهِّ

 
ِ
ـِ اهَّلل اِت فِل ِدي ـْ َأَهؿِّ اْلُؿِفؿَّ

ـِ الطََّفاَرُة مِ َؼْت بِاْلَباصِ ًة إَِذا َتَعؾَّ ، َخاصَّ

ـَِّة، َوَكَذلَِؽ َمَراتُِبَفا.َواْلؼَ  ْت َطَؾْقَفا ُكُصقُص اْلؽَِتاِب َوالسُّ قَُّتَفا َدلَّ  ْؾِب، َفَلَهؿِّ

َا  ﴾ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿ :َقاَل َربُـّ

 .[208]التوبة: 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿: َوَقاَل 

 .[6]الؿائدة:  ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک

ـْ رِ  (1)«َصِحقِحفِ »َوَأْخَرَج ُمْسؾٌِؿ فِل 
َقاَل:  ڤَواَيِة َأبِل َمالٍِؽ اْْلَْشَعِريِّ مِ

 
ِ
يَؿانِ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهَّلل َوالَْحْؿُد هللِ تَْؿََلُ ، -َأْي كِْصُػفُ - الطُُّفوُر َشطُْر اْْلِ

                                                            

 (.222تاب الطفارة، َباُب َفْضِؾ اْلُقُضقِء، رقؿ ): ك«صحقح مسؾم» (8)

الُوُضوُء »(: 2482، رقؿ )16: كتاب الدطقات، باب«الجامع»ويف رواية لؾترمذي يف 

: «الؿجتبى»، وقال: َهَذا َحِديٌث َصِحقٌح، ويف رواية لؾـسائل يف «َشطُْر اِْليَؿاِن،...

َكاِة، رقؿ ) : كتاب «السـن»(، وَلبـ ماجف يف 2222كتاب الزكاة، َباُب ُوُجقِب الزَّ

يَؿاِن، رقؿ ) إِْسَباُغ الُْوُضوِء َشطُْر »(، بؾػظ: 210الطفارة، َباٌب: اْلُقُضقُء َشْطُر اْْلِ

يَؿاِن،...  «.اْْلِ



مُ  20  َلا ِسإ
افاةُُِِدينُ ُاْلإ ُانلَّظا

ِن   ًَ ُ -الِْؿقَزاَن، َوُسْبَحاَن اهللِ َوالَْحْؿُد هللِ تَْؿ َؿاَواِت  -أَْو تَْؿََل َما بَقَْن السَّ

ةٌ لََك أَْو َواأْلَْرِض، وَ  ْبُر ِضقَاٌء، َوالُْؼْرآُن ُحجَّ َدَقةُ بُْرَهاٌن، َوالصَّ ََلُة كُوٌر، َوالصَّ الصَّ

 «.َطؾَقَْك، ُكلُّ الـَّاِس يَْغُدو، َفَبائٌِع كَْػَسهُ َفُؿْعتُِؼَفا أَْو ُموبُِؼَفا

ـْ َطؾِل   ِذي َأْخَرَجُف التِّرْ - ڤَوَط ـِ الَّ ، َوَأُبق َكَؿا فِل اْلَحِديِث اْلَحَس مِِذيُّ

اِرمِلُّ  ـُ َماَجْف، َوالدَّ ََلِة الطُُّفوُر، : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل الـَّبِلُّ  -َداُوَد، َواْب ِمْػتَاُح الصَّ

 .(1)«َوتَْحرِيُؿَفا التَّْؽبِقُر، َوتَْحِؾقؾَُفا التَّْسِؾقمُ 

يَؿاِن َطؾَى قِْسَؿقِْن:  ِخَصاُل اْْلِ

ُر الظَّاِهَر.أََحُدُهَؿا:   ُيَطفِّ

.ا اْْلَخُر: َوأَمَّ  ـَ
ُر اْلَباصِ  َفُقَطفِّ

َفاَرُة بِاْلَؿاِء َفِفَل  ا الطَّ قِف، َوَأمَّ ُر اْلَؼْؾَب َوُتَزكِّ َفا ُتَطفِّ َفاْْلَْطَؿاُل َواْْلَْقَقاُل ُكؾُّ

يَؿاِن َطَؾك  َفاَرُة بِاْلَؿاِء َشْطَر اْْلِ َتْختَصُّ بِتَْطِفقِر اْلَجَسِد َوَتـْظِقِػِف، َفَصاَرِت الطَّ

ْطتِبَاِر.هَ 
ِ
 َذا اَل

                                                            

(، ويف: 68: كتاب الطفارة، َباُب َفْرِض اْلُقُضقِء، رقؿ )«السـن»أخرجف أبق داود يف  (8)

َما (، والترمذي يف 681ُم ُيْحِدُث َبْعَد َما َيْرَفُع َرْأَسُف، رقؿ )كتاب الصَلة، َباٌب: اْْلِ

ََلِة الطُُّفقُر، رقؿ )«: الجامع» (، وابـ ماجف 2كتاب الطفارة، َباُب َما َجاَء َأنَّ مِْػَتاَح الصَّ

ََلِة الطُُّفقُر، رقؿ )«السـن»يف   (.224: كتاب الطفارة، َباٌب: مِْػَتاُح الصَّ

(، وروي طـ أبل 44/رقؿ8« )صحقح أبل داود»ده اْللباكل يف والحديث حسـ إسـا

 كحقه. ڤسعقد الخدري 



مُ  22  َلا ِسإ
افاةُِانلَُُِّدينُ ُاْلإ ُظا

ْهتَِؿاَم 
ِ
ِذي َيْحِرُص َطَؾك ِديـِِف َيْعَؾُؿ َأكَُّف َيْبُعُد َأْن َيُؽقَن اْلُؿَراُد اَل اْلُؿْسؾُِؿ الَّ

ـْ َأْدَراِن َوَأْوَساِخ 
، َبْؾ َطَؾْقِف َأْن َيْفَتؿَّ بَِطَفاَرِة َقْؾبِِف مِ ـِ

بَِطَفاَرِة الظَّاِهِر ُدوَن اْلَباصِ

ْرِك وَ  ْلَحاِد، َواْلبِْدَطِة َوَرَذائِِؾ اْْلَْخََلِق َوَسَػاِسِػ اْْلُُمقِر، َكَؿا َيْفَتؿُّ بَِطَفاَرٍة الشِّ اْْلِ

ـَ اْْلَْكَجاِس َواْْلَْحَداِث.
 َضاِهِرِه مِ

َِل يَـْظُُر إِلَى ُصَوِركَا، َوإِكََّؿا يَـْظُُر إِلَى  أَنَّ اهللَ »َأْخَبَرَكا  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِلُّ 

 َ ا اْلَقْجُف َواْلَبَدُن (1)«ا َوأَْطَؿالِـَاُقؾُوبِـ ، َفاْلَؼْؾُب َمَحؾُّ َكَظِر اْلَحؼِّ إَِلك اْلَخْؾِؼ، َوَأمَّ

 َفَؿَحؾُّ َكَظِر اْلَخْؾِؼ إَِلك اْلَعْبِد.

َر َربَُّف َتْققِقًرا؛ َفنِكَُّف ََل  ْكَساَن َلْق َوقَّ َنَّ اْْلِ
ِ
ُبدَّ َأْن َوالـَّاُس َيْعؽُِسقَن اْلَؼِضقََّة؛ ْل

ـَ اْلبِْدَطِة، 
ُر اْلَؼْؾَب مِ َر َمَحؾَّ َكَظِر َربِِّف إَِلْقِف َوُهَق اْلَؼْؾُب، َفُقَطفِّ َيْحِرَص َطَؾك َأْن ُيَطفِّ

َػاِت. ـْ َرَذائِِؾ اْْلَْخََلِق َوَمْذُمقِم الصِّ
ْرِك َومِ ـَ الشِّ

ُر اْلَؼْؾَب مِ  َوُيَطفِّ

َـّ الـَّاَس َيْعؽُِسقَن الْ 
قَن بَِتْجِؿقِؾ َمَحؾِّ َكَظِر اْلَخْؾِؼ إَِلْقِفْؿ، َوَلؽِ َؼِضقََّة؛ َيْفَتؿُّ

 
ِ
 إَِلْقِفْؿ، َوِهَل ُقُؾقُبُفْؿ. َوََل َيْؾَتِػُتقَن إَِلك َتْطِفقِر َمَحؾِّ َكَظِر اهَّلل

ِذي ُيَراِطل َهِذِه اْلَؿْسَلَلَة َحتَّك ََل َتـَْعؽَِس َطَؾْقِف.  َفاْلَؽقُِّس الَّ

يَؿاِن، َوإِْسَباُغُف  -َكَؿا َمرَّ فِل ِرَواَيةٍ - اْلُقُضقءُ  َكَؿا فِل ِرَواَيٍة ُأْخَرى -َشْطُر اْْلِ

ْت  ـَ َلـَا َكبِقُّـَا  -َمرَّ يَؿاِن؛ لَِذلَِؽ َبقَّ  َطظِقَؿ َفْضؾِِف َوَكبِقَر َأَثِرِه. ملسو هيلع هللا ىلصَشْطُر اْْلِ

                                                            

َؾِة، َباُب َتْحِريِؿ ُضْؾِؿ اْلُؿْسؾِِؿ، رقؿ «الصحقح»أخرجف مسؾؿ يف  (8) : كتاب اْلبِرِّ َوالصِّ

أَْمَوالُِؽْم، إِنَّ اهللَ َِل يَـْظُُر إِلَى ُصَوِرُكْم وَ »، بؾػظ: ڤ(، مـ حديث: َأبِل ُهَرْيَرَة 2462)

 «.َولَؽِْن يَـْظُُر إِلَى ُقؾُوبُِؽْم َوأَْطَؿالُِؽمْ 



مُ  22  َلا ِسإ
افاةُُِِدينُ ُاْلإ ُانلَّظا

ـْ ُحْؿَراَن َمْقَلك ُطْثَؿاَن، َقاَل: َأَتْقُت ُطْثَؿانَ   اَن  َفَع ـَ َطػَّ -بَِقُضقٍء  ڤْب

ا  ُر بِِف، َوَأمَّ : َما ُيَتَسحَّ ـِ ق ُحقِر بَِػْتِح السِّ ُل بِِف؛ َكالسَّ َواْلَقُضقُء بَِػْتِح اْلَقاِو: َما ُيَتَقضَّ

ُحقُر َفاْلِػْعُؾ َواْلَؿْصَدرُ  ا السُّ َقاَل: َأَتْقُت ُطْثَؿاَن  -اْلُقُضقُء َفاْلِػْعُؾ َواْلَؿْصَدُر، َوَأمَّ

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهَّلل ُثقَن َط َل، ُثؿَّ َقاَل: إِنَّ َكاًسا َيَتَحدَّ اَن بَِقُضقٍء، َفَتَقضَّ ـَ َطػَّ َأَحاِديَث  ملسو هيلع هللا ىلصْب

 
ِ
َل مِْثَؾ ُوُضقئِل َهَذا ُثؿَّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصََل َأْدِري َما ِهَل، إَِلَّ َأكِّل َرَأْيُت َرُسقَل اهَّلل َتَقضَّ

لَ َهَؽَذا ُغِػَر لَهُ َما» َم ِمْن َذكْبِِه، َوَكاكَْت َصََلتُهُ َوَمْشقُهُ إِلَى الَْؿْسِجِد  َمْن تََوضَّ تََؼدَّ

 .(1)«َصِحقِحفِ »اْلَحِديُث َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ فِل «. كَافِؾَةً 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة    ڤَوَط
ِ
لَ الَْعْبُد الُْؿْسِؾُم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهَّلل أَِو -إَِذا تََوضَّ

َل َوْجَفهُ، َخَرَج ِمْن َوْجِفِه ُكلُّ َخطِقئٍَة كَظََر إِلَقَْفا بَِعقْـَقِْه َمَع الَْؿاِء أَْو َفَغسَ  -الُْؿْمِمنُ 

َمَع آِخرِ َقطْرِ الَْؿاِء، َفنَِذا َغَسَل يََديِْه َخَرَج ِمْن يََديِْه ُكلُّ َخطِقئٍَة َكاَن بَطََشتَْفا يََداُه َمَع 

اِء، َفنَِذا َغَسَل ِرْجؾَقِْه َخَرَجْت ُكلُّ َخطِقئٍَة َمَشتَْفا ِرْجََلُه الَْؿاِء أَْو َمَع آِخرِ َقطْرِ الْؿَ 

كُوِب  اْلَحِديُث َأْخَرَجُف «. َمَع الَْؿاِء أَْو َمَع آِخرِ َقطْرِ الَْؿاِء، َحتَّى يَْخُرَج كَِؼقًّا ِمَن الذُّ

 .(2)«َصِحقِحفِ »ُمْسؾٌِؿ فِل 

                                                            

ََلِة َطِؼَبُف، رقؿ )«صحقح مسؾم» (8)  (.223: كَِتاُب الطََّفاَرِة، َباُب َفْضِؾ اْلُقُضقِء َوالصَّ

ـْ ُحْؿَراَن َأكَُّف َرَأى ُطْثَؿاَن َدَطا بِنَِكاٍء َفَلفْ «: الصحقحقـ»والحديث أصؾف يف  ْقِف َط َرَغ َطَؾك َكػَّ

َكاِء َفَؿْضَؿَض َواْسَتـَْثَر، ُثؿَّ َغَسَؾ َوْجَفُف َثََلَث   َثََلَث مَِراٍر َفَغَسَؾُفَؿا، ُثؿَّ َأْدَخَؾ َيِؿقـَُف فِل اْْلِ

اٍت، ُثؿَّ َمَسَح بَِرْأِسِف، ُثؿَّ َغَسَؾ ِرْجَؾْقفِ  ـِ َثََلَث َمرَّ اٍت، َوَيَدْيِف إَِلك اْلِؿْرَفَؼْق اٍت،  َمرَّ َثََلَث َمرَّ

 
ِ
َل َكْحَق ُوُضقئِل َهَذا، ُثؿَّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َقاَل: َرَأْيُت َرُسقَل اهَّلل لَ كَْحَو ُوُضوئِي »َتَقضَّ َمْن تََوضَّ

َم ِمْن َذكْبِهِ  ُث فِقِفَؿا كَْػَسهُ ُغِػَر لَهُ َما تََؼدَّ  «.َهَذا ثُمَّ َقاَم َفَرَكَع َرْكَعتَقِْن َِل يَُحدِّ

 (.222: كَِتاُب الطََّفاَرِة، َباُب ُخُروِج اْلَخَطاَيا َمَع َماِء اْلُقُضقِء، رقؿ )«حقح مسؾمص» (2)
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ََل  ٍة َوالطََّفاَرُة ِهَل مِْػَتاُح الصَّ َنَّ الطََّفاَرَة َشْرُط ِصحَّ
ِ
ِة، َوآَكُد ُشُروصَِفا؛ ْل

َم َطَؾك اْلَؿْشُروِط. ْرُط ََل ُبدَّ َأْن َيَتَؼدَّ ََلُة بَِغْقِر َصَفاَرٍة، َوالشَّ ََلِة، َفََل َتِصحُّ الصَّ  لِؾصَّ

َؽ َطَؾك َفْضِؾ الطََّفاَرِة َوَطظِقِؿ َخَطِرَها، َح  ا َيُدلُّ ُف مِؿَّ ُؼ َهَذا ُكؾُّ تَّك فِقَؿا َيَتَعؾَّ

 بِاْلَبَدِن، َحتَّك فِقَؿا َيَتَعؾَُّؼ بَِلْطَضاِء اْلُقُضقِء.

 ِطَباَد اهللِ! الطََّفاَرُة َطؾَى َمَراتَِب:

ـِ اْْلَْحَداِث َواْْلَْكَجاِس َواْلَػَضََلِت. الَْؿْرتََبةُ اأْلُولَى:  َتْطِفقُر الظَّاِهِر َط

ـِ اْْلَثاِم َواْلَجَرائِِؿ. :َوالَْؿْرتََبةُ الثَّاكِقَةُ   َتْطِفقُر اْلَجَقاِرِح َط

َذائِِؾ اْلَؿْؿُؼقَتِة. َوالَْؿْرتََبةُ الثَّالِثَةُ: ـِ اْْلَْخََلِق اْلَؿْذُمقَمِة َوالرَّ  َتْطِفقُر اْلَؼْؾِب َط

ابَِعةُ:   َوالَْؿْرتََبةُ الرَّ
ِ
ا ِسَقى اهَّلل  .َتْطِفقُر اْلَؼْؾِب َطؿَّ

ؾِّ َمْرَتَبٍة ََل َيتِؿُّ إَِلَّ بَِتْحِصقِؾ َما َقْبَؾَفا، َفَعَؾك اْلُؿْسؾِِؿ َأْن َيْسَعك إَِلك َوَتْحِصقُؾ كُ 

ـِ اْْلَْحَداِث َواْْلَْكَجاِس بِاْلُقُضقِء  َر َضاِهَرُه َط َتْحِصقِؾ َهِذِه اْلَؿَراتِِب، َفُقَطفِّ

َؼِة بِفَ  َؾ َواْلُغْسِؾ، َوَأَداِء اْلِعَباَداِت اْلُؿَتَعؾِّ ََلِة الطُُّفقُر، َفنَِذا َحصَّ ا، َفنِنَّ مِْػَتاَح الصَّ

ـِ اْْلَثاِم َواْلَجَرائِِؿ: ﴿ َر َجَقاِرَحُف َط ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ َذلَِؽ َصفَّ

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

 .[45]العـؽبوت:  ﴾وئ ۇئ ۇئ

ـِ اْْلَْخََلِق اْلَؿْذُمقمَ  َر َقْؾَبُف َط َؾ َذلَِؽ؛ َصفَّ َذائِِؾ، َوَخَؾَص َقْؾُبُف َفنَِذا َحصَّ ِة َوالرَّ

. ـَ  لَِربِّ اْلَعاَلِؿق
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ا َيِشقـَُفا، َفنِكَُّف ََل َيـُْجق   َؿَفا مِؿَّ َر ُقُؾقَبـَا َوَأْن ُيَسؾِّ ـَ َأْن ُيَطفِّ َأْسَلُل اهَّلَل َربَّ اْلَعاَلِؿق

ـْ َأَتك اهَّلَل بَِؼْؾٍب َسؾِقٍؿ؛ َوُهَق اْلؼَ  ْرِك َيْقَم اْلِؼَقاَمِة إَِلَّ َم ـَ الشِّ
ِذي َسؾَِؿ مِ ْؾُب الَّ

. ـَ  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
ْفَقِة، َوَصاَر َخالًِصا هَّلل  َواْلبِْدَطِة َوالشَّ

قَِّة َفالطََّفاَرُة َطؾَى قِْسَؿقِْن:  ـَ اْْلَْقَذاِر اْلِحسِّ
َوِهَل الـََّزاَهُة َوالـََّظاَفُة مِ

ِة.  َواْلَؿْعـَِقيَّ

ُل: صََفارَ  ْرِك َواْلَؿَعاِصل  ٌة َمْعـَِويَّةٌ:الِْؼْسُم اأْلَوَّ ـَ الشِّ
َوِهَل: َصَفاَرُة اْلَؼْؾِب مِ

َؼ َصَفاَرُة اْلَبَدِن  ـُ َأْن َتَتَحؼَّ
ـْ َصَفاَرِة اْلَبَدِن، َوََل ُيْؿؽِ

َوُكؾِّ َما َراَن َطَؾْقِف، َوِهَل َأَهؿُّ مِ

ْرِك؛ َكَؿا َقاَل َتَعاَلك: ﴿  .[28]التوبة:  ﴾ٿ ٿ ٿَمَع ُوُجقِد َكَجِس الشِّ

ٌة، َهِذِه الـََّجاَسُة اْلَؿْذُكقَرُة فِل َقْقلِِف َتَعاَلك ﴿ ٿ َهِذِه الـََّجاَسُة َكَجاَسٌة َمْعـَِقيَّ

َنَّ ٿ ٿ
ِ
ْرِك؛ ْل ُة، ِهَل َكَجاَسُة اْلَؼْؾِب بِالشِّ ﴾ ِهَل الـََّجاَسُة اْلَؿْعـَِقيَّ

ٌة، َوِهَل َصَفاَرُة اْلؼَ  ْرِك َواْلَؿَعاِصل َواْلبَِدِع َوُكؾِّ َما َراَن الطََّفاَرَة َمْعـَِقيَّ ـَ الشِّ
ْؾِب مِ

َؼ َصَفاَرُة اْلَبَدِن َمَع  ـُ َأْن َتَتَحؼَّ
ـْ َصَفاَرِة اْلَبَدِن، َوََل ُيْؿؽِ

َطَؾك اْلَؼْؾِب، َوِهَل َأَهؿُّ مِ

ْرِك.  ُوُجقِد َكَجاَسِة الشِّ

قَّةُ   .الِْؼْسُم الثَّاكِي: الطََّفاَرُة الِْحسِّ

 َفالطََّفاَرُة صََفاَرتَاِن:

ْرِك  صََفاَرٌة َمْعـَِويَّةٌ: ـْ َكَجِس َوَكَجاَسِة الشِّ
ـِ مِ َوِهَل َصَفاَرُة اْلَؼْؾِب َواْلَباصِ

ُة، َوِهَل  َصَفاَرُة اْلَؼْؾِب -َواْلُؽْػِر َواْلبِْدَطِة َواْلَؿَعاِصل، َوَهِذِه الطََّفاَرُة اْلَؿْعـَِقيَّ

ـِ  ـْ َصَفاَرِة اْلَؼْؾِب َأهَ  -َواْلَباصِ َنَّ َصَفاَرَة اْلَبَدِن َفْرٌع َط
ِ
قَِّة؛ ْل ـَ الطََّفاَرِة اْلِحسِّ

ؿُّ مِ
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ِ
َنَّ اْلَؼْؾَب إَِذا اْسَتَؼاَم اْسَتَؼاَم اْلَبَدُن، َكَؿا َقاَل َرُسقُل اهَّلل

ِ
ِؿقِر؛ ْل وِح َوالضَّ : ملسو هيلع هللا ىلصَوالرُّ

 .)*(.(1)«ا َفَسَد الَْؼؾُْب َفَسَد الَْبَدنُ إَِذا َصؾََح الَْؼؾُْب َصؾََح الَْبَدُن، َوإِذَ »

 

                                                            

ـِ َبِشقٍر  (8) ٌِّن َوالَحَراُم بَقِّنٌ »: ڤجزء مـ حديث الـُّْعَؿاِن ْب ، أخرجف البخاري «الَحََلُل بَق

ـِ اْسَتْبَرَأ لِِديـِفِ  «:الصحقح»يف  (، ويف: كتاب 42، رقؿ )كتاب اْليؿان، باب َفْضِؾ َم

، رقؿ ) ـٌ ـٌ َوالَحَراُم َبقِّ كتاب «: الصحقح»(، ومسؾؿ يف 2048البققع، باب: الَحََلُل َبقِّ

ُبَفاِت، رقؿ ) ، أََِل َوإِنَّ فِي »...(، وفقف: 8433الؿساقاة، َباُب َأْخِذ اْلَحََلِل َوَتْرِك الشُّ

ُد ُكؾُّهُ، َوإِذَا فََسَدْت فََسَد الَجَسُد ُكؾُّهُ: أََِل الَجَسِد ُمْضغَةً: إِذَا َصؾََحْت َصؾََح الَجسَ 

 .«َوِهَي الؼَؾُْب 

ٍف -َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  -َواْختَِصارٍ  َيِسقرٍ  بَِتَصرُّ ـَ  الطََّفاَرةِ  كَِتاِب  َشْرُح : »مِ رِ  اْلِػْؼفِ  مِ  – «اْلُؿَقسَّ

ْثـَْقـ - اْْلُوَلك اْلُؿَحاَضَرةُ 
ِ
ـْ  84 اَل  .م2088-2-81/ هـ8222 اْْلُوَلك ىُجَؿادَ  مِ
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قُّ َىِظوٌف َطاِهٌر  َ لُِم اْلإ  ،ادإُسإ

ي  بِّ َظاَفِة  ملسو هيلع هللا ىلصَوَمَظاِهُر َحثِّ النَّ  َعَذ النَّ

ـَ  ـَ َأْن َيُؽقُكقا َشاَمًة فِل الـَّاِس ُمَتَؿقِِّزي ـَ اْلُؿْسؾِِؿق
ْسََلَم َأَراَد مِ ! إِنَّ اْْلِ

ِ
ِطَباَد اهَّلل

َفاتِِفْؿ َوَأْطَؿالِِفْؿ؛ َحتَّك َيُؽقُكقا ُقْدَوًة َحَسـًَة َتْجَعُؾُفْؿ فِ  ِفْؿ َوَهْقآتِِفْؿ َوَتَصرُّ ل ِزيِّ

ـَ بَِحْؿِؾ ِرَساَلتِِفُؿ اْلُعْظَؿك لِؾـَّاسِ   .َجِديِري

ـِ اْلَحـَْظؾِقَِّة  َحابِلِّ اْلَجؾِقِؾ اْب  الـَّبِلَّ  ڤفِل َحِديِث الصَّ
َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ

 َ
ِ
ـَ َطَؾك إِْخَقاكِِفْؿ:ْل إِكَُّؽْم َقاِدُموَن َطؾَى إِْخَواكُِؽْم: » ْصَحابِِف َوَكاُكقا فِل َسَػٍر َقاِدمِق

َفلَْصِؾُحوا ِرَحالَُؽْم، َوأَْحِسـُوا لَِباَسُؽْم، َحتَّى تَُؽوكُوا َكلَكَُّؽْم َشاَمةٌ فِي الـَّاِس: 

َش َفنِنَّ اهللَ َِل يُِحبُّ الُْػْحَش َوَِل التَّ   .(1)«َػحُّ

                                                            

ـِ اْلَحـَْظؾِقَِّة 2013، َرْقؿ 41-2/42َأْخَرَجُف َأُبق َداوَد: ) (8) ـْ َحِديِث: َسْفِؾ ْب
، ڤ(، مِ

 
ِ
َفَذَكَره فِل َحِديٍث  «إِكَُّؽْم َقاِدُموَن َطؾَى إِْخَواكُِؽْم،...»َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهَّلل

 َصقيٍؾ.

ـَُف الـََّقِويُّ فِل َوالْ  الِِحقنَ »َحِديُث َحسَّ : )ص «ِريَاِض الصَّ ، 222-222بَِتْحِؼقِؼ اْْلَلَباكِلِّ

ِعقَْػةَ »(، وَ 2822، رقؿ 203-2/201: )«إِْرَواَء الَغِؾقلِ »(، َواْكُظْر: 102َرْقؿ  : «الضَّ

 (.2012، رقؿ 4/33)



مُ  27  َلا ِسإ
افاةُِانلَُُِّدينُ ُاْلإ ُظا

ـِ بَِشَقاِهِدِه، َبْؾ  ، َوُهَق ُمْحَتِؿٌؾ لِؾتَّْحِسق َػُف اْْلَْلَباكِلُّ َأْخَرَجُف َأُبق َداُوَد، َوَقْد َضعَّ

. ـَ  َقْد ُحسِّ

َحاُل »وَ  ُش »َما ُيقَضُع َطَؾك َضْفِر اْلَبِعقِر ِطـَْد ُرُكقبِِف، وَ «: الرِّ «: الُْػْحُش َوالتََّػحُّ

 دُّ ُقْبُحُف.ُكؾُّ َما َيْشتَ 

ُسقُل  َة، َوإِْهَؿاَل اْلِعـَاَيِة  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼْد َطدَّ الرَّ ِريَّ ِديَئَة، َواْلَحاَلَة الزَّ اْلَفْقَئَة الرَّ

ا  ًشا، َوُهَق َمؿَّ َباِس َأِو اْلَؿَرافِِؼ اْلَؿْػُروَشِة: ُفْحًشا َوَتَػحُّ َل فِل الؾِّ بِاْلَؿْظَفِر، َوالتََّبذُّ

ْسََلمُ   اْلَحـِقُػ َوَيـَْفك َطـُْف. َيْؽَرُهُف اْْلِ

تِل  إِنَّ اْلُؿْسؾَِؿ اْلَحؼَّ ََل ُيْفِؿُؾ َكْػَسُف، َوََل َيـَْسك َذاَتُف َمَع التََّؽالِقِػ اْلُعْؾَقا الَّ

ـْ َمْخَبِرِه، َفنِنَّ  ْكَساِن َط َيْحِؿُؾَفا فِل َهِذِه اْلَحَقاِة؛ إِْذ ََل َيـَْػِصُؾ فِل َكْػِسِف َمْظَفُر اْْلِ

ـَ َأْلَقُؼ بِاْلُؿْحَتَقى اْلَجؾِقِؾ َواْلَجْقَهِر الـَّبِقِؾ.ا ْؽَؾ اْلُؿَرتََّب اْلَحَس  لشَّ

ـَ ِجْسِؿِف َوَطْؼؾِِف  ِذي ُيَقاِزُن َبْق َفاْلُؿْسؾُِؿ اْلَحؼُّ اْلَقاِطل اْلَحِصقُػ ُهَق الَّ

ـْ  ُف، َوََل ُيَغالِل فِل َجاكٍِب مِ َهِذِه اْلَجَقاكِِب َطَؾك ِحَساِب  َوُروِحِف، َفُقْعطِل لُِؽؾ  َحؼَّ

 
ِ
 اْلُؿَتَقاِزِن اْلَحؽِقِؿ. ملسو هيلع هللا ىلصَجاكٍِب، ُمْسَتْفِدًيا بَِفْدِي َرُسقِل اهَّلل

ـِ اْلَعاِص  ـُ َطْؿِرو ْب  ْب
ِ
 الـَّبِلَّ ڤَوَذلَِؽ فِقَؿا َيْرِوي َطْبُد اهَّلل

َطؾَِؿ  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ

 -بَِشْلكِِف 
ِ
أَلَْم أُْخَبْر أَكََّك تَُصوُم الـََّفاَر »ِة، َفَؼاَل َلُف: فِل اْلِعَبادَ  -َأْي بَِشْلِن َطْبِد اهَّلل

 «.َوتَُؼوُم الؾَّقَْل؟!

.
ِ
 َقاَل: َبَؾك َيا َرُسقَل اهَّلل



مُ  28  َلا ِسإ
افاةُُِِدينُ ُاْلإ ُانلَّظا

َفََل تَْػَعْل.. ُصْم َوأَْفطِْر، َوكَْم َوُقْم: َفنِنَّ لَِجَسِدَك َطؾَقَْك َحؼًّا، َوإِنَّ »َقاَل:  

َأْي:  :«لَِزْوِجَك َطؾَقَْك َحؼًّا، َوإِنَّ لَِزْوِرَك َطؾَقَْك َحؼًّا لَِعقْـَقَْك َطؾَقَْك َحؼًّا، َوإِنَّ 

ا. َأْخَرَجُف اْلُبَخاِريُّ َوُمْسؾِؿٌ   .(2)«(1)لِِضقَػاكَِؽ َطَؾْقَؽ َحؼًّ

؛ َفنِنَّ َما َأَصاَبـَا َقاِء الـَّْػِسلِّ ـَ  ُكِريُد اْستَِعاَدَة التََّقاُزَن، ُكِريُد َأْن َكُعقَد إَِلك السَّ
مِ

َْكُػِسـَا 
ِ
ـُ َأْن َيْلتَِل مِـَّا َخْقٌر ََل ْل

ِؿقِؿ، َوإَِذا َلْؿ َكَتَداَرْك َفََل ُيْؿؽِ اْلَخَؾِؾ َأَصاَبـَا فِل الصَّ

 َوََل لَِغْقِرَكا.

ََلِم  ، َوالسَّ َفَعَؾْقـَا َأْن َكَتَداَرَك، َوَطَؾْقـَا َأْن ُكَحاِوَل اْستَِعاَدَة اْلُفُدوِء الـَّْػِسلِّ

ُعقِر؛  ِر، َوَكَظاَفِة الشُّ ِؿقِر، َوَسََلَمِة التََّصقُّ وِح، َواْصِؿْئـَاِن الضَّ ، َواْستِْؼَراِر الرُّ اْلَعْؼؾِلِّ

ـُ َأْن ُكْػؾَِح فِل َشْلٍء.
َكَّـَا بُِدوِن َهِذِه اْْلُُمقِر ََل ُيْؿؽِ

ِ
 ْل

ـَ ِجْسِؿِف َوطَ » ُؼ َهَذا التََّقاُزَن َبْق  ْؼؾِِف َوُروِحِف َهَؽَذا.َفاْلُؿْسؾُِؿ ُيَحؼِّ

اْلُؿْسؾُِؿ ُمْعَتِدٌل فِل َصَعامِِف َوَشَرابِِف؛ َفَقْحِرُص اْلُؿْسؾُِؿ ُكؾَّ اْلِحْرِص َطَؾك َأْن 

َيُؽقَن َصِحقَح اْلِجْسِؿ َقِقيَّ اْلبِـَْقِة؛ َولَِفَذا َفُفَق َيْعَتِدُل فِل َصَعامِِف َوَشَرابِِف، ََل ُيْؼبُِؾ 

ِرِه الـَِّفِؿ، َوإِكََّؿا ُيِصقُب مِـُْف َما ُيِؼقُؿ بِِف ُصْؾَبُف، َوَيْحَػُظ َطَؾْقِف  َطَؾك الطََّعامِ  إِْقَباَل الشَّ

َتُف َوَكَشاَصُف. َتُف َوُققَّ  ِصحَّ

                                                            

(8) ( :  (.8843، َرْقؿ 182-182/ 2ُمْسؾٌِؿ: )(، وَ 8324، َرْقؿ 281/ 2َأْخَرَجف اْلُبَخاِريُّ

ـْ َقْقلِِف: «َوإِنَّ لَِولَِدَك َطؾَقَْك َحؼًّا»َوفِل ِرَواَيٍة لُِؿْسؾٍِؿ: 
 .«َوإِنَّ لَِزْوِرَك َطؾَقَْك َحؼًّا»، َبَدٌل مِ

لؾدكتقر محؿد طؾل  «شخصقة الؿسؾم كؿا يصوغفا اْلسَلم يف الؽتاب والسـة» (2)

 رف يسقر.( بتص22-22الفاشؿل: )ص



مُ  29  َلا ِسإ
افاةُِانلَُُِّدينُ ُاْلإ ُظا

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ فِل كَِتابِِف اْلَعظِقِؿ: ﴿ َوَقْد َقاَل َربُّـَا 

 .[32]األطراف:  ﴾ٺ

ِم  ملسو هيلع هللا ىلصِبيِّ * َوِمنإ َمَظاِهِر َحثِّ النَّ  سإ ِبيِّ َعَذ َىَظاَفِة اْلإِ َظاَفِة: َحثُّ النَّ َعَذ النَّ

َواِب؛  ـَا َطَؾك َأنَّ اْلُؿْسؾَِؿ َيـَْبِغل َأْن َيُؽقَن َكظِقَػ اْلِجْسِؿ َوالثَِّقاِب،  ملسو هيلع هللا ىلصفالـَّبِلُّ َوالثِّ َدلَّ

ـَ ال ْسََلَم َشاَمًة َبْق ِذي ُيِريُد اْْلِ ـَّاِس؛ لَِؽْل َيُؽقَن َكظِقَػ اْلَجَسِد َيْغَتِسُؾ اْلُؿْسؾُِؿ الَّ

ِؿقِر. وِح َوالضَّ  َكظِقَػ الثَّْقِب، َكَؿا َأكَُّف َكظِقُػ اْلَؼْؾِب َوالرُّ

اْغتَِسؾُوا يَْوَم الُْجُؿَعِة، َواْغِسؾُوا ُرُؤوَسُؽْم »َأَمَرَكا بَِفَذا اْْلَْمِر:  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِلُّ 

ِحقِح ». َأْخَرَجُف اْلُبَخاِريُّ فِل «ُبوا ِمَن الطِّقِب َوإِْن لَْم تَُؽوكُوا ُجـًُبا، َوأَِصق  .(1)«الصَّ

ِة  ْغتَِساِل َأنَّ َبْعَض اْْلَئِؿَّ
ِ
ْستِْحَؿاِم َواَل

ِ
ِف َطَؾك الـََّظاَفِة بِاَل ِة َحضِّ ـْ ِشدَّ

َوَبَؾَغ مِ

ْغتَِساَل َواِجٌب لَِصََلِة اْلُجُؿَعةِ 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  -َوُهَق اْلَحؼُّ - (2)َذَهَب إَِلك َأنَّ اَل َفَع

                                                            

 (.112، َرْقؿ 228-2/220: )«َصِحقُْح الُْبَخاِريِّ » (8)

(، بِـَْحِقِه 121، رقؿ 2/412(، َوُمْسؾٌِؿ: )114، َرْقؿ 2/228َوَأْخَرَجُف اْلُبَخاِريُّ َأْيًضا: )

 ُمْخَتَصًرا.

 ، وهق مـ مػردات الؿذهب.$وهل رواية طـ اْلمام أحؿد  (2)

أن غسؾ الجؿعة مستحب، وهق الصحقح يف : -أيًضا-وروي طـ اْلمام أحؿد 

الؿذهب، وطؾقف جؿاهقر اْلصحاب، وهق ققل اْلوزاطل والثقري ومالؽ والشافعل 

(: 2/220: )«الجامع»وابـ الؿـذر وأصحاب الرأي وأكثر أهؾ العؾؿ، قال الترمذي يف 

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِلِّ »
ـْ َبْعَدُهؿْ  ملسو هيلع هللا ىلصَوالَعَؿُؾ َطَؾك َهَذا ِطـَْد َأْهِؾ الِعْؾِؿ مِ  «.َوَم

:  «اْلكصاف»(، و234، مسللة222-2/222َلبـ قدامة: ) «الؿغـي»اكظر:  لِْؾَؿْرَداويِّ

 (.22/280: )«الؿوسوطة الػؼفقة الؽويتقة»(، و8/222)



مُ  20  َلا ِسإ
افاةُُِِدينُ ُاْلإ ُانلَّظا

 الـَّبِلَّ  ڤ 
َحقٌّ َطؾَى ُكلِّ ُمْسِؾٍم أَْن يَْغتَِسَل فِي ُكلِّ َسْبَعِة أَيَّاٍم يَْوًما: »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ

 .(2)«(1). ُمتََّػٌؼ َطَؾْقفِ «يَْغِسُل فِقِه َرأَْسهُ َوَجَسَدهُ 

ـٍ َهَذا َلْق َكاَن َلُف ِرَجاٌل!!  .(3)َأيُّ ِدي

 «.َحقٌّ َطؾَى ُكلِّ ُمْسِؾٍم أَْن يَْغتَِسَل فِي ُكلِّ َسْبَعِة أَيَّاٍم يَْوًما» :ملسو هيلع هللا ىلصُل الـَّبِلُّ َوَيُؼق

ِة،  اٍم، ََل.. َهَذا َأْقَصك اْلُؿدَّ َوَلْقَس َمْعـَك َذلَِؽ َأكَُّف ََل َيْغَتِسُؾ إَِلَّ ُكؾَّ َسْبَعِة َأيَّ

ُػِر، َوَكَذلَِؽ  ْبِط َكَؿا َوقََّت فِل  َكَؿا َوقََّت فِل َأْخِذ الظُّ ـَ اْلَعاَكِة َواْْلِ
ْعِر مِ فِل َأْخِذ الشَّ

ِة، َكَؿا َأْخَبَر َأَكٌس  ـَ َطَؾك َأكَُّف َأْقَصك اْلُؿدَّ ، َفَذلَِؽ َأْقَصك ملسو هيلع هللا ىلصَطـُْف  ڤَذلَِؽ َأْرَبِعق

ـَُّة َأْن َتْػَعَؾ  ، َبِؾ السُّ ـَ ِة، ََل َأكََّؽ َتْتُرُك إَِلك اْْلَْرَبِعق ًة،  اْلُؿدَّ َذلِؽ فِل ُكؾِّ ُأْسُبقٍع َمرَّ

 . ُمتََّػٌؼ َطَؾْقِف.«َرأَْسهُ َوَجَسَدهُ  -َأْي: فِل َذلَِؽ اْلَقْقمِ -يَْغِسُل فِقِه »َقاَل: 

ـِ » ـَ اْلِحق ُد ثَِقاَبُف َوَجْقَرَبُف َبْق اْلُؿْسؾُِؿ اْلَحؼُّ َكظِقٌػ فِل َثْقبِِف َوَجْقَربِِف، َيَتَػؼَّ

؛ ََل يَ  ـِ ـُ َطَؾك َذلَِؽ َواْلِحق َرٌة، َوَيْسَتِعق ـْ َأْرَداكِِف َأْو َقَدَمْقِف َرائَِحٌة ُمـَػِّ
ْرَضك َأْن َتُػقَح مِ

 بِالطِّقِب َأْيًضا.

                                                            

( 2212و2216، رقؿ 6/484( و)132و136، رقؿ 2/212أخرجف البخاري: ) (8)

 (.123، رقؿ 2/412والؾػظ لف، ومسؾؿ: )

 .«َحقٌّ لِؾَِّه َطؾَى ُكلِّ ُمْسِؾٍم...»مسؾؿ:  ويف رواية

 ( بتصرف يسقر.26-22)ص «:شخصقة الؿسؾم» (2)

(، والذهبل يف 142، رقؿ 288/ 2: )«الؿجالسة وجواهر العؾم»أخرج الديـقري يف  (2)

ـِ َأْدَهَؿ، 822، ترجؿة 232/ 2: )«سقر أطَلم الـبَلء» (، بنسـاد صحقح، طـ إِْبَراِهقَؿ ْب

.. َلْق َكاَن َلُف ِرَجاٌل؟!: »َقاَل  ـٍ .. َأيُّ ِدي ـٍ  «.َأيُّ ِدي



مُ  22  َلا ِسإ
افاةُِانلَُُِّدينُ ُاْلإ ُظا

ُد اْلُؿْسؾُِؿ اْلَقاِطل َفَؿُف، َفََل َيُشؿُّ َأَحٌد مِـُْف َرائَِحًة ُمْمِذَيًة َكِريَفًة، َوَذلَِؽ  َوَيَتَعفَّ

َراِت َواْلُؿـَظَِّػاِت.بَِتـْظِقِػ َأْسـَاكِ  ـَ اْلُؿَطفِّ
اٍت، َوبَِغْقِرِه مِ َقاِك َمرَّ  ِف ُكؾَّ َيْقٍم بِالسِّ

ـْ  ُد َفَؿُف َوَيْعِرُضُف َطَؾك اْلُؿْخَتصِّ بِِعََلِجِف إِِن اْحَتاَج إَِلك َذلَِؽ، َوإَِلك َم َيَتَػؼَّ

ـْ َلُف اْختَِصاٌص بِالْ  ا بَِلْسـَاكِِف مِؿَّ َػِؿ َواْلَحـَْجَرِة َواْْلَْمَراِض اْلَبْطـِقَِّة َلْقَس ُمْخَتصًّ

ـْ َبْعِضَفا؛ َفنِِن 
ـْ َهِذِه اْْلُُمقِر َأْو مِ

َنَّ َتَغقَُّر َرائَِحِة اْلَػِؿ َقْد َتُؽقُن َكاِشَئًة مِ
ِ
َأْيًضا؛ ْل

ـْ َيْخَتصُّ بَِذلَِؽ؛ َحتَّك َيْبَؼك َفُؿُف َكِؼقًّا  اْحَتاَج اْْلَْمُر إَِلك َذلَِؽ َطَرَض َكْػَسُف َطَؾك َم

َر اْْلَْكَػاِس.  ُمَعطَّ

 » أُمُّ الُْؿْمِمـِقَن: ڤتَْرِوي َطائَِشةُ 
ِ
َكاَن ََل َيْرُقُد َلْقًَل َوََل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهَّلل

لَ  َك َقْبَؾ َأْن َيَتَقضَّ ـٌ َأْخَرَجُف َأُبق َداُوَد، َوإِْسـَاُدُه َح «. َكَفاًرا َفَقْسَتْقِؼُظ إَِلَّ َتَسقَّ  .(1)َس

ا َيْجَعُؾُف َيُؼقُل:  ُسقِل اْلَؽِريِؿ بِـََظاَفِة اْلَػِؿ َحدًّ لَْوَِل أَْن أَُشقَّ »َوَتْبُؾُغ ِطـَاَيُة الرَّ

َواِك ِطـَْد ُكلِّ َصََلةٍ  تِي أَلََمْرتُُفْم بِالسِّ  .(2). ُمتََّػٌؼ َطَؾْقفِ «َطؾَى أُمَّ

ُسوُل الَْؽرِيُم َطْن أَيِّ َشْيٍء يَْبدَ  ڤَوُسئِؾَْت َطائَِشةُ  إَِذا َدَخَل  ملسو هيلع هللا ىلصأُ بِِه الرَّ

َقاكُ » بَقْتَهُ؟ َفَؼالَْت:  .(3)َأْخَرَجُف ُمْسؾِؿٌ «. السِّ

                                                            

 (.42، رقؿ 8/84أخرجف أبق داود: ) (8)

(، فؼال: 212، رقؿ 822: )ص«مشؽاة الؿصابقح»والحديث حسـف اْللباكل يف هامش 

 «.؛ فنكف ضعقػ«وِل كفار»حديث حسـ، دون ققلف: »

( والؾػظ لف، 242، رقؿ 8/220(، ومسؾؿ: )112، رقؿ 2/222أخرجف البخاري: ) (2)

 .ڤمـ حديث: َأبِل ُهَرْيَرَة 

 .«، َمَع ُكلِّ َصََلةٍ »...ويف رواية البخاري: 

 (.242، رقؿ 8/220َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ: ) (2)



مُ  22  َلا ِسإ
افاةُُِِدينُ ُاْلإ ُانلَّظا

ـَ  
ـَ ُيْفِؿُؾقَن َهِذِه اْلَجَقاكَِب، َوإِكََّفا مِ ا ُيْمَسُػ َلُف َأْن َتَرى َبْعَض اْلُؿْسؾِِؿق َومِؿَّ

ِؿقِؿ!! ـِ َلِػل الصَّ ي  الدِّ

ـََظاَفِة َأْفَقاِهِفْؿ َوَأْبَداكِِفْؿ َوَمََلبِِسِفْؿ َوَجَقاِربِِفْؿ، َوَتَراُهْؿ َيْغَشْقَن ََل َيْعَتـُقَن بِ 

ْرِس َواْلُؿَذاَكَرِة َوَرَوائُِحُفُؿ  ْكِر َوَحْؾَؼاِت الدَّ ـْ َمَجالِِس الذِّ
اْلَؿَساِجَد َوَغْقَرَها مِ

، َوُتـَ  ـَ ـَ اْلَبِشَعُة ُتْمِذي إِْخَقاَكُفُؿ اْلَحاِضِري
تِل َتُحػُّ َهِذِه اْْلََماكِ ُر اْلَؿََلئَِؽَة الَّ ػِّ

 اْلَجؾِقَؾَة اْلُؿَباَرَكَة.

ُدوَن َقْقَل الـَّبِلِّ اْلَؿْلُمقِن  ـْ َطَجٍب َأكَُّفْؿ َيْسَؿُعقَن َوُيَردِّ
ـْ َأَكَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَومِ فِقَؿ

اًثا َأَلَّ َيْؼَرَب اْلَؿَساِجَد؛ لَِؽْل  ََل ُيْمِذَي بَِرائَِحِة َفِؿِف اْلَؿََلئَِؽَة  ُثقًما َأْو َبَصًَل َأْو ُكرَّ

ِحقِح »َوالـَّاَس، َفَؼْد َأْخَرَج ُمْسؾٌِؿ فِل   الـَّبِلِّ  (1)«الصَّ
ـِ َمْن أََكَل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط

 َ ا يَتَل اَث فَََل يَْؼَربَنَّ َمْسِجَدكَا: فَنِنَّ الَْؿََلئَِؽةَ تَتَلَذَّى ِمؿَّ ذَّى الَْبَصَل َوالثُّوَم َوالُْؽرَّ

 «.ِمـْهُ بَـُو آَدمَ 

ائَِحِة اْلَخبِقَثِة  ملسو هيلع هللا ىلصَحَظَر الـَّبِلُّ  ـَ َأَكُؾقا َبْعَض اْلُبُؼقِل َذاِت الرَّ ِذي َطَؾك الَّ

ـْ َأْكَػاِسِفُؿ اْلُؿْشَبَعِة بِتِْؾَؽ 
ـَ اْلَؿْسِجِد؛ لَِئَلَّ َتَتَلذَّى اْلَؿََلئَِؽُة َوالـَّاُس مِ

ْقتَِراَب مِ
ِ
اَل

َوائِِح؛ وَ  ـْ َرَوائِِح اْلَؿََلبِِس َواْلَجَقاِرِب الرَّ
ـْ َكثِقٍر مِ

إِكََّفا َْلَْهَقُن َشْلًكا َوَأَخػُّ َوْقًعا مِ

ـَ َأِو  ـْ َبْعِض اْلُؿَتَساِهؾِق
تِل َتُػقُح مِ اْلُؿتَِّسَخِة َواْْلَْبَداِن اْلُؿـْتِـَِة َواْْلَْفَقاِه اْلُبْخِر الَّ

ـِ الـََّظاَفِة فِ  ـَ َط ْسََلِم اْلَعظِقِؿ، َوَيَتَلذَّى الـَّاُس مِـَْفا فِل َمَجامِِعِفْؿ.اْلَغافِؾِق ـِ اْْلِ  ل ِدي

                                                            

 462، رقؿ 234-8/232: )«صحقح مسؾم» (8)
ِ
ـِ َطْبِد اهَّلل  .ڤ(، مـ حديث: َجابِِر ْب

 -أيًضا-(، ومسؾؿ 144و 142، رقؿ 2/223البخاري: ) -أيًضا-والحديث أخرجف 

 .«َمْن أََكَل ثُوًما أَْو بََصًَل َفؾْقَْعتَِزلْـَا أَْو لِقَْعتَِزْل َمْسِجَدكَا، َولْقَْؼُعْد فِي بَقْتِهِ »بؾػظ: 

َجَرِة »ويف رواية لفؿا:   .«َفََل يَْغَشـَا فِي َمْسِجِدكَا -يُرِيُد الثُّومَ -َمْن أََكَل ِمْن َهِذِه الشَّ



مُ  23  َلا ِسإ
افاةُِانلَُُِّدينُ ُاْلإ ُظا

ـْ َجابٍِر  َماُم َأُبق َداُوَد َوالـََّسائِلُّ َط
  ڤَوَقْد َرَوى اْْلِ

ِ
َأكَُّف َقاَل: َأَتاَكا َرُسقُل اهَّلل

قَاٌب َوِسَخٌة، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص
ًرا، َفَرَأى َرُجًَل َطَؾقِْف ثِ

ا كَاَن يَِجُد َهَذا َما يَغِْسُل مَ »َزائِ

 .(1)«بِِه ثَْوبَهُ؟!

ْكَساُن َطَؾك اْلَؿََلِ بِثَِقاٍب َوِسَخٍة َما َداَم َقاِدًرا َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلْكَؽَر الـَّبِلُّ  َأْن َيْظَفَر اْْلِ

َؿ َوَباَرَك َطَؾْقفِ -َغْسؾَِفا َوَتـْظِقِػَفا؛ إِْشَعاًرا مِـُْف  ْؾُؿْسؾِِؿ بَِلْن َيُؽقَن لِ  -َصؾَّك اهَّلُل َوَسؾَّ

ـَ اْلَؿْظَفِر ُمَحبََّبُف.  َدْوًما َكظِقَػ الثَِّقاِب َحَس

ـُ َماَجْف بِنِْسـَاٍد َصِحقٍح - ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َيُؼقُل  َما َطؾَى : »-َكَؿا َرَوى َأُبق َداُوَد َواْب

 .(2)«ْوبَْي ِمْفـَتِهِ أََحِدُكْم إِْن َوَجَد أَْن يَتَِّخَذ ثَْوبَقِْن لِقَْوِم الُْجُؿَعِة ِسَوى ثَ 

ُؾ لِِغْشَقاِن اْلَؿَجامِِع اْلَعظِقَؿِة َيْغَشاَها اْلُؿْسؾُِؿقَن.  َفَقَتَجؿَّ

ِبيُّ  َهاَرِة: ملسو هيلع هللا ىلص* النَّ َسَنُة ِِف الطَّ َ َوُة اْلإ ُسإ  اْلإ

ـَ الـُُّصقِص َطَؾك الـََّظاَفِة؛ ُيِريدُ 
ْسََلُم َيُحضُّ َأْبـَاَءُه َجِؿقًعا فِل َكثِقٍر مِ مِـُْفْؿ  اْْلِ

ـْ َأْجَسامِِفُؿ 
ـَ َدْوًما، َتُضقُع مِـُْفْؿ َرائَِحُة الطِّقِب، َوَتُػقُح مِ َأْن َيُؽقُكقا َكظِقِػق

 
ِ
َوائُِح اْلَعطَِرُة، َوَهَذا َما َكاَن َطَؾْقِف َرُسقُل اهَّلل  .ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ

                                                            

( 4226، رقؿ 1/812( والؾػظ لف، والـسائل: )2062، رقؿ 2/48أخرجف أبق داود: ) (8)

 مختصًرا.

 (.232، رقؿ 132-8/138) «:الصحقحة»والحديث صححف اْللباكل يف 

، رقؿ 8/221(، وابـ ماجف: )8021، رقؿ 212-8/212أخرجف أبق داود: ) (2)

ـِ َسََلٍم 8034  ْب
ِ
 .ڤ(، مـ حديث: َطْبِد اهَّلل

(، وروي طـ طائشة 26، رقؿ 62: )ص«غاية الؿرام»والحديث صححف اْللباكل يف 

 ، مرفقطا، كحقه.ڤ



مُ  24  َلا ِسإ
افاةُُِِدينُ ُاْلإ ُانلَّظا

َما » َقاَل: ڤلٍِك َطْن أَكَِس بِْن َما« َصِحقَحقِْفَؿا»أَْخَرَج الُْبَخاِريُّ َوُمْسِؾٌم يفِ  

 
ِ
ـْ ِريِح َرُسقِل اهَّلل

 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصَشَؿْؿُت َطـَْبًرا َقطُّ َوََل مِْسًؽا َوََل َشْقًئا َأْصَقَب مِ

َوَمََلبِِسِه َوصِقِب ِريِحِه َوَطَرقِِه  ملسو هيلع هللا ىلصَواأْلََحاِديُث َواأْلَْخَباُر فِي كَظَاَفِة ِجْسِؿِه 

 َكثِقَرٌة ُمْستَِػقَضةٌ: ِمـَْفا: ملسو هيلع هللا ىلص

ـْ َوَضَع َأكَُّف كَ  اَن إَِذا َصاَفَح اْلُؿَصافَِح َضؾَّ َيْقَمُف َيِجُد ِريَح الطِّقِب فِل َيِدِه، َفَؿ

ُسقِل   َضؾَّ َيْقَمُف َيِجُد َرائَِحَة الطِّقِب فِل َيِدِه. ملسو هيلع هللا ىلصَيَدُه فِل َيِد الرَّ

ـِ ال ملسو هيلع هللا ىلصَوإَِذا َوَضَع الـَّبِلُّ  قْ ـْ بَ
بِلِّ ُطِرَف مِ بْقَاِن َيَدُه َطَؾك َرْأِس الصَّ صِّ

قَِّة.
كِ ائَِحِة الزَّ  بِالرَّ

 الـَّبِلَّ » :ڤَطْن َجابِرٍ  (2)«تَاِريِخِه الَْؽبِقرِ »َوذََكَر الُْبَخاِريُّ فِي 
 ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ

تْبَُعُف َأَحٌد إَِلَّ َطَرَف َأكَُّف َسَؾَؽُف؛ َأْي َسَؾَؽ َذلَِؽ  ـْ َيُؿرُّ فِل َصِريٍؼ َفقَ َلْؿ َيُؽ

ـْ صِقبِفِ 
ِريَؼ، مِ  «.ملسو هيلع هللا ىلص الطَّ

                                                            

، رقؿ 8184-2/8182(، ومسؾؿ: )2468، رقؿ 6/466أخرجف البخاري: ) (8)

2220.) 

الدارمل يف  -أيًضا-(، وأخرجف 8222، ترجؿة 8/233) «:التاريخ الؽبقر» (2)

(، 8/816) «:غريب الحديث»اهقؿ الحربل يف (، وإبر62، رقؿ 8/202) «:الؿسـد»

 (.224، رقؿ 2/64) «:ملسو هيلع هللا ىلصأخَلق الـبي »وأبق الشقخ يف 

(، وروي 2822، رقؿ 4/863) «:الصحقحة»والحديث حسـف بشقاهده اْللباكل يف 

 مرفقًطا بـحقه. ڤطـ أكس 



مُ  25  َلا ِسإ
افاةُِانلَُُِّدينُ ُاْلإ ُظا

ًة فِل َداِر َأَكٍس َفَعِرَق، َفَجاَءْت ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَم  بَِؼاُروَرٍة  -َوِهَل ُأمُّ َأَكسٍ -َمرَّ

 الـَّبِلِّ 
ـِ ـْ َجبِق بِاْلُعقِد فِل َقاُروَرتَِفا، َفاْكَتَبَف الـَّبِلُّ َفِزًطا،  ملسو هيلع هللا ىلصَوُطقٍد َتْسُؾُت اْلَعَرَق َط

 «.ُسؾَقٍْم؟!َما َهَذا يَا أُمَّ »َفَؼاَل: 

ـْ َأْصَقِب الطِّقِب.
، َكْجَعُؾُف فِل صِقبِـَا، َوُهَق مِ

ِ
 َقاَلْت: َهَذا َطَرُقَؽ َيا َرُسقَل اهَّلل

 .(1)«َصِحقِحفِ »َهَذا َرَواُه ُمْسؾٌِؿ فِل 

ُسوِل الَْعظِقِم.  َما أَْحَوَج الُْؿْسِؾِؿقَن إِلَى َقَبَساٍت ِمْن َهْدِي الرَّ

ِبيِّ  * َوِمنإ َمَظاِهِر َحثِّ  ََلِحِه  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّ ِر َوإِصإ عإ ُرُه ِبِرَعاَيِة الشَّ َظاَفِة: َأمإ َعَذ النَّ

اٍف؛ َ ٍق َوََل إِْسإ ِ َما َتَيىُّ ََلِم ِمنإ َغرإ ِسإ وَع ِِف اْلإ ُ ِموَل ادإَْشإ جإ ِمولِِه التَّ َكَؿا َأْخَرَج َذلَِؽ  َوََتإ

ـْ َأبِل ُهَرْيرَ  (2)َأُبق َداُودَ   ڤَة بَِسـٍَد َصِحقٍح َط
ِ
َمْن َكاَن لَهُ : »ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل َرُسقُل اهَّلل

 «.َشْعٌر َفؾْقُْؽرِْمهُ 

ـِ َشْؽؾِِف  ْسََلِم َيُؽقُن بِتَـْظِقِػِف.. بِتَْؿِشقطِِف.. بِتَْطقِقبِِف.. بِتَْحِسق ْعِر فِل اْْلِ َوإِْكَراُم الشَّ

ـَِّة َأْن َتتََرجَّ  ـَ السُّ
َؾ ِغبًّا؛ َأْي: َيْقًما بَْعَد َيْقٍم، َوَقْد َأَمَر الـَّبِلُّ َوَهقْئَتِِف، بَِغقِْر إِْغَراٍق؛ َفنِنَّ مِ

ِؾ ِغبًّا؛ َأْي: َيْقًما بَْعَد َيْقمٍ  ملسو هيلع هللا ىلص  .ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء بِاْلَقَسِط اْلِخقَاِر  ملسو هيلع هللا ىلص، َوالـَّبِلُّ (3)بِالتََّرجُّ

                                                            

(، والحديث أخرجف البخاري 2228، رقؿ 8186-2/8184) «:صحقح مسؾم» (8)

 (، بـحقه.6218، رقؿ 88/20أيًضا: )

 (.2862، رقؿ 2/26)«: سـن أبي داود» (2)

 (.400، رقؿ 8/133) «:الصحقحة»والحديث صححف اْللباكل يف 

(، 8246، رقؿ 2/222(، والترمذي: )2843، رقؿ 2/24أخرج أبق داود: ) (2)

ٍؾ 1/822والـسائل ) ـِ ُمَغػَّ  ْب
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصوُل اهللِ كََفى َرُس »، َقاَل: ڤ(، مـ حديث: َطْبِد اهَّلل

ا ِل إِِلَّ ِغبًّ  .«َطِن التََّرجُّ
= 



مُ  26  َلا ِسإ
افاةُُِِدينُ ُاْلإ ُانلَّظا

ْكَساُن َشْعَرُه ُمْرَسًَل ُمْفَؿًَل َشِعًثا َمـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَكِرَه الـَّبِلُّ   ُػقًشا بَِحْقُث َأْن َيَدَع اْْلِ

ُسقُل  ـِ َكَلكَُّف اْلُغقُل اْلَفائُِج، َوَشبََّفُف الرَّ ْقَطاِن؛ َكَؿا  ملسو هيلع هللا ىلصَيْبُدو لَِْلَْطُق لُِؼْبِح َمـَْظِرِه بِالشَّ

ِذي َرَواُه َمالٌِؽ فِل  لِ »فِل اْلَحِديِث الَّ ـِ َيَساٍر َقاَل:  (1)«اْلُؿَقصَّ ـْ َطَطاِء ْب ُمْرَسًَل َط

 َكاَن َرُسقُل ا»
ِ
ْأِس َوالؾِّْحَقِة، َفَلَشاَر إَِلْقِف  ملسو هيلع هللا ىلصهَّلل فِل اْلَؿْسِجِد، َفَدَخَؾ َرُجٌؾ َثائُِر الرَّ

ُسقُل  بَِقِدِه، َكَلكَُّف َيْلُمُرُه بِنِْصََلِح َشْعِرِه َولِْحَقتِِف، َفَػَعَؾ ُثؿَّ َرَجَع، َفَؼاَل الـَّبِلُّ  ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ

أِْس َكلَكَّهُ َشقْطَاٌن؟!أَلَقَْس َهَذا َخقًْرا ِمْن أَْن يَلْتِ : »ملسو هيلع هللا ىلص  .«َي أََحُدُكْم َوُهَو ثَائُِر الرَّ

 فِل َتْشبِقِف الـَّبِلِّ 
ْقَطاِن.. َأنَّ فِل َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَواِضٌح َأنَّ ْعِر بِالشَّ اْلُؿـَْتِػَش الشَّ

ـِ اْلَؿـَْظِر َوَجَؿاِل اْلَفْقَئِة، وَ  ْسََلِم بُِحْس ِة ِطـَاَيِة اْْلِ ـْ ِشدَّ َل َتْعبِقًرا َط فِقِف إِْكَؽاُرُه التََّبذُّ

 َوُقْبَح اْلَؿـَْظِر.

َدائَِؿ التَّـْبِقِف إَِلك َهِذِه اْلَؿََلِحِظ اْلَجَؿالِقَِّة فِل َهْقَئِة  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َكاَن الـَّبِلُّ 

ْكَساِن؛ َما َرَأى َرُجًَل َرِديَء اْلَفْقَئِة ُمْفِؿًَل َشْعَرُه إَِلَّ َأْكَؽَر َطَؾْقِف إِهْ  َؿاَلُف َوَتْؼِصقَرُه اْْلِ

 َوِزَراَيَتُف بِـَْػِسِف.

                                                            
= 

ـْ َأَكسٍ »قال الترمذي:  ـٌ َصِحقٌح، َوفِل الَباب َط ، والحديث حسـف «َهَذا َحِديٌث َحَس

 (.408، رقؿ 2/83) «:الصحقحة»بشقاهده اْللباكل يف 

شعب »(، ومـ صريؼف: أخرجف البقفؼل يف 2/، رقؿ 2رواية يحقك: )« الؿوصل» (8)

َهَذا »(، وقال: 468، رقؿ 223)ص «:اْلداب»(، ويف 6022، رقؿ 1/221: )«اناْليؿ

 «.ُمْرَسٌؾ َجقِّدٌ 

سـده »(، وقال: 232، رقؿ 8/132) «:الصحقحة»والحديث أورده اْللباكل يف 

 .ڤ، ولف شاهد مـ حديث: جابر بـ طبد اهَّلل «صحقح، ولؽـف مرسؾ



مُ  27  َلا ِسإ
افاةُِانلَُُِّدينُ ُاْلإ ُظا

ـْ َجابٍِر  َماُم َأُبق َداُوَد َوالـََّسائِلُّ َط
  ڤَرَوى اْْلِ

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َأَتاَكا َرُسقُل اهَّلل

َق َشْعُرُه، َفَؼاَل:  ًرا، َفَرَأى َرُجًَل َشِعًثا َقْد َتَػرَّ
ُن بِِه »َزائِ َما َكاَن يَِجُد َهَذا َما يَُسؽِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص (1)«َسهُ؟!َرأْ 

ْسََلِم الَْعظِقِم. ا يُْعـَى بِِه ِديُن اْْلِ  ُحْسُن الَْفقْئَِة ِمؿَّ

الُْؿْسِؾُم الَْحقُّ يُْعـَى بِِؾَباِسِه َوِهـَْداِمِه فِي َغقْرِ َما ُغؾُوٍّ َوَِل إِْسَراٍف: َفتََراُه 

 َوَِل إِْسَراٍف.َحَسَن الَْفقْئَِة كَظِقًػا فِي َقْصٍد ِمْن َغقْرِ َما ُمَغاَِلٍة 

ُد َكْػَسُف َدْوًما َقْبَؾ  ٍة َقِؿقَئٍة َقبِقَحٍة؛ َبْؾ َيَتَػؼَّ ََل َيْغُدو َطَؾك الـَّاِس فِل َهْقَئٍة َرِديَّ

ُؾ بِاْطتَِداٍل.  ُخُروِجِف َطَؾك الـَّاِس، َيَتَجؿَّ

 
ِ
َ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل اهَّلل

ِ
ؾِِف ْل ـْ َتَجؿُّ َْصَحابِِف، َفْضًَل َط

ِ
ُؾ ْل  ْهؾِِف.َيَتَجؿَّ

َفا، َوِهَل  ْسََلِم اْلَقَسِط فِل اْْلُُمقِر ُكؾِّ ُف َوْفَؼ َتَعالِقِؿ اْْلِ اْلُؿْسؾُِؿ َيْػَعُؾ َهَذا ُكؾَّ

تِل ََل إِْفَراَط فِقَفا َوََل َتْػِريَط؛ ﴿ ْطتَِداِل الَّ
ِ
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی َصِريَؼُة اَل

 .[67]الػرقان: ﴾ ی ی ی جئ حئ

َْبـَ 
ِ
ْسََلُم ْل ائِِف َوُدَطاتِِف َطَؾك َوْجِف اْلُخُصقِص َأْن َيْغَشُقا اْلُؿْجَتَؿَعاِت َأَراَد اْْلِ

ـُ َوَتُصدُّ َطـَْفا الـُُّػقُس.  َوُهْؿ َشاَماٌت ُمْشَتَفاٌة، ََل َمـَاضُِر ُمْمِذَيٌة َتْؼَتِحُؿَفا اْْلَْطُق

ْكَساُن فِل َمظْ  ْسََلِم فِل َشْلٍء َأْن ُيِسػَّ اْْلِ ـَ اْْلِ
ْهَؿاِل َفَؾْقَس مِ َفِرِه إَِلك َدَرَجِة اْْلِ

 
ِ
ْهِد َوالتََّقاُضِع؛ َفَرُسقُل اهَّلل ـَ الزُّ

َوُهَق - ملسو هيلع هللا ىلصاْلُؿْزِري بَِصاِحبِِف بَِدْطَقى َأنَّ َذلَِؽ مِ

                                                            

 (.4226، رقؿ 1/812ل: )(، والـسائ2062، رقؿ 2/48أخرجف أبق داود: ) (8)

 (، وقد تؼدم.232، رقؿ 132-8/138) «:الصحقحة»والحديث صححف اْللباكل يف 



مُ  28  َلا ِسإ
افاةُُِِدينُ ُاْلإ ُانلَّظا

ـَ   اِد َواْلُؿَتَقاِضِعق هَّ َْهؾِِف  -َسقُِّد الزُّ
ِ
ُؾ ْل ، َوَيَتَجؿَّ ـَ َباَس اْلَحَس َكاَن َيْؾَبُس الؾِّ

 َطَؾْقِف؛ َفَؼْد  َوَأْصَحابِِف،
ِ
ـَ اْلِفـَْداِم إِْضَفاًرا لِـِْعَؿِة اهَّلل َؾ َوُحْس َوَيَرى َهَذا التََّجؿُّ

 الـَّبِلِّ  (1)َأْخَرَج التِّْرمِِذيُّ 
ـِ ـٍ َط إِنَّ اهللَ يُِحبُّ أَْن يََرى أَثََر »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصبِنِْسـَاٍد َحَس

 .«كِْعَؿتِِه َطؾَى َطْبِدهِ 

ُؾ  تِل َأَباَحَفا َما َداَم التََّجؿُّ قَِّبِة الَّ يـَِة الطَّ ـَ الزِّ
ََل َيْبُؾُغ َحدَّ التََّلكُِّؼ اْلُؿْػِرِط َفُفَق مِ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ لِِعَباِدِه، َوَحضَّ َطَؾْقَفا: ﴿ اهَّلُل 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 .[32 -32]األطراف: ﴾ چ چ چ ڇ

ـِ َمْسُعقٍد  (2)«َصِحقِح ُمْسؾِؿٍ »فِل  ـِ اْب   ڤَط
ِ
َِل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهَّلل

ٍة ِمْن كِْبرٍ   «.يَْدُخُل الَْجـَّةَ َمْن َكاَن فِي َقؾْبِِه ِمثَْؼاُل َذرَّ

ُجَؾ ُيِحبُّ َأْن َيُؽقَن َثْقُبُف َحَسـًا َوَكْعُؾُف َحَسـًا؟  َفَؼاَل َرُجٌؾ: إِنَّ الرَّ

ـَ اْلؽِْبِر؟َكَلكَُّف يُ 
 ِريُد: َأُيَعدُّ َهَذا مِ

                                                            

، 2/8832(، وأخرجف أيًضا: ابـ ماجف: )2183، رقؿ 822-4/822) «:الجامع» (8)

ـِ َطْؿٍرو 2604رقؿ   ْب
ِ
 .ڤ( مختصًرا، مـ حديث: َطْبِد اهَّلل

، وَ »قال الترمذي:  ـٌ ـِ َهَذا َحِديٌث َحَس ـْ َأبِقِف، َوِطْؿَراَن ْب ـْ َأبِل اْلَْحَقِص َط فِل الَباِب َط

ـِ َمْسُعقدٍ  ، َواْب ـٍ  «:الؿشؽاة»، والحديث حسـ إسـاده اْللباكل يف هامش «ُحَصْق

 (.2240، رقؿ 2/8226)

 (.38، رقؿ 8/32) «:صحقح مسؾم» (2)



مُ  29  َلا ِسإ
افاةُِانلَُُِّدينُ ُاْلإ ُظا
إِنَّ اهللَ َجِؿقٌل يُِحبُّ الَْجَؿاَل: الْؽِْبُر بَطَُر الَْحقِّ َوَغْؿُط : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل الـَّبِلُّ 

 .(1)««الـَّاسِ 

ـَ الـَّاِس بَِؼْصٍد ََل إِْفَراَط فِقِف َوََل َتْػِري ـَ َأْن َيُؽقكُقا َشاَماٍت بَْق َط، َفَعَؾك اْلُؿْسؾِِؿق

َنَّ َجَؿاَل اْْلَكُْػِس َواْستَِؼاَمَة اْلِػْطَرةِ َتـَْضُح َطَؾك اْلُقُجقِه.
ِ
؛ ْل

ِ
 َوَأْن ُيْؼبُِؾقا َطَؾك اهَّلل

ْقِؾ اْلَبِفقِؿ، َوَكاَن َأْطَقَر َأَشؾَّ َأْطَرَج  -َكانَ - $َوَقْد َكاَن َطَطاٌء  َأْسَقَد َكالؾَّ

ْأِس، َوَمَع َذلَِؽ  ُكـَْت إَِذا َكَظْرَت فِل َوْجِفِف َرَأْيَت »َيُؼقُل َواِصُػقُه:  ُمَػْؾَػَؾ َشْعِر الرَّ

ـَ َطْقـَْقِف  ْؿَس َبْق  «.$َكَلنَّ الشَّ

ـِ »َيُؼقُل َكَؿا فِل  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ » ِحقَحْق َخْؿٌس ِمَن الِْػطَْرِة: الِْختَاُن، «: »الصَّ

بِْط، َوتَْؼِؾقُم اأْلَضَا اِرِب َوَحؾُْق الَْعاكَِة، َوكَتُْف اْْلِ  .(2)«فِرِ، َوَقصُّ الشَّ

َب فِقِف ُكؾُّ ِذي  ، َوَرغَّ ـِ ي ا ُحبَِّب فِل َهَذا الدِّ ْكَساكِقَِّة مِؿَّ ِرَطاَيُة َجَؿاِل اْلِػْطَرِة اْْلِ

 َصْبٍع َراٍق َوَذْوٍق َسؾِقٍؿ.

اِدِق إَِلك اْلُؿَغاََلِة َطَؾك َأنَّ َهِذِه اْلِعـَاَيَة بِاْلَؿْظَفِر ََل َتـَْزلُِؼ بِاْلُؿْسؾِِؿ اْلَحؼِّ ال صَّ

ْسََلُم َطَؾقْ  ِذي َأَقاَم اْْلِ ْفَراِط فِل التََّلكُِّؼ إَِلك َحد  َيْخَتؾُّ فِقِف التََّقاُزُن الَّ ـِ َواْْلِ ِف فِل التََّزيُّ

 .)*(.(3)«َتْشِريَعاتِِف َجِؿقًعا

                                                            

 (، بتصرف واختصار.22-26)ص «:شخصقة الؿسؾم» (8)

، 222-8/228) «:صحقح مسؾم»(، و4113، رقؿ 88/222) «:ريصحقح البخا» (2)

 .ڤ(، مـ حديث: َأبِل ُهَرْيَرَة 242رقؿ 

 (.22)ص «:شخصقة الؿسؾم» (2)

ٍف -َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  -َواْختَِصارٍ  َيِسقرٍ  بَِتَصرُّ ـْ : »ِسْؾِسَؾةِ  مِ ْطَقةِ  فِْؼفِ  مِ  اْلُؿَحاَضَرةُ  - «الدَّ

ـْ  22 َعةُ اْلُجؿُ  - الثَّاكَِقةُ  ةِ  ِذي مِ  .م2003-82-88/ هـ8220 اْلِحجَّ



مُ  30  َلا ِسإ
افاةُُِِدينُ ُاْلإ ُانلَّظا

ِبيِّ   ُه  ملسو هيلع هللا ىلص* َوِمنإ َمَظاِهِر َحثِّ النَّ َظاَفِة: َحثُّ لُِم  ملسو هيلع هللا ىلصَعَذ النَّ ِجَي ادإُسإ َتنإ َأَلَّ َيسإ

َأْن َكْسَتْؼبَِؾ اْلِؼْبَؾَة بَِغائٍِط َأْو َبْقٍل،  ملسو هيلع هللا ىلصَكَفاَكا » :ڤَكَؿا فِي َحِديِث َسؾَْؿاَن  ِبَوِموِنِه؛

ـْ َثََلَثِة َأْحَجارٍ 
، َأْو َأْن َكْسَتـِْجَل بَِلَقؾَّ مِ ـِ  .(1)«َأْو َأْن َكْسَتـِْجَل بِاْلَقِؿق

 » َقالَْت: ڤةَ َوَطْن َطائَِش 
ِ
اْلُقْسَرى لَِخََلئِِف َوَما َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَكْت َيُد َرُسقِل اهَّلل

ـْ َأًذى، َوَكاَكِت اْلُقْؿـَك لُِقُضقئِِف َولَِؿْطَعِؿفِ 
. اْلَحِديُث َأْخَرَجُف َأُبق َداُوَد (2)«مِ

، وَ  َتْػِصقُؾ َذلَِؽ َتِجُدُه فِل َوَأْحَؿُد، َوَسـَُدُه َصِحقٌح َكَؿا َقاَل الـََّقِويُّ َواْلِعَراقِلُّ

ْرَواءِ » . (3)«اْْلِ ْقِخ اْْلَْلَباكِلِّ
 لِؾشَّ

« 
ِ
ْكَساُن َيْسَتْعِؿُؾ َيَدُه اْلُقْسَرى «اْلُقْسَرى لَِخََلئِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَكْت َيُد َرُسقِل اهَّلل ، اْْلِ

ـْ َأًذى»لِْؾَخََلِء، لَِؼَضاِء اْلَحاَجِة، 
كِِف، َتْحَت إِْبطِِف، َكَؿا فِل َأْكِػِف، فِل ُأذُ « َوَما َكاَن مِ

ـْ تِْؾَؽ اْلَؿَقاِضِع، 
 «.َوَكاَكِت اْلُقْؿـَك لُِقُضقئِِف َولَِؿْطَعِؿفِ »َيُؽقُن مِ

قَِّة  ـَ اْْلََهؿِّ
ْسََلِم اْلَعظِقُؿ، َوِهَل مِ ـُ اْْلِ تِل َبقَّـََفا ِدي ـَ اْْلُُمقِر الَّ

َهِذِه ُأُمقٌر مِ

َنَّ اْْلِ 
ِ
ـَِّة َكاَن َمْلُمقًكا، َفنِكَُّف َيُؽقُن َمْلُمقًكا بَِؿَؽاٍن َطظِقٍؿ؛ ْل ْكَساَن إَِذا َما َكاَن ُمتَّبًِعا لِؾسُّ

ـِ اْلَؿْلُمقِن  َكَُّف ُمَتابٌِع لُِسـَِّة اْْلَمِق
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء؛ ْل

                                                            

، رقؿ 222و 8/222كَِتاِب الطََّفاَرِة، َباُب اََلْستَِطاَبِة،  «:الصحقح»أخرجف مسؾؿ يف  (8)

(262.) 

ـِ فِل  «:السـن»أخرجف أبق داود يف  (2) َكِر بِاْلَقِؿق كَِتاب الطََّفاَرِة، َباُب َكَراِهَقِة َمسِّ الذَّ

ْستِ 
ِ
الْقُْؿـَى لِطُُفوِرِه َوصََعاِمِه،  ملسو هيلع هللا ىلصَكاكَْت يَُد َرُسوِل اهللِ »(، بؾػظ: 22، رقؿ )8/3ْبَراِء، اَل

 «.َوَكاكَْت يَُدُه الْقُْسَرى لَِخََلئِِه، َوَما َكاَن ِمْن أَذًى

 (.26، رقؿ )8/62 «:صحقح أبي داود»والحديث صحح إسـاده اْللباكل يف 

 (.32رقؿ )، 8/828 «:إرواء الغؾقل» (2)



مُ  32  َلا ِسإ
افاةُِانلَُُِّدينُ ُاْلإ ُظا

ِبيِّ  َظاَفِة:  ملسو هيلع هللا ىلص* َوِمنإ َمَظاِهِر َحثِّ النَّ َقَتاَدَة  َأبِل َما َجاَء فِل َحِديِث َعَذ النَّ

 ڤ
ِ
كَاِء، َوإَِذا : »ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهَّلل إَِذا َشرَِب أََحُدُكْم َفََل يَتَـَػَّْس فِي اْْلِ

ْح  «. بِقَِؿقـِهِ  -َأْي: ََل َيْسَتـِْج -أَتَى الَخَلَء َفََل يََؿسَّ َذَكَرُه بِقَِؿقـِِه، َوِل يَتََؿسَّ

 .(1)ْسؾِؿٌ اْلَحِديُث َأْخَرَجُف اْلُبَخاِريُّ َومُ 

ُسقِل  ْؽ بُِسـَِّة الرَّ ـِ اْلِػْطَرِة،  ملسو هيلع هللا ىلص، َوالـَّبِلُّ ملسو هيلع هللا ىلصَتَؿسَّ ِؽ بُِسـَ َدَطاَكا إَِلك التََّؿسُّ

ـُ  ِهَل ُمََلمَِسٌة لِْؾِػْطَرِة، َوِهَل مِـَْفا، َفنَِذا َأَخْذَت بَِفا َفَلْكَت َطَؾك اْلِػْطَرِة، َوِدي

ْسََلِم ُهَق اْلِػْطَرُة.  اْْلِ

ُس   الـَّبِلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصقُل َوالرَّ
ـْ َغقِْر إِْغَراٍق؛ َفنِنَّ

َأَمَركَا بَِلْن كَتََعاَهَد َأكُْػَسـَا فِل ُكؾِّ َشْلٍء مِ

َظُِّػ، َوالَِّذي َكاَن َيْؽَرُه  ملسو هيلع هللا ىلص ـَا َطَؾك التَـّ َأْن ُتَشؿَّ مِـُْف َرائَِحٌة َغقُْر َصقِّبٍَة،  ملسو هيلع هللا ىلصالَِّذي َحضَّ

ُسقُل َوالَِّذي َكاَن ُيِحبُّ الطِّقَب، وَ  ـْ ُدكْقَاكَا الطِّقُب فِقَؿا ُحبَِّب إَِلقِْف.. الرَّ
ُحبَِّب إَِلقْـَا مِ

ـَا َطَؾك َذلَِؽ َوَطِؿَؾُف؛ ُهَق الَِّذي َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  .(2)«الَْبَذاذَةُ ِمَن اْْلِيَؿانِ »الَِّذي َدلَّ

 َرَثاَثُة اْلَفْقَئِة. َوالَْبَذاَذُة:

ْكَساُن، وَ  ُر اْْلِ ـْ َغْقِر إِْغَراٍق، َيْعـِل: َيَتَطفَّ
ـْ َغْقِر َتَؽؾٍُّػ، مِ

ُؾ مِ َيَتـَظَُّػ، َوَيَتَجؿَّ

ـْ َيْجَتِفُد فِل َأْن َيُؽقَن ُمَتَقاِزًكا، َوَأْن َيُؽقَن َوَسًطا.
 َوَلؽِ

                                                            

 تؼدم تخريجف. (8)

ِؾ،  «:السـن»أخرجف أبق داود يف  (2) (، وابـ ماجف 2868، رقؿ )26و 2/24كَِتاب التََّرجُّ

ـْ ََل ُيْمَبُف َلُف،  «:السـن»يف  ْهِد، َباُب َم (، مـ حديث: 2881، رقؿ )2/8223كَِتاُب الزُّ

 .ڤَأبِل ُأَماَمَة 

 (.228، رقؿ )8/666 «:قحةالصح»والحديث حسـف لغقره اْللباكل يف 



مُ  32  َلا ِسإ
افاةُُِِدينُ ُاْلإ ُانلَّظا

ِبيِّ   ُسوَل  ملسو هيلع هللا ىلص* َوِمنإ َمَظاِهِر َحثِّ النَّ َظاَفِة: َأنَّ الرَّ َنا َعَذ  ملسو هيلع هللا ىلصَعَذ النَّ َحضَّ

ِظوِف الإَفمِ  ًة، َتنإ ُك ِطـَْد  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن  َخاصَّ َشِديَد اْلَحَساِسَقِة لَِفَذا اْْلَْمِر، َفَؽاَن َيَتَسقَّ

َكَُّف َتَتَؼاَرُب اْْلَْكَػاُس، َفُربََّؿا َقبََّؾ َزْوَجًة، َفََل ُيِحبُّ َأْن َتُشؿَّ مِـُْف (1)ُدُخقِل اْلَبْقِت 
ِ
؛ ْل

 .ملسو هيلع هللا ىلصَرائَِحًة َخبِقَثًة 

بِّ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؽاَن الـَّبِلُّ  َواُك َمطَْفَرٌة لِؾَْػِم، َمْرَضاٌة لِؾرَّ . َوَهَذا (2)«السِّ

ـْ َأْحَؿَد َواْلُبَخاِريُّ 
ـْ ُهَق ُمَعؾٌَّؼ ِطـَْدهُ -َرَواُه َمْرُفقًطا ُكؾٌّ مِ

،  -َوَلؽِ َوالـََّسائِلُّ

ْقُخ اْْلَْلَباكِلُّ 
َحُف الشَّ  الـََّسائِلِّ »َكَؿا فِل  $َوَصحَّ

ـِ  «.َصِحقِح ُسـَ

بِّ » َواُك َمطَْفَرٌة لِؾَْػِم، َمْرَضاٌة لِؾرَّ  «.السِّ

بِّ َتُؽقُن فِل َجِؿقِع اْْلَْوَقاِت.  َصَفاَرُة اْلَػِؿ َوَمْرَضاُة الرَّ

َقاِك اْلُؿْطَؾَؼِة َحِديُث َطائَِشَة الَِّذي َمرَّ  لِقُؾ َطَؾك ُسـِّقَِّة السِّ َواُك َمطَْفَرٌة : »َوالدَّ السِّ

بِّ  بِّ َتُؽقُن فِل َجِؿقِع اْْلَْوَقاِت.«لِؾَْػِم، َمْرَضاٌة لِؾرَّ  ، َفَطَفاَرُة اْلَػِؿ َوَمْرَضاُة الرَّ

                                                            

َقاِك،  «:الصحقح»أخرج مسؾؿ يف  (8) ـِ 242، رقؿ )8/220كَِتاِب الطََّفاَرِة، َباُب السِّ (، َط

إَِذا َدَخَؾ َبْقَتُف؟ َقاَلْت:  ملسو هيلع هللا ىلصُشَرْيٍح، َقاَل: َسَلْلُت َطائَِشَة، ُقْؾُت: بَِليِّ َشْلٍء َكاَن َيْبَدُأ الـَّبِلُّ 

َواكِ » َواكِ »اية: ويف رو ،«بِالسِّ  «.َكاَن إَِذا َدَخَل بَقْتَهُ بََدأَ بِالسِّ

ْصِب  «الصحقح»ذكره البخاري يف  (2) ْقِم، َباُب ِسَقاِك الرَّ معؾًؼا مجزوًما بف: كَِتاُب الصَّ

ائِِؿ،  َفاَرِة، «: الؿجتبى»، وأخرجف مقصقًَل: الـسائل يف 2/841َوالَقابِِس لِؾصَّ كَِتاُب الطَّ

َقاِك،  َباُب التَّْرِغقِب   الـَّبِلِّ 4، رقؿ )8/80فِل السِّ
ـِ ، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص(، مـ حديث: َطائَِشَة، َط

بِّ » َواُك َمطَْفَرٌة لِؾَْػِم، َمْرَضاٌة لِؾرَّ  «.السِّ

 (.66، رقؿ )8/804 «:الصحقحة»والحديث صححف اْللباكل يف 



مُ  33  َلا ِسإ
افاةُِانلَُُِّدينُ ُاْلإ ُظا
ُف   َطَؾْقِف الـَّبِلُّ  -َكَؿا َتَرى-َفَفَذا ُكؾُّ

ا َدلَّ ، َوَحضَّ َطَؾْقِف، َوَحثَّ َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلصمِؿَّ

ْتَقاِن بِِف َواْلتِ  ِذي اْْلِ ِف الَّ ْسََلِم اْلَعظِقِؿ؛ َفاْلَحْؿُد لِؾَّ ـِ اْْلِ ـِ ِدي ـْ َمَحاِس
ُف مِ َزامِِف، َوُكؾُّ

 َهَداَكا، َوَما ُكـَّا لِـَْفَتِدَي َلْقََل َأْن َهَداَكا اهَّلُل.

َكا بِِف، َوُهَق  ِذي َهَداَكا لِْْلِْسََلِم َوَأَطزَّ ِف الَّ وُل َأْن اْلُؿْسمُ  -ُسْبَحاَكفُ -اْلَحْؿُد لِؾَّ

َؽـَا كَِتاَبُف َوَحْبَؾُف، َحتَّك َيْؼبَِضـَا َطَؾك َذلَِؽ   .)*(.ُيَؿسِّ

 

                                                            

ـْ  ُمْخَتَصرٌ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـَ  الطََّفاَرةِ  كَِتاِب  َشْرُح : »مِ رِ  اْلِػْؼفِ  مِ  - الثَّالَِثةُ  اْلُؿَحاَضَرةُ  – «اْلُؿَقسَّ

ـْ  22 اْْلَْربَِعاء  .م2088-2-22/ هـ8222 اْْلُوَلك ُجَؿاَدى مِ



مُ  34  َلا ِسإ
افاةُُِِدينُ ُاْلإ ُانلَّظا

 

ِة  ََماِكِن الإَعامَّ َفاِظ َعَذ َىَظاَفِة اْلإ وَرُة اْلإِ  ََضُ

ا يَْحُرُم فِْعؾُهُ َطؾَى َمْن أََراَد َقَضاَء الَْحاَجةِ ِطَباَد اهللِ! إِنَّ مِ  ِء : اْلَبْقَل فِل اْلَؿاؿَّ

 الـَّبِلِّ 
ـِ اكِِد؛ لَِحِديِث َجابٍِر َط اكِدِ »: ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ  .(1)«أَكَّهُ كََفى َطِن الَْبْوِل فِي الَْؿاِء الرَّ

اكِدُ »وَ  ِذي ََل َيْجِري.«: الرَّ ـُ الَّ
اكِ  السَّ

ـْ َمَحاِسـِِف، َفالـَّبِلُّ 
ـِ اْلَعظِقِؿ مِ ي َكَفك  ملسو هيلع هللا ىلص َهِذِه اْلَؿْسَلَلُة َكَسائِِر َمَسائِِؾ َهَذا الدِّ

ْكَساُن ََل  ْلُن َمَع اْلَؿاِء اْلَجاِري، اْْلِ اكِِد، َوَكَذلَِؽ َيُؽقُن الشَّ ـِ اْلَبْقِل فِل اْلَؿاِء الرَّ َط

ـْ ضِؾِّ 
ْكَساُن مِ تِل َيتَِّؼقَفا اْْلِ ـِ الَّ ُث اْلَؿَقاِرَد، َوَكَؿا َسَقْلتِل فِقَؿا َيَتَعؾَُّؼ بِاْلَؿََلِط ُيَؾقِّ

 .-َمَقاِضِع ُشْربِِفؿْ -ِؼِفْؿ َوَمَقاِرِدِهْؿ الـَّاِس َوَصِري

ٌؼ  ، َبْؾ ُهَق ُمَتَعؾِّ ِة َوُمَتَعؾٌِّؼ  -َأْيًضا-َهَذا َشْلٌء ُمِفؿٌّ  -َأْيًضا-بِالـََّظاَفِة اْلَعامَّ

ـْ إِْطَداِد الطََّعاِم  تِل َتُؽقُن فِل اْلُبُققِت، َفاْلَؿْرَأُة َمَثًَل َمْسُموَلٌة َط َراِب، بِالثَِّؼِة الَّ َوالشَّ

                                                            

اكِد،  «:الصحقح»أخرجف مسؾؿ يف  (8) ـِ البْقِل فِل الَؿاِء الرَّ كَِتاب الطََّفاَرِة، َباب الـَّْفِل َط

 (، مـ حديث: َجابِرٍ 218، رقؿ )8/224
ِ
ـْ َرُسقِل اهَّلل أَكَّهُ كََفى أَْن يَُباَل فِي »: ملسو هيلع هللا ىلص، َط

اكِدِ   «.الَْؿاِء الرَّ

َِل يَُبولَنَّ أََحُدُكْم »، بؾػظ: ڤمـ رواية: أبل هريرة « الصحقحقـ»والحديث بـحقه يف 

ائِِم الَِّذي َِل يَْجرِي، ثُمَّ يَْغتَِسُل فِقهِ   «.يَْغتَِسُل ِمـْهُ  ، ثُمَّ »...ويف رواية مسؾؿ:  ،«فِي الَؿاِء الدَّ



مُ  35  َلا ِسإ
افاةُِانلَُُِّدينُ ُاْلإ ُظا

ـْ  ـَ َربَِّفا، َفنَِذا َلْؿ َتُؽ َوِهَل ََل ُتَتاَبُع فِل َذلَِؽ، َوإِكََّؿا َتُؽقُن َوْحَدَها فِقَؿا َبْقـََفا َوَبْق

 
ِ
َباِع ُسـَِّة َرُسقِل اهَّلل ـْ َأْن ُتَباِشَر الـََّجاَسَة  ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك َدَرَجٍة بَِقْطٍل َيِؼٍظ فِل اتِّ َلْؿ ُتْمَم

ـْ ُثؿَّ َتَضَع 
تِل َباَشَرِت الـََّجاَسَة فِل َصَعاِم َأْوََلِدَها َوَزْوِجَفا، َوَهْؾ َيَراَها مِ َيَدَها الَّ

؟!
ِ
 َأَحٍد ِسَقى اهَّلل

! ـَِّة َفَشْلٌء آَخُر.. َهَذا ُمِفؿٌّ ا اْلتَِزاُم السُّ  َوَأمَّ

ـْ َأَراَد َقَضاَء اْلَحاَجِة اْلَبْقُل َأِو اْلَغائُِط فِ  ، َيْحُرُم َطَؾك َم ل الطَِّريِؼ، َأْو فِل الظِّؾِّ

ِة، َأْو َتْحَت َشَجَرٍة ُمْثِؿَرٍة، َأْو َمَقاِرِد اْلِؿَقاِه.. لَِؿا َرَوى ُمَعاٌذ،  َأْو فِل اْلَحَدائِِؼ اْلَعامَّ

 
ِ
ِة اتَُّؼوا الَْؿََلِطَن الثَََّلثَةَ: الَْبَراَز فِي الَْؿَواِرِد، َوَقاِرطَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اهَّلل

 .(1)«الطَّرِيِق، َوالظِّلِّ 

ا ََل َيْعَؾُؿقَكُف؟!! ْسََلِم مِؿَّ َْهِؾ اْْلِ
ِ
ِذي َأَتك بِِف َأْهُؾ اْلَعْصِر ْل  َما الَّ

ْكَقا الـََّظاَفَة.. ْؿـَا الدُّ ـَ َطؾَّ ِذي ـُ الَّ  َكْح

ْكَقا الـَِّظاَم.. ْؿـَا الدُّ ـَ َطؾَّ ِذي ـُ الَّ  َوَكْح

ـَ مِ  ٍد َوَما ِطـَْد اْْلَخِري ِة ُمَحؿَّ ـْ آَثاِر ُكُبقَّ
ـْ َخْقٍر َفنِكََّؿا ُهَق مِ

ا  ملسو هيلع هللا ىلصـْ َشْلٍء مِ مِؿَّ

 َأَخُذوُه مِـَّا..

                                                            

تِل َكَفك الـَّبِلُّ «: السـن»أخرجف أبق داود يف  (8)
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصكَِتاب الطََّفاَرِة، َباُب اْلَؿَقاِضِع الَّ َط

ـِ  «:السـن»(، وابـ ماجف يف 26، رقؿ )8/2اْلَبْقِل فِقَفا،  كَِتاُب الطََّفاَرِة، َباُب الـَّْفِل َط

 (.221، رقؿ )8/883ِريِؼ، اْلَخََلَء َطَؾك َقاِرَطِة الطَّ 

(، ويف 28، رقؿ )8/44 «:صحقح أبي داود»والحديث حسـف بشقاهده اْللباكل يف 

 طـ ابـ طباس وجابر بـحقه. -أيًضا-(، وروي 62، رقؿ )8/800 «:إرواء الغؾقل»



مُ  36  َلا ِسإ
افاةُُِِدينُ ُاْلإ ُانلَّظا

َفا الـََّظاَفَة َوالـَِّظاَم..  ْكَقا ُكؾَّ ْؿـَا الدُّ ـُ َطؾَّ  َكْح

ْكَسانُ  تِل َيْسَؾُؿ اْْلِ َة الَّ َفا َهِذِه اْْلُُصقَل اْلَعامَّ ْكَقا ُكؾَّ ْؿـَا الدُّ  بَِفا فِل اْلَحَقاِة.. َوَطؾَّ

 َوقَاِرَطِة الطَّرِيِق  -َوِهَل ُصُرُق اْلَؿاءِ - اتَّؼُوا الَْؿََلِطَن الثَََّلثَةَ: الَْبَراَز فِي الَْؿَواِردِ »

 «.َوالظِّلِّ  -َقاِرَطُة الطَِّريِؼ: َوَسُطَفا-

 الـَّبِلَّ  ڤَولَِحِديِث َأبِل ُهَرْيَرَة 
 «.ِطـَقْنِ اتَُّؼوا الَلَّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ

؟ َقالُوا:
ِ
ِطـَاِن َيا َرُسقَل اهَّلل  َوَما الَلَّ

ِطـَاِن: ـَ َوُشتَِؿ، َفَصاَر  الَلَّ ـْ َفَعَؾُفَؿا ُلِع ، َوَذلَِؽ َأنَّ َم ـِ ْع اْْلَْمَراِن اْلُؿقِجَباِن لِؾَّ

ِطـَانِ  ، َوإِكََّؿا ُهَؿا ُمْسَتْجؾَِباِن َهَذا َسَبًبا، ُثؿَّ ُأِضقَػ إَِلْقِفَؿا اْلِػْعُؾ َفَؽاَكا َكَلكَُّفَؿا الَلَّ

ـَ َوُشتَِؿ. ـْ َفَعَؾ َذلَِؽ ُلِع ، َفَؿ ـِ ْع  لِؾَّ

؟!»
ِ
ِطـَاِن َيا َرُسقَل اهَّلل ـْ «َقاُلقا: َوَما الَلَّ ـِ َم ؛ َوَما اْْلَْمَراِن اْلُؿْسَتْجؾَِباِن لَِؾْع

؟!!
ِ
 َفَعَؾُفَؿا َيا َرُسقَل اهَّلل

فِي صَرِيِق الـَّاِس أَْو فِي  -َيْؼِضل َحاَجَتفُ َأْي - الَِّذي يَتََخؾَّى: »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل 

 .)*(.، َفنِنَّ الـَّاَس إَِذا َرَأْوا َذلَِؽ َلَعـُقا َفاِطَؾُف َوَشَتُؿقُه َوَسبُّقهُ (1)«ضِؾِِّفمْ 

                                                            

ـِ التَّخؾِّل فِل الطُّ  «:الصحقح»أخرجف مسؾؿ يف  (8) ، بَاُب الـَّْفِل َط
َفاَرةِ ُرِق كِتَاِب الطَّ

ََلِل،  اكَاِن َيا « اتَّؼُوا الؾَّعَّاكَقْنِ »(، بؾػظ: 263، رقؿ )8/226َوالظِّ عَّ َقاُلقا: َوَما الؾَّ

؟... الحديث.
ِ
 َرُسقَل اهَّلل

ـْ  ُمْخَتَصرٌ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـَ  الطََّفاَرةِ  كَِتاِب  َشْرُح : »مِ رِ  اْلِػْؼفِ  مِ  - ةُ الثَّالِثَ  اْلُؿَحاَضَرةُ  – «اْلُؿَقسَّ

ـْ  22 اْْلَْربَِعاء  .م2088-2-22/ هـ8222 اْْلُوَلك ُجَؿاَدى مِ



مُ  37  َلا ِسإ
افاةُِانلَُُِّدينُ ُاْلإ ُظا

ْكَساُن لَِؽْل َيُؿرَّ َطَؾك اْْلََذى َواْلَؼَذِر، ُربََّؿا َوُهَق َيْدِري َوُربََّؿا ََل  َفَقْلتِل اْْلِ

ـْ َغْقِر ُمقِجٍب َوبَِغْقِر َحاَجٍة!!يَ 
 ْدِري، َوُيِصقُبُف َما ُيِصقُبُف إِْن فِل َكْػِسِف َوإِْن فِل َبَدكِِف مِ

ُسقُل  اكِدِ  ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ ـِ اْلَبْقِل فِل اْلَؿاِء الرَّ  .(1)َيـَْفك َط

ِل َوَقَضاِء اْلَحاَجِة َواْلَبَراِز فِل  -َأْيًضا-ُهـَاَك َكصٌّ  ـِ التََّبقُّ َمَقاِرِد الـَّاِس، َط

َيـَْفك َأْن ُيَباَل َأْو  ملسو هيلع هللا ىلصَمَقاِرِد الـَّاِس فِل ِشْرَطاتِِفْؿ، فِل َمَقاِرِدِهُؿ اْلَؿائِقَِّة، َفالـَّبِلُّ 

َيِة إَِلك تِْؾَؽ اْلَؿَقاِرِد َأْو فِقَفا َط فِل الطُُّرِق اْلُؿَمدِّ  .(2)ُيَتَغقَّ

ُسقُل  ْسََلِم اْلَعظِقِؿ؛ َفَقـَْفك َأْن َيْلتِل بِاْلِػْطَرِة ِديـًا ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ ـِ اْلِػْطَرِة بِاْْلِ ، َيْلتِل بِِدي

َط فِل َهِذِه اْلَؿَقاِرِد َوفِل الطُُّرَقاِت َوَتْحَت الظََِّلِل، فِل َمِؼقِؾ الـَّاِس  َل َأْو ُيَتَغقَّ ُيَتَبقَّ

                                                            

(، 212، رقؿ 224/ 8( والؾػظ لف، ومسؾؿ: )223، رقؿ 226/ 8أخرج البخاري: ) (8)

 ، َقاَل:ڤمـ حديث: َأبِل ُهَرْيَرَة 

 
ِ
ائِِم الَِّذي »: ڤَقاَل َرُسقُل اهَّلل  .«َِل يَْجرِي، ثُمَّ يَْغتَِسُل فِقهِ َِل يَُبولَنَّ أََحُدُكْم فِي الَؿاِء الدَّ

َِل »(: 212، رقؿ 8/226ولف أيضا يف رواية ) «،ثُمَّ تَْغتَِسُل ِمـْهُ  ،»...ويف رواية مسؾؿ: 

ائِِم َوُهَو ُجـٌُب   .«يَْغتَِسْل أََحُدُكْم فِي الَْؿاِء الدَّ

حديث:  (، مـ221، رقؿ 883/ 8وابـ ماجف: ) ،(26، رقؿ 2/ 8أخرج أبق داود: ) (2)

ـِ َجَبٍؾ   ، َقاَل:ڤُمَعاِذ ْب

 
ِ
اتَّؼُوا الَْؿََلِطَن الثَََّلثَةَ: الَْبَراَز فِي الَْؿَواِرِد، َوَقاِرَطِة الطَّرِيِق، »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل اهَّلل

 .«َوالظِّلِّ 

 (.62، رقؿ 800/ 8: )«إرواء الغؾقل»والحديث حسـف بشقاهده اْللباكل يف 



مُ  38  َلا ِسإ
افاةُُِِدينُ ُاْلإ ُانلَّظا

َػِر، ِطـَْدمَ   .. ِطـَْد السَّ ا ُيِريُدوَن َأْن ُيِريُحقا اْْلَْجَساَد َيْػَزُطقَن إَِلك الظِّؾِّ ِطـَْد اْلَحرِّ

اْلَؿْؽُدوَدَة َواْْلَْبَداَن اْلُؿْتَعَبَة َواْْلَْرَواَح اْلُؿـَْفَؽَة، َوَيَتَؿتَُّعقَن بِالظِّؾِّ الظَّؾِقِؾ َواْلَؿاِء 

َها، َفَؿاَذا َيِجُدوَن؟!! ِة َحرِّ ْؿِس َوفِل ِشدَّ  اْلَعْذِب الـَِّؿقِر فِل َوَهِج الشَّ

 ْقًَل َوَغائًِطا..!!بَ 

ـِ فِل َشْلٍء! ي ـَ الدِّ
ُة َذْوٍق، َواْكِعَداُم َأَدٍب.. َوَلْقَس مِ  قِؾَّ

ـْ ِحس  
ـُ َأَحاِسقَس، َوَمْفَؿا َرَأْيَت مِ ـُ َذْوٍق، ِدي ـُ َمَشاِطَر، ِدي َأَلْؿ َأُقْؾ َلَؽ.. ِدي

ـْ َذْوٍق َطاٍل؛ َفَسَتِجُد َأْصؾَ 
، َوَمْفَؿا َرَأْيَت مِ ـٍ ـَ آَيًة َحَس  َربِّ اْلَعاَلِؿق

ِ
ـِ اهَّلل ُف فِل ِدي

، َوََل  ـَ ُتْتَؾك َوُسـًَّة ُتْرَوى َوُتْحَؽك، َوَأَكا َلَؽ بَِذلَِؽ َزِطقٌؿ إِْن َشاَء اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

 اْلَعؾِلِّ اْلَعظِقؿِ 
ِ
َة إَِلَّ بِاهَّلل  .)*(.َحْقَل َوََل ُققَّ

ا إَِماصَةُ اأْلََذى َطِن الطَّ  ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة رِيِق: َوأَمَّ  الـَّبِلِّ ڤَفَع
ـِ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َط

لََؼْد َرأَيَْت َرُجًَل يَتََؼؾَُّب فِي الَْجـَِّة فِي َشَجَرٍة َقطََعَفا ِمْن ضَْفرِ الطَّرِيِق َكاكَْت »

 ُمتََّػؼُّ َطَؾْقِف. .(2)«تُْمِذي الـَّاَس 

                                                            

ْسََلمُ : »ُخْطَبةِ  ـْ مِ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـُ  اْْلِ  .م2/2/2002 – «الـََّظاَفةِ  ِدي

( 8382، رقؿ 2028/ 2ومسؾؿ: ) ،(642، رقؿ 823/ 2أخرج البخاري: ) (2)

 والؾػظ لف.

َرُه »ويف رواية لفؿا:  بَقْـََؿا َرُجٌل يَْؿِشي بِطَرِيٍق، َوَجَد ُغْصَن َشْوٍك َطؾَى الطَّرِيِق، َفلَخَّ

 .«هُ َفَغَػَر لَهُ َفَشَؽَر اهللُ لَ 
= 



مُ  39  َلا ِسإ
افاةُِانلَُُِّدينُ ُاْلإ ُظا
َـّ َأَحٌد إَِلك َشَجَرٍة «ْمِذي الـَّاَس َكاكَْت تُ »َققََّد بَِؼْقلِِف:  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِلُّ  ، َفََل َيْذَهَب

َـّ َطَؾك َما َدلَّ َطَؾْقِف  َؾ ـْ َقَطْعُت َهِذِه؛ َفََلََتَحصَّ
َلَفا ضِؾٌّ َيِػِلُء إَِلْقِف الـَّاُس، ُثؿَّ َيُؼقُل: َلئِ

ُسقُل! َبْؾ إِكَُّف َيُؽقُن آثًِؿا!  .)*(الرَّ

ْؿعِ  ُث السَّ ا التَّؾَوُّ ْؿِعيُّ الَِّذي يَْشُؽو ِمـْهُ الَْخؾُْق َوأَمَّ ُث السَّ : َفَفَذا التَّؾَوُّ بَْل -يُّ

 .الْقَْوَم، كََفى َطـْهُ الُْؼْرآُن الَْعظِقمُ  -يَْشُؽو ِمـْهُ الَْعالَمُ 

ُسقُل  ُجِؾ  َيْتُؾق َطَؾْقـَا آَياِت َربِّـَا فِل َقْقِل َربِّـَا  ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ فِل َوِصقَِّة الرَّ

الِِح  ْبـِِف: ﴿الصَّ
ِ
، ُثؿَّ َأْتَبَعَفا َوَشَػَعَفا بِالتَّـِْػقِر اْلَعظِقِؿ الَِّذي ﴾حت خت مت ىتَل

ِذي ََل ُيِريُد َأْن  ِقيَّ َواْلَبَدَن الَّ ِذي َيْجَعُؾ اْلَعْؼَؾ السَّ الَِحَة.. َوالَّ َيْجَعُؾ الـَّْػَس الصَّ

ـٍ َأقْ  ـِ اْلَحَقَقاَكاِت، َبْؾ َطَؾك َسـَ ـْ َأْقَبِحَفا، َيْلتِل َهَذا التَّْػِسقُر فِل َيِسقَر َطَؾك َسـَ
َبَح مِ

َنَّ اهَّلَل 
ِ
ا َساَق اْلَقِصقََّة: ﴿ -َجؾَّْت ُقْدَرُتفُ -التَّْعِؼقِب؛ ْل ، ﴾حت خت مت ىتَلؿَّ

َب بَِؼْقلِِف: ﴿  .[29]لؼؿان:  ﴾يت جث مث ىث يثَطؼَّ

اُه، ـْ َصْقُتَؽ َطَؾك َقْدِر َسَؿاِع َسامِِعَؽ، ََل َيتََعدَّ ِذي ُهَق  َفْؾقَُؽ فِل َصْقتَِؽ الَّ

ـْ مِْذَياٍع 
ٌؿ فِقِف؛ مِ ِذي َلقَْس بَِصْقتَِؽ بَْؾ َأكَْت ُمتََحؽِّ َصْقُتَؽ، َوفِل َصْقتَِؽ الَّ

                                                            
= 

قَنَّ َهَذا َطِن »ولؿسؾؿ:  َمرَّ َرُجٌل بُِغْصِن َشَجَرٍة َطؾَى ضَْفرِ صَرِيٍق، َفَؼاَل: َواهللِ أَلُكَحِّ

 .«الُْؿْسِؾِؿقَن َِل يُْمِذيِفْم َفلُْدِخَل الَْجـَّةَ 

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( قِق  الطَِّريِؼ  آَداُب : »ُمَحاَضَرةِ  مِ  اْْلََحدُ  - «اْلَؿِريضِ  َوِطَقاَدةِ  ُعَطاسِ َوالْ  َوالسُّ

ـْ  84  .م2082-2-82/ هـ8224 َرَمَضانَ  مِ



مُ  40  َلا ِسإ
افاةُُِِدينُ ُاْلإ ُانلَّظا

ُؿ   ِذي بِِف َتتََحؽَّ َكََّؽ َأكَْت الَّ
ِ
ـْ تِْؾَؽ اْلُؿْستَْحَدَثاِت، َفُفَق َصْقُتَؽ؛ ْل

َوَغقِْر َذلَِؽ مِ

 .)*(.(1)َوفِقفِ 

 

                                                            

ضؿـ  «إصَلح الؿال»(، وابـ أبل الدكقا يف 1/202: )«األكساب»أخرج الَبََلُذري يف  (8)

 «:الجامع ألخَلق الراوي»(، والخطقب يف 202، رقؿ 8/208مقسقطتف الحديثقة: )

، ترجؿة 222-24/222) «:تاريخ دمشق»طساكر يف  (، وابـ313، رقؿ 8/282)

ـِ َبْفَدَلَة، َقاَل:2001 ـْ َطاِصِؿ اْب  (، بنسـاد صحقح، َط

ُجُؾ َفَرَفَع َصْقَتُف، َفَؼاَل َلُف ُطَؿُر:  َؿ الرَّ ـِ َطْبِد اْلَعِزيِز َوِطـَْدُه َرُجٌؾ َفَتَؽؾَّ َدَخْؾُت َطَؾك ُطَؿَر ْب

ـَ اْلَؽََلِم َما ُيْسِؿُع َصاِحَبُف ]َوفِل ِرَواَيٍة: َمْف، َتْرَفْع َصْقَتَؽ! بِحَ »
ُجِؾ اْلُؿْسؾِِؿ مِ ْسِب الرَّ

 «.َجؾِقَسُف[

 «.، لق أدرك شلء خقرا بشدة صقت ْلدركتف الحؿقر»...وزاد يف رواية: 

ـُ َطَطاٍء:  َكاَن اْْلَْطَؿُش »وَ «، َيـْبَِغل لِْؾَعالِِؿ َأْن ََل َيْعُدَو َصْقُتُف َمْجؾَِسفُ »َوَقاَل ُطثَْؿاُن بْ

ـُ «، ََل َيْرَفُع َصْقَتُف بِاْلَحِديِث إَِلَّ َقْدَر َما َيُجقُز ُجَؾَساَءُه إِْطَظاًما لِْؾِعْؾؿِ  َوَقاَل َققُْس بْ

 »َطبَّادٍ: 
ِ
ْقِت ِطـَْد اْلَجـَائِِز، َوِطـَْد  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َأْصَحاُب َرُسقِل اهَّلل َيْؽَرُهقَن َرْفَع الصَّ

ْكرِ اْلِؼتَاِل، وَ   «.ِطـَْد الذِّ

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ْسََلمُ : »ُخْطَبةِ  مِ ـُ  اْْلِ  .م2/2/2002 – «الـََّظاَفةِ  ِدي



مُ  42  َلا ِسإ
افاةُِانلَُُِّدينُ ُاْلإ ُظا

َظاَفِة عَ  اِل النَّ َ  َواِقُب َوِخوَمٌة ِْلَِهإ

ِحقَحِة، َأْمَراُضـَا فِل  ُؾقكِقَّاِت الصَّ ! إِنَّ ُمْعَظَؿ َأْمَراِضـَا ِهَل ُمَخاَلَػٌة لِؾسُّ
ِ
ِطَباَد اهَّلل

 ُجْؿَؾتَِفا ُسُؾقكِقَّاٌت َخاصَِئٌة ُمْخطَِئٌة!!

ـِ اْلَبْقِل فِل اْلَؿاِء  ملسو هيلع هللا ىلص َلْق َأنَّ َأْهَؾ مِْصَر َأَخُذوا بَِحِديِث الـَّبِلِّ  بِالـَّْفِل َط

اُهُؿ اهَّلُل  َنَّ اْلبِْؾَفاِرْسَقا  َلـَجَّ
ِ
ُروِر؛ ْل ـَ الشُّ

ـْ َكثِقٍر مِ
 -َكَؿا ُهَق َمْعُؾقمٌ -مِ

 َقَقاقُِعَفا َتُؽقُن فِل التَُّرِع َواْلَؿَجاِري اْلَبْقلِقَِّة.

ْكَساُن فِل تِْؾَؽ اْلَؿقَ  اِرِد اتََّصَؾِت اْلَحْؾَؼُة، َفنَِذا َلْؿ َيُبِؾ الـَّاُس فِل َفنَِذا َما َباَل اْْلِ

ِذي َيْػتُِؽ بَِؿَسالِؽِِفُؿ  ـْ َهَذا اْلَؿَرِض اْلَقبِقِؾ الَّ
ك اهَّلُل َأْهَؾ مِْصَر مِ َمَقاِرِدِهْؿ َكجَّ

 اْلَبْقلِقَِّة، َوَكَذلَِؽ َيْحطُِؿ َأْكَباَدُهْؿ.

ُسقلِ  َباِع الرَّ َيَتَرتَُّب َطَؾْقَفا  ملسو هيلع هللا ىلصفِل َحِديٍث َواِحٍد، َوُمَخاَلَػُتُف  ملسو هيلع هللا ىلص ُكؾُّ َذلَِؽ بِاتِّ

ـَ 
ِذي َيَؼُع َطَؾك َكثِقٍر مِ َماُر الَّ ـَ اْلُبُققِت، َوَهَذا الدَّ

ِذي َتَراُه فِل َكثِقٍر مِ ْمُم الَّ َهَذا الشُّ

 اْلَخْؾِؼ فِل َمـَاِزلِِفْؿ َوفِل َحَقَقاتِِفْؿ، ُشْمُم اْلُؿَخاَلَػِة لَِرُسق
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصِل اهَّلل

ا  َراِب، َواْلُؿـَاَوَلِة، َواْْلَْخِذ َواْلَعَطاِء، َوَأمَّ َكَذلَِؽ َجْعُؾ اْلُقْؿـَك لِؾطََّعاِم َوالشَّ

!  اْلُقْسَرى َفؾَِؼَضاِء اْلَحاَجِة َوَما َأْشَبَف.. َهَذا ُمِفؿٌّ
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اُهُؿ اهَّلُل   ـَ  َلْق َأنَّ الـَّاَس َأَخُذوا بِِف َلـَجَّ ـْ َكثِقٍر مِ
ُؼ  مِ ُروِر فِقَؿا َيَتَعؾَّ الشُّ

ـْ َصِريِؼ ُمَباَشَرِة اْلَقِد اْلُقْؿـَك لِتِْؾَؽ اْلَؼاُذوَراِت ُثؿَّ  تِل ُتـَْؼُؾ َط بِتِْؾَؽ اْْلَْمَراِض الَّ

َراِب، َوفِل اْلُؿـَاَوَلِة، َواْْلَْخِذ َواْلَعَطاءِ   .)*(.اْستِْعَؿالَِفا َبْعُد فِل الطََّعاِم َوفِل الشَّ

ـْ َمَرِض َفـَ 
ـُ كَُعاكِل فِل مِْصَر مِ ، َوَهَذا اْلَؿَرُض َما ُهَق إَِلَّ ُسُؾقٌك «اْلبِْؾَفاِرْسقَا»ْح

ِذي َجاَء بِِف الـَّبِلُّ 
ِقيَّ الَّ ُؾقَك السَّ ُط فِل ملسو هيلع هللا ىلصَخاصٌِئ، َرُجٌؾ ُيَخالُِػ السُّ ، َفقَتََقرَّ

ـْ  ُؾقِك اْلَخاصِِئ! اْلُؿَخاَلَػِة، َوَيْحُدُث َما َيْحُدُث بَْعَد َذلَِؽ مِ َرةٍ لَِفَذا السُّ  آَثاٍر ُمَدمِّ

 َفَلْمَراُضـَا ُسُؾقكِقَّاٌت!

ُز فِي الِْؿقَاِه َراكَِدًة أَْو َجاِريَةً!! ُل أَْو يَتََبرَّ ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَقْد َكَفك الـَّبِلُّ  * إِكَْساٌن يَتََبوَّ َط

اكِدِ  ِل فِل اْلَؿاِء الرَّ ـِ التََّبقُّ اتَُّؼوا الَْؿََلِطَن : »ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل الـَّبِلُّ ، (2)َذلَِؽ، َوَكَفك َط

 .(3)«الَْبَرازَ  :-َوَذَكَر مِـَْفا-الثَََّلثَةَ 

                                                            

ـْ  ُمْخَتَصرٌ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـَ  الطََّفاَرةِ  كَِتاِب  َشْرُح : »مِ رِ  اْلِػْؼفِ  مِ  - الثَّالَِثةُ  اْلُؿَحاَضَرةُ  – «اْلُؿَقسَّ

ـْ  22 اْْلَْربَِعاء  .م2088-2-22/ هـ8222 اْْلُوَلك ُجَؿاَدى مِ

/ 8) «:الصحقح»(، ومسؾؿ يف 223، رقؿ 226/ 8) «:الصحقح»أخرج البخاري يف  (2)

 الـَّبِلِّ 212، رقؿ 224
ـِ َِل يَُبولَنَّ أََحُدُكْم فِي »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص(، مـ حديث: َأبِل ُهَرْيَرَة، َط

ائِِم الَِّذي َِل يَْجرِي، ثُمَّ   «.يَْغتَِسُل فِقهِ الَؿاِء الدَّ

 .«، ثُمَّ تَْغتَِسُل ِمـْهُ »...ويف رواية لؿسؾؿ: 

، 8/883)«: السـن»(، وابـ ماجف يف 26، رقؿ 8/2) «:السـن»أخرجف أبق داود يف  (2)

 221رقؿ 
ِ
ـِ َجَبٍؾ، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهَّلل اتَُّؼوا الَْؿََلِطَن »: ملسو هيلع هللا ىلص(، مـ حديث: ُمَعاِذ ْب

 .«َبَراَز فِي الَْؿَواِرِد، َوَقاِرَطِة الطَّرِيِق، َوالظِّلِّ الثَََّلثَةَ: الْ 

 (.62، رقؿ 8/800) «:إرواء الغؾقل»والحديث حسـف بشقاهده اْللباكل يف 
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كَْساُن فِي ضِلِّ الـَّاِس، َوفِي َمَواِرِدِهْم، َوفِي الِْؿقَاِه، َز اْْلِ َهَذا  يَْعـِي: أَْن يَتََبرَّ

ُؾقُك ا ْلَخاصُِئ اْلُؿْخطُِئ؛ َكاَكِت اْلَعاقَِبُة َما ُهَق َمـِْفلٌّ َطـُْف، َفنَِذا َما ُخقلَِػ َوَجاَء السُّ

ـْ َتْدمِقٍر 
ـْ إِْهَداٍر لِِؿْؾَقاَراٍت َطظِقَؿٍة، َومِ

ـْ إِْهَداٍر لَِحَقَقاٍت َكثِقَرٍة، َومِ
َمْعُؾقٌم مِ

ٍة، َوإَِلك ُكؾِّ ذَ  ـْ ُققَّ
ٍة مِ ـَ اْقتَِداٍر، لَِطاَقاِت َبَؾٍد ِهَل فِل َأَمسِّ اْلَحاَجِة إَِلك ُكؾِّ َذرَّ

ٍة مِ رَّ

ُؾقِك اْلَخاصِِئ.  َوَمَع َذلَِؽ.. ُكؾُّ َذلَِؽ ُيْفَدُر بَِسَبِب السُّ

ـَ  * اْْلِكَْساُن يَلُْكُل بِِشَؿالِِه!!
َؿاَل َمْؼُصقَرٌة َطَؾك ُأُمقٍر مِ ـِ َأنَّ الشِّ ي َوفِل الدِّ

ـُ الَّتِل ِهَل  ا اْلقَِؿق َراِب، الـََّجاَساِت ُتبَاِشُرَها، َوَأمَّ لِْؾُؿَصاَفَحِة، َولِؾطََّعاِم، َولِؾشَّ

ـُ ََل ُتبَاِشُر تِْؾَؽ الـََّجاَساِت  ـٍ (1)َولِْؾُؿـَاَوَلِة.. َهِذِه اْلقَِؿق ـُ ُحَصْق : ڤ؛ َقاَل ِطْؿَراُن ْب

« 
ِ
 الـَّبِلَّ (2)«ملسو هيلع هللا ىلصَما َمَسْسُت َذَكِري بِقَِؿقـِل ُمـُْذ بَاَيْعُت َرُسقَل اهَّلل

َنَّ
ِ
َؿا َطؾََّؿـَا إِكَّ  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ْل

كَْساُن، َوَأْن َيْستَْجِؿَر، َوَأْن ُيبَاِشَر الـََّجاَساِت اْلُؿْختَؾَِػَة بِقُْسَراهُ   .(3)َأْن َيْستَـِْجَل اْْلِ

                                                            

(، ومسؾؿ يف 842و 842، رقؿ 242-8/242) «:الصحقح»أخرج البخاري يف  (8)

ـِ ال262، رقؿ 8/224) «:الصحقح» إَِذا »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصـَّبِلِّ (، مـ حديث: َأبِل َقَتاَدَة، َط

 .«بَاَل أََحُدُكْم فَََل يَلُْخَذنَّ َذَكَرُه بِقَِؿقـِِه، َوَِل يَْستَـِْجي بِقَِؿقـِِه،... 

ْح ِمَن الَْخََلِء »ويف رواية لؿسؾؿ:  َِل يُْؿِسَؽنَّ أََحُدُكْم ذََكَرُه بِقَِؿقـِِه َوُهَو يَُبوُل، َوَِل يَتََؿسَّ

 .«بِقَِؿقـِِه،...

/ 2)«: الؿسـد»(، وأحؿد يف 284/ 2) «:الطبؼات الؽبرى»أخرجف ابـ سعد يف  (2)

(، 234/ رقؿ 81) «:الؿعجم الؽبقر»(، والطبراكل يف 101)رقؿ «: الزهد»(، ويف 223

ـٍ 4334/ رقؿ 2) «:الؿستدرك»والحاكؿ يف  ـِ ُحَصْق ـْ ِطْؿَراَن ْب (، بنسـاد صحقح، َط

 ة، ومسؾؿ بـ يسار كحقه.، وأبل العالقڤ، وروي طـ طثؿان ڤ

َكاكَْت »(، مـ حديث: َطائَِشَة، َقاَلْت: 22و 22، رقؿ 8/3) «:السـن»أخرج أبق داود يف  (2)

الْقُْؿـَى لِطُُفوِرِه َوصََعاِمِه، َوَكاكَْت يَُدُه الْقُْسَرى لَِخََلئِِه َوَما َكاَن ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصيَُد َرُسوِل اهللِ 

 .«أًَذى
= 
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قْطَاُن بِِشَؿالِِه، َويَْشَرُب »َفَفِذِه ََل ُتَصافِْح بَِفا، َوََل َتْلُكْؾ بَِفا؛   إِكََّؿا يَلُْكُل الشَّ

 .(1)«بِِشَؿالِهِ 

ـَ اْلُؿَشاَبَفِة  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِلُّ 
َؿاِل لَِفَذا اْلَغَرِض مِ ْرِب بِالشِّ ـِ اْْلَْكِؾ َوالشُّ َكَفك َط

ِذي ُتْسَتَجدُّ َوَقائُِعُف  ا َيْلتِل بِِف اْلِعْؾُؿ الَّ ْقَطاِن، َولَِؿا َيَتَرتَُّب َطَؾك َذلَِؽ مِؿَّ بِالشَّ

ُهقِر وَ   اْْلَْطَصاِر.َوَمْعُؾقَماُتُف َطَؾك اْمتَِداِد الدُّ

كَاِء َفقَتَـَػَُّس فِقِه، كَْساُن يَْشَرُب ِمَن اْْلِ ـَ اْلَؿْسُؾقِل ُكؾَّ  * اْْلِ
ؾُّ مِ َفُقِصقُب السُّ

. ـَ ـْ َرِحَؿ اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق  َشاِرٍب َبْعُد إَِلَّ َم

َفَقْلتِل  بِلُْهَبِة كَظَاَفتَِفا،* الَْؿْرأَُة تَُباِشُر َحؾَْب َدابَّتَِفا ِمْن َغقْرِ أَْن تَُؽوَن آِخَذًة 

ُع اْْلَْمَراُض َبْعُد َطَؾك َخْؾِؼ  ، ُثؿَّ ُتَقزَّ ـِ َب ، َوَتْلتِل اْْلَْمَراُض ُمَخالَِطًة لَِذلَِؽ الؾَّ ؾُّ السُّ

؛ َوُكؾُّ َذلَِؽ بَِسَبِب ُسُؾقٍك َخاصٍِئ. ـِ ـَ اْلَؿَساكِق
ـَ مِ  َربِّ اْلَعاَلِؿق

ِ
 اهَّلل

                                                            
= 

، رقؿ 8/882) «:مشؽاة الؿصابقح»لباكل يف هامش والحديث صحح إسـاده اْل

خَلف ما يػقده  -أيًضا-فؿا يػعؾف كثقر مـ الـاس مـ التسبقح بالقسرى »(، وقال: 221

هذا الحديث مـ تخصقصفا لؾخَلء واْلذى، بؾ خَلف الحديث الصحقح الصريح: 

 «.«كان يعؼد التسبقح بقؿقـه»

ـِ 2020، رقؿ 8433-2/8431) «:الصحقح»أخرجف مسؾؿ يف  (8) (، مـ حديث: اْب

 
ِ
إَِذا أََكَل أََحُدُكْم َفؾْقَلُْكْل بِقَِؿقـِِه، َوإَِذا َشرَِب َفؾْقَْشَرْب »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصُطَؿَر، َأنَّ َرُسقَل اهَّلل

قْطَاَن يَلُْكُل بِِشَؿالِِه، َويَْشَرُب بِِشَؿالِهِ   .«بِقَِؿقـِِه: َفنِنَّ الشَّ

قْطَاَن يَلُْكُل بِِشَؿالِِه، َِل يَلُْكؾَنَّ أَ »ويف رواية:  َحٌد ِمـُْؽْم بِِشَؿالِِه، َوَِل يَْشَربَنَّ بَِفا: َفنِنَّ الشَّ

 «.َويَْشَرُب بَِفا
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ـُ َأْن َيِصقَر ُسُؾقًكا إَِلَّ إَِذْن.. ِهَل ُسُؾقكِ 
ِحقُح ََل ُيْؿؽِ قَّاٌت َخاصَِئٌة، َواْْلَْمُر الصَّ

ِة، َفَقـَْبِغل َأْن َتْعِرَف اْلَؿْعُؾقمَ  ِريَّ ْهـِقَِّة اْلَعْؼؾِقَِّة التََّصقُّ ْؾَت َطَؾك اْلَؿْرَحَؾِة الذِّ َة إَِذا َتَحصَّ

  َفالـَّاُس َأْطَداُء َما َجِفُؾقا.َبْدًءا، َوَأْن ُتِحقَط بَِفا ِطْؾًؿا، َوإَِلَّ 

ُسوُل  ْرِب َقائًِؿا  ملسو هيلع هللا ىلص* َوالرَّ ًة َواِحَدًة  ،(1)ملسو هيلع هللا ىلصكََفى َطِن الشُّ ُثؿَّ َشِرَب َمرَّ

َكَُّف ََل َيتَّبُِع  (2)َقائًِؿا
ِ
ـْ َشِرَب َقائًِؿا َفََل َثَقاَب َلُف؛ ْل ـْ َم

لَِقُدلَّ َطَؾك اْلَجَقاِز، َوَلؽِ

ـََّة، َوإِكَّ  ، َأْو ُهَق َطَؾك اْلَبَراَءِة اْْلَْصؾِقَِّة، السُّ ـِ َرَفْق َؿا ُهَق َيْلُخُذ بِاْلُؿَباِح اْلُؿْسَتِقي الطَّ

ُسقِل  ا ُسـَُّة الرَّ ـْ ُقُعقٍد. ملسو هيلع هللا ىلصَوَأمَّ
 َفِفَل َأْن َيْشَرَب مِ

 َهْل تَظُنُّ أَنَّ َهَذا اأْلَْمَر لَقَْسْت فِقِه َفائَِدٌة؟

؛ َما  -ُـّ ََل َأضُ -َأَكا َأْطَتِؼُد  ـَ ـَ اْلَػَقائِِد َما ََل ُيْحِصقِف إَِلَّ اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق
َأنَّ فِقِف مِ

ُسقُل  ِه  ملسو هيلع هللا ىلصَداَم الرَّ ـْ ِضدِّ  .ملسو هيلع هللا ىلصَقْد َفَعَؾُف َوَكَفك َط

                                                            

(، مـ حديث: َأبِل َسِعقٍد 2024، رقؿ 8608-2/8600) «:الصحقح»أخرج مسؾؿ يف  (8)

 : ْرِب َقائًِؿا ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل اهللِ »اْلُخْدِريِّ  .«كََفى َطِن الشُّ

ْرِب َقائًِؿا ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ الـَّبِيَّ »ويف رواية:  صحقح »يف  -أيًضا-، والحديث «َزَجَر َطِن الشُّ

 مـ رواية أكس وأبل هريرة بـحقه.« مسؾؿ

 «:الصحقح»(، ومسؾؿ يف 4682، رقؿ 80/18) «:الصحقح»أخرج البخاري يف  (2)

ـِ َطبَّاٍس، َقاَل: 2022، رقؿ 2/8608-8602)  ملسو هيلع هللا ىلصرَِب الـَّبِيُّ َش »(، مـ حديث: اْب

 .«َقائًِؿا ِمْن َزْمَزمَ 

صحقح »والحديث يف  ،«ِمْن َزْمَزَم َفَشرَِب َوُهَو َقائِمٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَسَؼقُْت َرُسوَل اهللِ »ويف رواية: 

 ، بـحقه.ڤمـ رواية طؾل بـ أبل صالب « البخاري



مُ  46  َلا ِسإ
افاةُُِِدينُ ُاْلإ ُانلَّظا

 .)*(.إَِذْن.. أَْمَراُضـَا الَْؿادِّيَّةُ الَْجَسِديَّةُ ِهَي فِي ُجْؿؾَتَِفا ُسؾُوكِقَّاٌت َخاصِئَةٌ  

َبِغل َطَؾْقـَا َأْن ُكَراِطَل ُحُدوَد ِديـِـَا، َوَأْن َكْحَتِرَم َشَعائَِرُه، َوَأْن ُكَعظَِّؿ تِْؾَؽ َفَقـْ 

ـْ َتْؼَقى اْلُؼُؾقِب.
َعائَِر، َفنِكََّفا مِ  الشَّ

 
ِ
َفنِنَّ َذلَِؽ َيُؽقُن َسَبًبا لِؾتَُّؼك َيُحؾُّ بِاْلَؼْؾِب، َأْو  إَِذا َطظَّْؿـَا َشَعائَِر اهَّلل

ـْ َتْؼَقى اْلُؼُؾقِب.
ـْ َتْؼَقى اْلُؼُؾقِب؛ َفنِكََّفا مِ  َهَذا التَّْعظِقُؿ إِكََّؿا ُهَق َثَؿَرٌة َط

ـْ َتَرَك  ـَ اْلَبْقِل َكْل ََل ُيِصقَب اْلَبَدَن َوالثَِّقاَب، َم
ُظ مِ َقاِضل اْلَحاَجِة َيَتَحػَّ

 َوَقَع فِل َخْطٍب َجؾِقٍؾ. َغْسَؾ َذلَِؽ إَِذا َأَصاَب اْلَبَدَن َوالثَّْقَب َفَؼدْ 

ـِ َطبَّاٍس  ـِ اْب ـْ ِحقَطاِن اْلَؿِديـَِة َأْو َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َمرَّ الـَّبِلُّ ڤَط
بَِحائٍِط مِ

َة  َباِن فِل ُقُبقِرِهَؿا، َفَؼاَل الـَّبِلُّ  -اْلَحائُِط: اْلُبْسَتانُ -َمؽَّ
ـِ ُيَعذَّ َفَسِؿَع َصْقَت إِْكَساَكْق

بَانِ : »ملسو هيلع هللا ىلص بَاِن فِي َكبِقرٍ يَُعذَّ بَؾَى: َكاَن أََحُدُهَؿا َِل يَْستَتُِر ِمْن  -ُثؿَّ َقاَل:-، َوَما يَُعذَّ

ـِ ». اْلَحِديُث فِل (2)«بَْولِِه، َوَكاَن اْْلَخُر يَْؿِشي بِالـَِّؿقَؿةِ  ِحقَحْق  َوَغْقِرِهَؿا.« الصَّ

ْلُن ؛ َأْي: ََل َيْسَتْبِرُئ، ََل َيْسَتـِْزُه، «َِل يَْستَتِرُ » ـْ َبْقلِِف، َكَؿا ُهَق الشَّ
ُر مِ ََل َيَتَطفَّ

ـْ َبْقلِِف، َفَقُؼقُم َوَبْقُلُف َيَتَؼاَصُر َطَؾك 
ُر مِ ـَ الـَّاِس؛ َيُبقُل، ُثؿَّ ََل َيَتَطفَّ

ِطـَْد َكثِقٍر مِ

ُس ثَِقاَبُف.. ََل ُيَبالِل!! ُث َوُيَدكُِّس َوُيـَجِّ  َفِخَذْيِف، َوُيَؾقِّ

                                                            

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*(  .«َخاصَِئةٌ  ُسُؾقكِقَّاٌت : »َدْرسِ  مِ

ـْ َبْقلِِف، «: الصحقح»لبخاري يف أخرجف ا (2)
ـَ الَؽَبائِِر َأْن ََل َيْسَتتَِر مِ

كَِتاُب الُقُضقِء، َباب مِ

لقِؾ َطَؾك َكَجاَسِة  «:الصحقح»(، ومسؾؿ يف 286، رقؿ )8/282 كَِتاِب الطََّفاَرِة، َباُب الدَّ

 (.232، رقؿ )8/220اْلَبْقِل َوُوُجقِب اََلْستِْبَراِء مِـُْف، 

 .«َِل يَْستَـِْزُه ِمَن الَْبْولِ »ية لؿسؾؿ بؾػظ: ويف روا



مُ  47  َلا ِسإ
افاةُِانلَُُِّدينُ ُاْلإ ُظا
ـْ َأْسَباِب اْلَعَذاِب فِل اْلَؼْبِر:  ملسو هيلع هللا ىلصَكبِقٌر، َقاَل الـَّبِلُّ  َفَفَذا َأْمرٌ 

بَاِن، َوَما »إِكَُّف مِ يَُعذَّ

بَاِن فِي َكبِقرٍ، بَؾَى  ؛ إِكَُّف َلَؽبِقٌر.«يَُعذَّ

بَاِن فِي َكبِقرٍ »  « َوَما يَُعذَّ
ِ
 فِْعُؾُف؛ َيْعـِل ُهَق َأْمٌر َسْفٌؾ َيِسقٌر، َوُهَق َكبِقٌر ِطـَْد اهَّلل

 ،َب فِل َقْبِرِه ـْ َفَعَؾُف ُطذِّ بَاِن فِي َكبِقرٍ »، بَِدلِقِؾ َأنَّ َم بَاِن، َوَما يَُعذَّ « يَُعذَّ

ـَ الـَّاِس  ِذي َيْؿِشل َبْق ِذي َيَتَعؾَُّؼ بِاْلَبْقِل، َوَكَذلَِؽ الَّ ُر مِـُْف، َوُهَق َهَذا الَّ فِْعُؾُف َوالتََّطفُّ

 بِالـَِّؿقَؿِة.

ـْ َبْقلِِف، «: أََحُدُهَؿا َِل يَْستَتُِر ِمْن بَْولِهِ بَؾَى: َكاَن »
ُر مِ ََل َيْسَتْبِرُئ، َوََل َيَتَطفَّ

ـَ الـَّاسِ « َوَكاَن اْْلَخُر يَْؿِشي بِالـَِّؿقَؿةِ »  .)*(.َفُقْػِسُد َبْق

ْكَساَن اْلَتَزَم َهِذِه اْْلَداَب َْلَتاُه اهَّلُل  ! َلْق َأنَّ اْْلِ
ِ
 َطظِقًؿا، َفْضًَل  ِطَباَد اهَّلل

َباِع َهْدِي الـَّبِلِّ 
َنَّ اْلَخْقَر ُكؾَّ اْلَخْقِر فِل اتِّ

ِ
ا ُمَخاَلَػُتُف ملسو هيلع هللا ىلصَوَحَباُه َخْقًرا َكثِقًرا؛ ْل ، َوَأمَّ

. ـْ َوَرائَِفا إَِلَّ ُكؾُّ َشر 
 َفُشْمٌم ََل َيَتَلتَّك مِ

َباَع، إِ  تِّ
ِ
 ُهَق اْلَبرُّ اْلَجَقاُد اْلَؽِريُؿ. -َتَعاَلك-كَُّف َكْسَلُل اهَّلَل َأْن َيْرُزَقـَا التَّْقِحقَد َواَل

ـَ  ٍد، َوَطَؾك آلِِف َوَأْصَحابِِف َأْجَؿِعق َؿ َطَؾك َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ  .(2/)*.َوَصؾَّك اهَّلُل َوَسؾَّ

 

                                                            

ـْ  ُمْخَتَصرٌ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـَ  الطََّفاَرةِ  كَِتاِب  َشْرُح : »مِ رِ  اْلِػْؼفِ  مِ  - الثَّالَِثةُ  اْلُؿَحاَضَرةُ  - «اْلُؿَقسَّ

ـْ  22 اْْلَْربَِعاء  .م2088-2-22/ هـ8222 اْْلُوَلك ُجَؿاَدى مِ

ـْ ِذْكُرُه  َما َمرَّ  (2/)* قِق  الطَِّريِؼ  آَداُب : »ُمَحاَضَرةِ  مِ  - «اْلَؿِريضِ  َوِطَقاَدةِ  َواْلُعَطاسِ  َوالسُّ

ـْ  84 اْْلََحدُ   .م2082-2-82/ هـ8224 َرَمَضانَ  مِ
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افاةُُِِدينُ ُاْلإ ُانلَّظا
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