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احلمددهلل ر  ا ااملدد وال الااوددسال الااىددسر  اددب اءددامل الني ندد ا الاواعدداا ني ن دد   مددهلل  اندد  

 :ال اب آا  افضل ااىسر الامت ااتىانمل البملهلل
 .((باب جامع الوضوء)): -تمل ىل  مح  ار-اوو ف  اإلم ر  ق ل

كمسن  اب الل الااوسال الااىسر المت ن احلمهلل ر  ا اامل وا لبىم ار ااامحن اااحنم
الاعنت بى ت  إىل يور  لالمن ع    اب ع نا  الهنج  لال اب آا  الصح   لخري خاق ار امجملا

 :ام  بملهلل لااهللين
مع اطاامل ااى ن ااوا دال  ن يملرب ب جل مع جب - مح  ار-فقهلل تقهللر ممل   ان اإلم ر م اك  

الال  لفن  اح ديث متفاقة فإذا ك ن ب ا ااوضوا لالاايت مل يضع هل    واني  مىتقس ل--اا يب 
اال كثاال  لىشب إط اة ااكت ايُ اال ميكن ال  لميكن الضع هذه الح ديث حتت ابواا مىتقاة

ل الج مع ااوسال لج مع ااوضوا :فنقول  ل" اجل مع"فإني  جيممله  حتت هذا اوىمب  لالبواا
ذاك  بإن االل من  رب :- محهم ار-الق ل بملض اهل ااملام  لحنو ذاكالج مع القوت ااوسال ال 

 .يف تو نف ت كت   - مح  ار-إلم ر م اك ا
حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن  :-رحمه اهلل-قال ))  - 36

  .((يجد أحدكم ثالثة أحجار الَ َأوَ : ، فقالسئل عن االستطابة --رسول اهلل 
خل  ج من يف طه  ال اخل ث بإزااة ا --اءتمل هذا احلهلليث ااىشايف  اب ههللي اا يب 

اد ج  حتت هذا  - مح  ار-النيظاا اذاك فإن اإلم ر م اك  لالذاك ب العتط بة لااق ل الااهللبا
 - مح  ار-المن ه   ذكا  لااغ ابتى ق طه  ال احلهللث يف لن طه  ال اخل ث  لب ات ملنةاا  ا 

الإال فقهلل  لااوضوا :ق ل بن ني  اامتفاق من طه  ال احلهللث ا يناوتفاق من طه  ال اخل ث 
االعت ج ا ال  لالاالعتجم   ليىتىشكل ط اب ااملام كنف اد ج هذا احلهلليث اوتملاق ب العتط بة

  .من ت ملنة طه  ال اخل ث اطه  ال احلهللثالجي ا ب ات ملنة كم  بن  ه  لحتت ج مع ااوضوا
الهي مىأاة  لئل   ه   ان  ااوسال الااىسرعُ الهذا احلهلليث اءتمل  اب مىأاة 

ق ل  لطاب ااطنب :ايالاالعتط بة مأخوذال من ااطنب  لاب الاات ا ااطاالااى لاالعتط بة
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فهو ب العتجم   يطاب طنب  لط بت نيفى إن اوكاف إذا انيقب اووضع  :بملض ااملام ا
فهو  للن اإلنيى ن يتذما اليىت ا   هلل خاالج خ  ج م   طا   اطه  ال اووضع النيق ئ  ؛اا فس

لن كس  ؛إهن  مأخوذال من ااطنب :القنل لالااقذ  مت من اا ج عة يطاب طنب نيفى  بزالال م 
ك ن فقهلل عئل  ان  ااوسال  الاي  م  لاليطهاهالاالعتجم   يطنب اوك ن  لاالعت ج امن 

 .الااىسر  ن طه  ال ااق ل الااهللبا
الق ل  لالاالعتجم   ب حلج  ال لاالعت ج ا ب و اإن االعتط بة تىشمل  :الق ل بملض ااملام ا 

الطه  ال غري  لالاالعتط بة   مة يف طه  ال او ا ل إن االعت ج ا هو االعتجم  :بملض ااملام ا
اال ااهللبا فإني  إم  ان يقطمل   لمن ااق لالتوضنح ذاك ان اإلنيى ن إذا ا اد ان يقطع اخل  ج  لاو ا

اال م  يقور  لالإم  ان يقطمل  ب حلج  ال لالحن ئذ ال إءك ل اليىمب اعتط بة لب و ا فنغىل فاج 
إن االعت ج ا اوااد ب  : فمن ااملام ا من يقول ل ك و  ديل الاخلاق الحنوه  مق ر احلج  ال
ال اب كل  لغري او االاالعتط بة تىشمل قطمل  ب و ا الب لقطع اخل  ج بغري م ا :اياالعتجم   

عئل  ن  لاال م  يقور مق مه  لك ن ب حلج  ال  عواا ن قطع اخل  ج عئل  --ح ل فإن اا يب 
  :فن  دانل  اب مى ئل ((أوال يجد أحدكم ثالثة أحجار)) :االعتط بة فق ل

الهذا  ل إمج ع با  لمن ااى نااالقطع اخل  ج  لمىشاال نة االعتجم  : اوىأاة الالىل
اليت مل  غري اوكاف   لبإزااة اخل  ج من ااق ل الااهللبا مكاف   ن اوكاف  ا - محهم ار-اهل ااملام 

 ل اب ع نل ااوجواالهل ذاك  لفنط اب بإزااة اخل  ج لك اويب اومنز ممن توح ااوسال م  
  ؟اال  اب ع نل اا هللا

 ل جح ن هذا ااقول ل القهلل تقهللر ممل   دانا  البن نمجهو  ااملام ا  اب اني  ااوجوا
فليستطب )) :قوا   ان  ااوسال الااىسرالالزر ا الاجبالاالعتجم    لااوحنح ان االعت ج اال 

الال  لااوجواا اني  كاه  االاما الالصل يف الم ((فليستجمر)) :--الاقوا  ل((بثالثة أحجار
  . ن ظ هاه ااذي يهللل  اب ااازالرص  مل هلذا الما 

ال يجد أحدكم ثالثة أو )) :--ب حلجا اقوا مىشاال نة االعتط بة  :الاوىأاة ااث نينة
ان يقطع اخل  ج من مبملىن اني  يىشاع اامكاف  لفهللل  اب مىشاال نة االعتط بة ب حلجا ل((أحجار
الحن ئذ ي    الهي  لإمج ع ان احلج  ال ت قي ااق ل الااهللباالهذا  ل  لااهللبا ب حلجا االااق ل 

 لان قطع اخل  ج ب حلج  ال ال يىشرتط يف جوازه  هللر الجود او ا مبملىن انيك خمري :اوىأاة ااث اثة
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ال  هلل  هللالا   لالإن ء ا ان يملهللل  ن او ا إىل احلج  ال لفإن ء ا اوكاف ان يقطع اخل  ج ب و ا
فمن حق  ان ي قي  لاال ااملجز  ن اعتملم ا  لط  هللر الجود او ا ن او ا إىل احلج  ال ال يىشرت 

الهذا كم  ذكاني  من حنث الصل متفق  لاووضع ب حلج  ال الاو الجهلل او ا التنىا ا  اعتملم ا 
  .- محهم ار- ان  با اهل ااملام 
  قيف و لكل م  ي قي اووضع من ااط ها غري احملرترني  يقور مق ر احلج  ال  ا: اوىأاة اااابملة

الااهللبا ب و  ديل الب خلىشب الب خلاق الب او ق م  مل يكن  رتم   ىشاع ا  ان يزيل اخل  ج من ااق ل يُ 
فهذا ال جيوز ا  ان يزيل ب   لالامس ئ  احلىىن الحنو ذاك --الم  فن  ذكا ار  لكو ق ااملام

  املظمبهنب  ن االعت ج ا  --الالصل يف ذاك ان اا يب  لاال  رتر ك اطمل ر لاخل  ج
لن  ؛ف    ب املظم  اب اما الهو اني  يىشرتط فنم  يزيل اا جس اخل  ج ان يكون م قن  لالاااالث

 لال يىتجما ب اووضع  ل فإذا متىح ب  مل ي قل المن ه   كل حجا اماس ال ي قااملظم اماس
 للني  ال ي قي بل ي ىشا اا ج عة  اب ا اب ااملضو ؛فإني  ال يىتجما ب  لاليف حكم  اازج ج

ن يكون ط هاا فخاج ل الاان يكون م قن قي إذن يىشرتط  إني  ال يف  اااخ ر الماس كذاك ايضال 
بن ر اال اما   هلل ا --ث و  طاب اا يب ال  ف اا   لااذي يزيهلل اووضع قذ االخاج ااقذ   لاا جس
حبجاين  - ضي ار    -ان يأتن  بثسثة احج   انىتجما هب  ج اه  - ضي ار    -مىملود 

الاااكس باغة  ل((إنها ركس)):  ل  ان  ااوسال الااىسرقال  لةاحلجاين الااقب اااالثفأخذ  لال الثة
ال اب ااقول  لاهن  قذ  :اي (( كس)) :فق ل للهنم ي هللاون اجلنم ك ف  ؛اهل اانمن اهن   جس

يكون اصس يف  هللر االعتجم   يف  ذالحن ئ لب ج عة فضاة احلم   فس إءك ل بكوهن  جنىة
لن ااملظم فن   ات ن كم   ؛ااطمل رل الال يكون  رتم  من    ب اقذ ال هللر االعتجم لاا جس
ال ان  فس جيوز ا  ان يىتجما  لكوني  زاد إلخواني   من اجلنايض   الكذاك  لكوني  اماس  :ذكاني 

ىشا ااربتق ل كق  ىتجما ب  الحق  ب اطمل ر مثل م  يقع يف اافواك   الام  إذا ك ن ااذي يُ  لب اطمل ر
ال جيوز اال قىشا ااربتق ل هل يىشاع ا  ا لمونقضب ح جت  الالجهلل قىشا ااان فاو اني  لىشا ااانمونق  
إن ك ن من ج س م  ي تفع ب  بأن ي تفع هبذا ااقىشا ت ع  :فن  تفونل ق ل بملض ااملام ا ؟ا 

 .فإني  يىتجما ب  لالام  إذا ك ن ال ي تفع ب  لب الصل فس يىتجما 
ي تفع ب  كقىشا احل حب الحنوه ااىشم ر ال الااذي لي تفع ب  قىشا ااربتق ل الااانمون اذي ف 

  .ااغ اب اني  ال ي تفع ب  فنجوز ا  ان يىتجما ب 



 شرح الموطأ                                            من الدرس األول إلى الدرس الرابع عشر
 

 - 044 - 

فن  دانل  اب ع نة  (( يجد أحدكم ثالثة أحجاراَل وَ أَ )) :اليف قوا   ان  ااوسال الااىسر
يف حهلليث ايب كم  الهذا اصل تقهللر ممل   يف قوا   ان  ااوسال الااىسر   لااوتا يف االعتط بة

البن   كنف يكون ااوتا   هلل  ل((رمن استجمر فليوت)) :يف ااوحنحا -ار      ضي-هاياال 
الفن  دانل  اب ان االعتجم   ال يكون بأقل من ثسثة احج   ل قطع اخل  ج من ااق ل الااهللبا

الهذا هو مذهب ااىش فملنة الاحل  باة اني  ال يىتجما  ل((أو ال يجد أحدكم ثالثة أحجار)) :اقوا 
جيزئ اقل  :فق اوا ل- محة ار  اب اجلمنع-الخ اف احل فنة الاو اكنة  لج  احبأقل من ثسثة 

ااملربال   هللهم أكثا باال  لة اا ق ا بغض اا ظا  ن كوني  بأقلالاءرتط او اكن لمن ثسثة احج  
-حج   حبهلليث عام ن ااف  عي الذين اءرتطوا ااثسثة الاعتهللل اا لحبوول اا ق ا ااموضع

نستجمر بأقل من ثالثة  أنونهانا )) :ق ل  الفن  اني ل صحنح مىاميف -الا ض ه ضي ار     
الج ا بونغة الما يف حهلليث  لاقل من ثسثة احج   جيزئني  ال هذا يهللل ا: ق اوا ((أحجار
فليستجمر بثالثة )) :ق ل --اا يب  ان - ضي ار    -يف مى هلله  ن ايب هاياال امحهلل 

 :ايض  الفن  -  ضي ار   ه-هذا حهلليث   ئىشة الاكهلل  لااوجوا الهذا اما الالما ل((أحجار
هو اقوى ف لاقل من ثسثة احج   جيزئني  ال الهذا كا   اب ا ،((فليستطب بثالثة أحجار))

  .--ااقواا يف نيظاي الااملام   هلل ار 
البن ن م   لالتوجنهه   اب تملانم المة --دانل  اب حاص اا يب اليف هذا احلهلليث 
 لنيملم :ق ل لهبذا ااتملانم - ضي ار    -الاذاك افتخا عام ن  لدهت ي  غي  انه  يف امو     

الان  لاال نيىتهللباه  ب ول اال غ ئط لهن ني  ان نيىتق ل ااق اة ل ام   كل ءيا حىت اخلاااال
بل جملا  دانس  لف فتخا هبذا المل يملهلله  ن   الال م قوة لني  بأقل من ثسثة احج  يىتجما احهللُ 

  تاكت ءنئ  حىت الاإلنيى ن يقضي ح جت  ا  ههللي الع ة  ن  اب كم ل هذه ااىشايملة اهن  م
 .ت  عبذاك اال --ل اليتقاا إىل ار يت مل  -- عول ار 
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وحدثني عن مالك عن عالء بن عبد الرحمن عن  :تعالى -رحمه اهلل-قال )) - 36
: َرِة، فَ َقالَ َخَرَج ِإَلى اْلَمْقب    --أن رسول اهلل  -رضي اهلل تعالى عنه-هريرة  أبيأبيه عن 

السَّاَلم  َعَلْيك ْم َداَر قَ ْوٍم م ْؤِمِنيَن، َوِإنَّا بكم ِإْن َشاَء اللَّه  اَلِحق وَن، َوِدْدت  أَنِّي َقْد رَأَْيت  
ِذيَن َلْم َبْل أَنْ ت ْم َأْصَحاِبي، َوِإْخَوان  َنا الَّ : يَا َرس وَل اللَِّه، أََلْسَنا بِِإْخَواِنَك؟ قَالَ : ِإْخَوانَ َنا قَال وا

يَا َرس وَل اللَِّه َكْيَف تَ ْعِرف  َمْن يَْأِتي بَ ْعَدَك ِمْن : يَْأت وا بَ ْعد ، َوأَنَا فَ َرط ه ْم َعَلى اْلَحْوِض فَ َقال وا
َله ؟ ِفي َخْيٍل د ْهٍم ب  ْهٍم، َأاَل يَ ْعِرف  خَ  م َحجََّلةٌ َأرَأَْيَت َلْو َكاَن ِلَرج ٍل َخْيٌل غ رٌّ، : أ مَِّتَك؟ قَالَ  ي ْ

فَِإن َّه ْم يَْأت وَن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة غ رًّا م َحجَِّليَن ِمَن اْلو ض وِء، َوأَنَا : بَ َلى يَا َرس وَل اللَِّه، قَالَ : قَال وا
، أ نَاِديِهْم َأالَ   فَ َرط ه ْم َعَلى اْلَحْوِض، َفاَل ي َذاَدنَّ رَِجاٌل َعْن َحْوِضي َكَما ي َذاد  اْلَبِعير  الضَّالُّ

َفس ْحًقا، َفس ْحًقا، : ِإن َّه ْم َقْد َبدَّل وا بَ ْعَدَك، فََأق ول  : َهل مَّ، َأاَل َهل مَّ، َأاَل َهل مَّ، فَ ي  َقال  
  .((َفس ْحًقا

اءتمل هذا  ((خرج إلى المقبرة --أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-عن أبي هريرة ))
من خووصنة ااغاال الااتحجنل ون  لمةهلذه ا --الم  جملل ار  لاحلهلليث  اب فضل ااوضوا

ال اب هذا اوق ر من  لالنيظاا الءتم ا   اب هذا اافضل ااملظنم لح فظ  اب ااوضوا الاكثا م  
 ف ف  عب ان يذكاه اوو لالهو متملاق بطه  ال ااوضوا لذه المة لني  من خووصن هت هل اميااتك
  .ب ا اجل معيف هذا اووضع يف  - مح  ار-

الااقرب اصا  موضع ااهللفن  لاوقربال مك ن ااهللفن ((خرج إلى المقبرة --أن النبي ))
وا ى ب ين آدر الإكاام  هلم اني  تُ  --المن  محة ار  لاووضع ااذي يهللفن فن  اآلدمي

من  الإ ل نتنف اجى دهم التُ الُت   لالااطنو  فس يرتكون ت هىشهم ااى  ع لاجى دهم بملهلل موهتم
 ل اب بين آدر --الجملاه  م ة م    لچڻ  ۀ  ۀ    چ  :الاذاك ق ل ع ح ني  لتوا ى ااثاى

 ل لصلجثت  إكاام  اآلدمنة اايت هي ب فإن ااك فا توا ى لاوىام الااك فااليىتوي يف ذاك 
فس ترتك جثة اإلنيى ن عواا ك ن  ليف قتاب بهلل  من اوىشاكا --الاذاك كم  فملل اا يب 

من الهذه هي حقوق اإلنيى ن  لج  ال ضاال ت نت  اب ال  لاال ك فاا ااى  ع الااطنو  لمىام 
الانس  لني  مطاق ااتكاميل الهذا نيص  ان  ااملام ا احنث الصل ج ات ااىشايملة بتكامي اآلدمي

الاكن ار  لمشات ااك فا الاوىام چٿ   ٹ  ٹ  ٹچ  :خ ص كقوا  تمل ىل ب  تكامي
--  اله  ك ااتكامي  لفه  ك ااتكامي اامل ر وطاق اآلدمنة ل محة خ صة الهي  محت  بأالان ئ
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ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ: الاذاك ق ل تمل ىل لاخل ص

 ن  الهذا من حنث الصل اآلدمي بغض اا ظا  چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  
  .ف وقربال مك ن ااقرب الااهللفن لكوني  مىام  اال ك فاا

  :فن  دانل  اب مى ئل ((خرج إلى المقبرة)) :القوا 
 ليفملاه  الي هللا إانه  --القهلل ك ن اا يب  لال نة زي  ال ااق و مىشا  :اوىأاة الالىل

كنت قد )) :كم  يف ااوحنحق ل   --فأم  ااقول فإن اا يب  لف جتمملت ع ة ااقول الاافملل
زا   --الام  اافملل فإن اا يب  ل((ور أال فزروها فإنها تذكر اآلخرةنهيتكم عن زيارة القب
 ضي -  ئىشة  ففي ااوحنح من حهلليث ار اوؤم ا لهن  االزا ه  انس ال  لاوق با كم  يف حهلليث  

خاج من   هلله  يف جومل ااانل فت ملت  الع  ت ال ااه حىت اتب بقنع  --ان اا يب  - ار   ه
الزا  ق و  ااىشههللاا ءههللاا احهلل  الكذاك زا ه   ان  ااوسال الااىسر  لاحلهلليث اوىشهو  ااغاقهلل

 اب الهذا كا  يهللل  لوات ار العسم   ان الزا هم ق ل الف ت  ك وودع صا لكم  يف ااوحنح
فانس ه  ك حتهلليهلل اوقت مملا  لمىشاال نة زي  ال ااق و  عوااا ك نيت اازي  ال ب اانل اال ب ا ه  

اال ل ااانلياج اإلنيى ن يف  نىتوي انف للن اوقوود من اازي  ال ااملربال الاالتمل ظ ؛ازي  ال ااق و 
ال تزال الا إال فن  المي ملون من  :يق ل اا  س لمملن   الال يص هلذه اازي  ال القت  لياج يف اا ه  

من هذا من احلهللث مثل م  يفملا  اا ملض  ليملتقهلل فن  اافضناةاال يص ا فى  القت  مملن    لغريه
إن ك ن فهذا يفول فن   لااتزار زي  ال ااق و  بملهلل صسال ااملنهلل عوااا  نهلل الضحب اال  نهلل اافطا

الاوقربال قاي ة فما  --  صاب مبىجهلل اا يب ااىشخص يفملل ذاك من اجل اني  تنىا ا  اني
ل اال ا اد ان يكىا قا   من غاال  ااهللنين  فأحب زي  هتم فس إءك ل لىام فس إءك ل انهم ف

مث يذهب إىل اوقربال  لج ا ااملنهلل يواياب  اه ياالني  كام   اكن حن م  يهللاالر  اب ذاك الي ىشأ
خ صة يف اانور  ل ة م   إىل ااى ةهذا اقاا إىل اا هلل ان     اب يفهذا  لاليزال  اوقربال

ل ازي  ال يف هذا اانوراافضل ا اوخووص كم  قا   إذا صح   اال تق د اوخووص من ا تق د 
اني  العع  اب  الهذا من توعملة ار  اب المة لي قب  اب إطسق  ان  غي فنم  اطاق  ااىشاع المُ 

اال يوص   م   لحهلل ان يقنهلل مطاق فس جيوز ل لق ت ت قب  اب إطسقه ا  ط  ادددددمُ هذه المة ف 
فزي  ال ااق و  تىشاع يف كل القت  لاال هذا ااتخونص ليهللل  اب هذا ااتقننهللإال بهللانل ءا ي 

إن اازي  ال ااىشا نة هي اازي  ال اايت تقور ف لاازائا الاوزال الزي  ال ااق و  فنه  مواحة  لاليف كل حا
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اامل فنة كم  ا  العؤال ار  لالاارتحم  ان  ل الااهلل  ا اامنت الاالعتغف   ا ل اب االتمل ظ الاال ت   
وإنا  ،السالم عليكم دار قوم مؤمنين)) :فق ل لحن م  زا  ااق و فملل  ان  ااوسال الااىسر 
ال تحرمنا  مالله ،المستأخرينو اهلل المستقدمين منا  مِ يرحَ  ،إنشاء اهلل بكم الحقون

 لنا ولكمأسأل اهلل )) :يف ااوحنحاليف افظ  ل((واغفر لنا ولهم ،وال تفتنا بعدهم ،أجرهم
 --فإني  يىأل اا يب  --حىت الاو زا  احهلل اا يب فهذه هي اازي  ال اوىشاال ة  ل((العافية

فهو فقري إىل  لفكل   هلل مهم   ات مات ت  الد جت  لااوعناة الاافضناة صاوات ار العسم   ان 
لن يدخل أحدكم الجنة )) : القهلل ق ل بأيب الامي صاوات ار العسم   ان لار الإىل  محت 

فنزال  اازائا  ل((وال أنا إال أن يتغمدني اهلل برحمته :قال ؟وال أنت يا رسول اهلل :قالوا ،بعمله
 ل--الال جيوز ا  ان يتملهللى حهللالد ار  الاالعتغف   ا لمن اجل اخلري ون يزال ه ب اهلل  ا 

 لالاالعتج  ال ب  لالعتغ ثة ب الا لاليضع حق ار   هلل اوخاوق بهلل  ا ص حب ااقرب لفنظام نيفى 
 لهذا حق ار لفس جيوز هذا ل--الدفع ااضا مم  ال يقهلل   ان  إال ار  لالعؤاا  جاب اا فع

 لالاذاك اختص ار نيفى  بإج بة د  ا خاق  لغريه ع ح ني لحهلل   يأذن بواف الر حق مل
اال نييب  لماك مقاا فس يىتطنع احهلل مهم  ك ن من لالقض ا حوائجهمال   ده التفايج كاب هتم 
ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  چ إال ار الحهلله ماعل ان يفملل ذاك 

فجملاه  من الاوهنة ان هذه المو  من ل چۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  
چ  الحوول اخلري لن إج بة اوضطا الكىشف ااضال ؛من خو ئو ال  --صف ت  

 ال اوىشاال ة ان هي اازي  هذه لالال يقهلل   ان  غريه  --ر  چ ۋ  ۅ  ۅ
روها فإنها تذكر و فز )) :--اقوا  لفع نيفى  ب التمل ظ الاال ت   اإلنيى ن يزال  من اجل ان ي 

من يزال ه الايض  ي تفع  لالااهلل  ا ا اليكون ا  الجا ب ازي  ال الااىشف  ة لخن  اوىام  ل((اآلخرة
، وإن اهلل على أهلها ظلمة مملوءةإن هذه القبور )) :--ق ل  لب العتغف   ا  الاارتحم

 :--فق ل لكم  يف ااوحنح يف قوة اوااال اايت ك نيت تقم اوىجهلل  ((معليه ينورها بصالتي
اليف احلهلليث  لان ي و  ار يف قربه الاذاك يىشاع يف ااهلل  ا اامنت ل((ة ظلمة على أهلهامملوء))

فق ل  ل نتالمسع ااووت من داخل اا لاني  و  دخل  اب ايب عامة --ااوحنح  ن اا يب 
على ما  يؤمنونإن المالئكة ف ،اَل َتْدع وا َعَلى أَنْ ف ِسك ْم ِإالَّ ِبَخْيرٍ )) : ان  ااوسال الااىسر

ف وسئكة تأمن  لهسك ه ث و اه الا الا :فنقول لال يهلل و اإلنيى ن   هلل نيزالل اوون ة :اي ((تقولون
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يف بسا  -- اويل جملا  ار الإن د   ب لفإن د   ب اث و  احلق ب فى  ااث و  ل اب م  يقول
اللهم اغفر ألبي  :ثم قال ،على ما تقولون يؤمنونال تدعوا فإن المالئكة )) :فق ل :الكاا

واغفر لنا وله يا رب  ،واخلفه في عقبه في الغابرين ،سلمة وارفع درجته في المهديين
إىل ااهلل  ا   هلل ذكاه ال  لف ونت حيت ج   هلل زي  ت  ل((وأفسح له في قبره ونور له فيه ،العالمين

  .الاارتحم  ان 
انىن األمة هذه اازي  ال اوىشاال ة  ؛ازي  ال اهاه فخاج  ان  ااوسال الااىسر إىل اوقربال 

  .--احلي الاونت هب  بإذن ار  عالانيتف   لااق ئمة  اب االتمل ظ الاال ت   
الهي اوقربال  لاا قنع الاوااد هب  مقربالااملههللل قربال اويف ( ال) ((قبرةمخرج إلى ال)) :ا و الق
بقنع هزر ال  لالبقنع اهلزيل لالم ه  بقنع اخلضم ت لالقهلل ك ن يف اوهللي ة  هللال ابقملة لاوىشهو ال

 لكم  يف صحنح اا خ  ي - ضي ار    -اا  نت الهو االل م  مجع فن  عملهلل بن ايب ز ا ال 
ك ن  -- يب ج ويب مىجهلل ااف وقوود ان بقنع ااغاقهلل الهو يقع يف اجلهة ااىشاقنة م ئس إىل 

 لالدفن فن  ب  ت  لاخ ه  ثم ن بن مظملون --دفن فن  اا يب  لهذا اا قنع مهللفن اهل اوهللي ة
الك نيت هي مقربال اهل  ل-م الا ض هم ضي ار   ه-من اصح ب   الغريهم لاب   إبااهنمالكذاك 

 .إىل بقنع ااغاقهلل :فخاج  ان  ااوسال الااىسر إىل اوقربال اي لاوهللي ة
 :قوا ااىسر  انكم دا  قور مؤم ا  :فق ل ((م عليكم دار قوم مؤمنينالسال :فقال))

 لب اتىانم صاوات ار العسم   ان  ني  جهادل  اب ا: ااىسر  انكم دا  قور مؤم ا ق ل
الهذا  لااىسر  انكم دا  قور مؤم ا :فنق لاوق با فنىشاع  فع ااووت   هلل زي  ال اوقربال يف 

 :اجلها  اب الجها
ان إءك ل يكون فن  مثل م  ذكاني  يىشاع   هلل ااتىانم  اب اونت ن ااتىشايع فس إن ك  

الإم   لن الصل يف ااذكا ان يكون عااالاني  ال يكون عاا مع ا لىمعيافع صوت  قانس حبنث يُ 
 لجل ااتىشايع الااتملانمال الااىسر ب ا  بافع صوت  إلمس ع اصح ب  من اان يكون  ان  ااوس

ك ن يف جوا ه من ال يملام ااى ة ان يافع صوت  حىت يتملام م     اب ااملام إذااط  ال مل  فنىشاع اامل 
 لفنتملام ااى ة ليىممل  من ال يملامفريفع صوت  قانس حىت  لزي  ال اوقرباليف  --ههللي اا يب 

  .--اليهتهللي هبهللي اا يب 
ن  اوض مل الإق مة اوض مل إااهل دا  قور مؤم ا حبذمل  :اي ((دار قوم مؤمنين)) :القوا 
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  .فمااده من عكن اوق با لالإمن   اب من حل هب  للن ااتىانم انس  اب اوقربال ؛مق م 
ن ق و  اهل ااكفا نم ب وق با يتص بأهل اإلعسرل الايهللل  اب ان ااتىا ((نمؤمني)) :قوا ال 

--فإني  ي ىشاهم مب  ال هللهم ار  لالإذا حول اني  ما هب  متملظ  مملتربا لالااىشاك ال تىشاع زي  هت 
 كم  ال د يف ااى ة  ن  عول ار ال  قوبت  الني  ه  ب  من التو هللهم--.  

ااىسر اعم من امس ا ار ال  لد وال ب اىسر ((سالم عليكم دار قوم مؤمنين)) :اليف قوا 
-- م من احلوادث الاآلف ت ا  ى  فس يُ  لت   ك ذي اجلسل الاإلكاارالم   ااىسر  لفهو ااىسر

الاا ك  ت  لالاوت  ب لمن اوو ئبم ا  ُيى  حهلل انس ه  ك ا ل--الااىشاال  احهلل غري ار 
 :اي فنهلل ب قول اإلنيى ن ااىسر قول اوىام ااىسر لالاافج ئع إال ار الحهلله ال ءايك ا 

ٱ  ٻ  چ الهي حتنة اهل اجل ة  لالاوو ئب الااكاب ت لار من ااىشاال  الاآلف تعامكم 

ن اهلل لما خلق إ)): وحنح يف ااوحنحالهي حتنة آدر الذ يت  كم  يف احلهلليث اا لچ ٻ  ٻ
 السالم عليكم: فقالوا له ،فانظر ما يحيونك به ،ئك النفراذهب إلى أول: آدم قال له

  .((ذريتك من بعدك إنها تحيتك وتحية: قال ،وبركاته :فزادوه ،ورحمة اهلل وبركاته
هن  حتنة الحن ا الا ل اب احلي الاونت ىانميهللل  اب مىشاال نة اات ((عليكمالسالم )) :القوا 
  .الالموات

الهو م  يىمن   لاكن هذا  اب ااظ ها لالصف ب إلمي ن فن  تزكنة ((دار قوم مؤمنين)) و
إذا ف لالدا  إمي ن ب  اا  اب ااظ ها لفإن ااهللا  توصف بكوهن  دا  إعسر لااملام ا بهللالاة ااظ ها

الهذا ب  اا  اب  لعسرااوسال حكمت بكوهن  دا  إ الإق ر لجئت إىل باهلل المسملت اآلذان فن 
فإذا مسملت فنه  اآلذان حكمت بكوهن  دا   لم  يىمن  ااملام ا ااململ بظ ها ااهللا ال ل ااظ ها
منت  فنه  الجهللت  ل الإذاالإذا الجهللت فنه  اقنط  حكمت بكوني  من اب  ا اوىاما لإعسر

اله  ك فه  ك دالا  الصل  لحىت تهلل يىموهن  دالاة ااظ ها من اهل اإلعسرحكمت بكوني  
اوقوود ان  لالالداة  اب ااململ ب  كثريال ل--الااظ ها مملمول ب  يف ءاع ار  لدالاة ااظ ها

 .الهذا فن   مل ب اظ ها لهللفن فنه  اوىامونلني  يُ  ؛الصفه  بهللا  قور مؤم ا --اا يب 
نل الإني  إن ء ا ار بكم الحقون ااتملانق ب وىشنئة ه   ق ((وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون))

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ : يف قوا  --من ب ا االعتج بة لما ار 

ياحقهم  اب  ان :ق ل ؟الحن ئذ ياد ااىؤال  اق  اب اوىشنئة يف اي ءيا لچ ڻ  ۀ  ۀ
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الق ل بملض  لاصح ب الإمن  من ك ن ممل  من  لالانس اوااد ب  هو  ان  ااوسال الااىسر لاإلمي ن
إنا )) :إن قوا  :القنل ل--ني  هو حتت  محة ار الحتت مىشنئة ار ل ؛هو الاصح ب  :ااملام ا

 ل--فإن زم ن اااحوق ال يملام  إال ار  لمىت ء ا ار :اي ((إن شاء اهلل بكم الحقون
فإذا حضا فذاك  لمفىوح هلم يف الجل حىت حيضا اجل كل الاحهلل م همفهو المن ممل  

اوااد ب   ((إن شاء اهلل)) :إن قوا  :القنل لاوؤم ااني  ء ا ار ان ياحق فن  بإخو ااوقت هو ااذي 
 لچۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ : تمل ىلااقطع كقوا  

ۇ  چ : كقوا  تمل ىل ((إن شاء اهلل))إن قوا  ه    :الق اوا لفإن ار ال يىشك الإمن  اوااد ب  اجلزر

اقاا الالج  اايت حكنت الهذه يملين  لالاهن  ااقطع الانىت ااىشك چۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
دانل  اب اني  ال ياهلل  ل((وفيهحقون إنا إن شاء اهلل بكم ال)) :يف قوا   ان  ااوسال الااىسر

أخرب  ان  ااوسال الااىسر ان هذا ااى نل ال ف چحئ  مئ  ىئ  يئ   چ : احهلل كم  ق ل تمل ىل
ۆئۈئ  ۈئ     وئ  وئ  ۇئ       ۇئ  ۆئچانس لحهلل ان ياهلل يف هذه ااهللنين   الاني   لبهلل من طاق 

المن ل چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ اجلسل الاإلكاار  فس ي قب إال الج   ب   ت   ك ذالل چېئ  ېئ  ېئ  
ال اق  --العأل ار  لني  عناحق من ع ق م  دل  ان  دانل ااكت ا ا --ه   با اا يب 
 . اب ااوصفاوااد ب  ااتملانق  اال لااقطعإم   اب ع نل  لذاك ب وىشنئة

ه  ك احلب اله   خ اص  لالددت ااود هو خ اص احلب ((واننارأيت إخلو أني  وددت))
الددت  لإين االدك مبملىن اين انيزاتك م زاة اخاوت فن  حيب اك :الاكن تقول لإين اح ك :تقول

فإهنم الدالا  ؤيت   لالده إخواني  م الالد  لهذا كار خاق   ان  ااوسال الااىسرال  لاين  ايت إخواين
فم  من مىام الم  من مؤمن يف  لوسال الااىسر ان يااهم ان  ااوسال الااىسر كم  الد  ان  اا

ني  قهلل  آه الني صاه إال الهو يتمىن ا وا من ااملوو  من بملهلل الف ت   ان  ااوسال الااىسر اي 
فهذه ام نة  ل-م الا ض هم ضي ار   ه-الك ن ممل  كم  ك ن ممل  اصح ب   لالت بمل   اب احلق

 الهم ات     لااو دقا من ات     إىل يور ااهللين القهلل  زق  ار اوؤم ا لمت  ه  كل مؤمن ص دق
  ايت إخواين ينالددت ا ل-م الا ض هم ضي ار   ه-الهنج اصح ب  هم  اب هنج   ااذين

الفن  دانل  اب م  ي  غي ان يكون  ان  كل من تقاهلل  لالهذا كار خاق   ان  ااوسال الااىسر
الاوملام  ل الااهللا نةك امل مل   اب احلق  ان يكون مت مل   لان يكون م ت ه  ون ال ااهم و   ءا ن  

الان ي  دا  من احمل ة الااوف ا الااود م  يانق بتاك  ليت مل   اب احلق منالاوهلل س  ان  ان حيب 
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--فانس ه  ك االجهلل ااحب مثل دين ار الءاع ار  لق ئمة  اب ط  ة ار ال  ة اراااحمل ة 

-الال امجل من احمل ة يف ار  لاكمل الال اجلالال  لالال انيقب الال امت لالانىت ه  ك   ة اصفب ل

-يف  ىمن احب يف ار ال  د ل الذاق طملم اإلمي ن الحسالت  الاذت الهي االثق  اى اإلمي ن ل
مل يأتوا بملهلل كم  اخرب  ان   ااذين من هم إخواني  لالد اني  او  اى إخواني  -- ف ا يب لار

الصهللقوا م  ج ا ب  من احلق من  لاىسرآم وا ب   ان  ااوسال الا ااذين هم ؟ااوسال الااىسر
الد وا  لالباغوا ال ماوا بتاك ااى ة ل  ه الذادالا الءايملت لالاح وا ع ت  الههللي   ل--  هلل ار 

 لالم ا   امهم لالاص حت اكرب مههم لااوا فنه  ال  دالا فنه ال  ال   لالح  وا اخلاق فنه  لاا  س إانه 
 لههلليهم كههللي اإلعسر قوال ال مس --فجملل ار لنيملم إهن  ااىشايملة ب اكت ا الااى ة

المل  --اني   آهم فن  دانل  اب مك نية الم زاة من آمن ب ااعول  --الد اا يب  ااذين فهؤالا
صهللق م  يكون ن هذا من ال ؛المن ات ع ع ت  الههللي  الااتزر ب  المل ياه  ان  ااوسال الااىسر لياه

من ااوح بة  االا اوملجزات ال االا  آم وا ب  صاوات ار العسم   ان  ااذين فإن ليف اإلمي ن
ذين ج االا من بملهللهم ج اهتم ااكتب فنه  اوغن  ت ج اهتم ب قل ااثق ال  ن ااثق ال ل الاااآلي ت

ث ت      ان  ااوسال الااىسر مب  ال  لمب  اخرب ب   ن ار --الصهللقوا  عول ار  لفآم وا ب ر
ااوح بة م زاة  اناذاك هلم م زاة كم  ال  لفهذا من ابا  م  يكون يف ااتوهلليق لع ت  الههللي من 

 همج االا من بملهلله صاوات ار العسم   ان   ااذين من: ايا ظم هؤالا م زاة ال  لفاهم م زاة
مع كثاال  --ر الع ة اا يب ف اتزموا اإلعس ل--ت   هللت  وو هم  ن  وا اا يب  ااذين

 آخاه الا لهلل ى اخلري يف االا ان امت  ك اغنث الاوطا ال ي --الصهللق  عول ار  لاافنت الاحملن
فهللاله ب ا فس  ااذين ك نيوا ممل   ااذين فإذا نيظات إىل ااوح بة لمن كثاال م  فنه  من اخلري

الط  ة ار ال  ة ارل  لذين قهللموا انيفىهم  خنوة يف ذات ارالاا لالااغ يل الاااخنص لالاا فنس
ال  دالا يف ار  لا الهل الالالالداله جاالا التاكو  لذين قتاوا با يهللي  صاوات ار العسم   ان الاا

الزك هم هب  من  لمن فوق ع ع مسواتم  حتماوا من اوىش ق اايت ءههلل ار هب  ال  لالالااوا يف ار
لو )) :بقوا  --الهذا م  اء   إان  اا يب  لني   ظنم املامت ان هلم ءأ فوق ع ع مس الات

ل ار لهل ااى ق فجمل ل((انفق أحدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه
مث جملل ااذين هم من بملهلله من اخلاف  لهذه او زاة ااملظنمة -م ضي ار   ه-الاصح ب  

بأهن  خري ااقاالن مث اهل ااقاالن اوفضاة فضناة ااتزكنة  لاات بملا الالااااذي يأيت من بملهلله من 
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 لاني  قانيا اال ثسثةفس اد ي اذكا بملهلل ق :ق ل  ماان لياوهنم ااذين ياوهنم مث ااذين قاني  مث
 ااذين همال  لمث ج ات ااقاالن اوت   هللال لفجملل فضناة هذه ااقاالن اوفضاة من ااىاف ااو حل

الال جيهللالن مث ت   اب ااط  ة  لملن    اب احلقفس جيهللالن مُ  ليأماالن ب وملاالمل الي هون  ن او كا
الهم  اب احلق الااوااط  لونيوامت وا خُ الإن اؤ  لالإن ق اوا  د قوهلم لذبوافإن صهللقوا كُ  لالااوهللق

م  الال يضاهم من ءكك يف دي هم ني الاهمل الال يضاهم من    لاوىتقنم ال يضاهم من خذهلم
الج ههللالا الصربالا الص باالا ك فحوا   ااذين فهؤالا لال اب ههللىال اب حق  لداموا اهنم  اب ع ة
هؤالا خبري ا الفنت اوفت ا الضسل اوضا لالههللي  مع إ ج مل اواجفا --الااتزموا ع ة اا يب 

إن وراءكم )) :بقوا  --ال   ه اا يب  لفضل آخا من جهة اخاىهلم  --او  زل   هلل ار 
بل  :قال ؟يا رسول اهلل منا أو منهم :قالوا ،أيام الصبر العامل فيهن مثل اجر خمسين

ف نيظا مع بملهلل  ل((منكم إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم ال يجدون على الحق أعوانا
 لح زالا فضناة  ظنمة --الكذاك من ك ن قاي   من  وا اا يب  لم ح زالا فضناة  ظنمةزم هن

 لال اب ني نه   ان  ااوسال الااىسر لالم  ا ظم نيملمة ار  اب هذه المة لالم  امجل لفم  اكمل
ال يكون ال ميكن ان يكون بىشيا عواه بىشيا الاحهلل  اكن هذا اخلري مقاالن لف خلري فنه   ظنم

الاك   يكون  لالال بفو حة اافونح لالال ب سغة اا ان  لالال جب ه لالال مب ل لىبالال ب  لحبىب
ف اذي ميىك بكت ا ار الااذي يتمىك بى ة  لمث ب الاتزار بهللين ار الءاع ار لبفضل ار

ت   هلل اازم ن الاذاك كام   لالد اني   آه --خانق هبذه او زاة ااملظنمة ان اا يب  --اا يب 
المن  ل ظم الجا كام    ق اإلنيى ن يف ط  ت  الااتزام  الاعتق مت هللُ الص   ل-- ن زم ن اا يب 

اليف كاه  ك اغنث ال يهلل ى  لاليف االهل  ليف آخاه اخلريية يف هذه المة  --جملل ار    ه
هكذا امة  مهلل  لمن اخلري الااربكة فن  --جملل ار  يف آخاه من كثاال م  اال لاخلري يف االا 

-  -  جملا   ار الإي كم  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې      چ ن ااى بقون فنه  ااى بقو
هلل زم ني  ملُ الا ظمهم ط  ة الباا خ صة إذا بد   لالاذاك ا ظم اا  س خريا لبامحت  ي  ا حم اااامحا

الال ي  يل مبن خ اف  ك ئ   من   --ااذي ميىك بكت ا ار الع ة اا يب -- ن زم ن اا يب 
الجيملا    ل قنهللت  مل يزده ذاك إال ث  ت   اب احلق الإصاا ا اال لحهلل يف دي  الاو ءكك  ا لك ن

اليهن   اليذا  إن اذا   لوف فإذا ج ا احهلل يوف  بأالص مل ي لإذا حك ازداد ومل ني  بك اذه
 الع ة ااىملهللاا لالع ة الالان ا للن هذه هي ع ة الني ن ا ؛ن اه ني  احس ب اكاامةالإ لا تز
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يواحون م  افىهلل  ااذين هؤالا لفهم ااغاب ا  لالصااط  --ع  الا  اب هنج اا يب  ااذين
اليظها هذا انس ب اهلل وى ان  لالاصح ب  --اذين يكونيون  اب م  ك ن  ان  اا يب الا لاا  س

م  القا يف  املام الااململ بإمن   الاني  من كذا الكذا لني  عينالا لني  من اهل ااى ةإ :اليقول يأيت احهلل
يف قا   حقهللا  اب  حيملفس  ل ئا اإلعسرفتجهلله يف قا   ال يضنع ءمل لااقاب الصهللق  ااململ

الال  لالال إىل ااواهنم لفس ي ظا إىل احى ا اا  س للني  يملام ان ااى ة ان يكون كذاك ؛مىام
فنوايل يف اإلعسر  لفهو الخوال الاحمل ة الااوف ا الااود لبل ي ظا إىل اإلعسر لإىل اج  عهم
ذاك ايض  ال تهلله ص حب د وى يثين  اب ك  ليقاا ب  اا ملنهلل الي ملهلل ب  ااقايب لاليمل دي فن 

 لالااوجل الاهلهللاية إىل ااوااط اوىتقنم اهتهللى يف نيفى بل تهلل   هلله اخلومل  لنيفى  اليزكنه 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ فههللى ار ب  غريه 

 بأهنم اهتهللالا يف ااو حلا فوصف ار هؤالا ااو دقال چڀ  ٺ  ٺ  ٺ    
الال ي فع اوهللح الااتزكنة اا فس  لالال ي فع ااهلل وى لفس ت فع ااىشمل  ات لغريهمالههللالا  انيفىهم

 ن ااوا دال يف جهل اا  س ب اىالهو ا لثين  اب نيفى  بأني  ص حب ع ةان تهلل اإلنيى ن ي
اب  ااالاامب  القع يف  ليكنف يىشرت ال  لاو يت  يع مل يملام كنف ي نع لستاامل  دات اليف اومل م

فههلله  لالال حقوق طسق  الزالاج  لىن ان يملام م  هي حقوق نيك ح الإذا نيكح مل حي لااوااح
ني  فملس االان تظها آث   ااى ة  لاكن ان يكون  اب ااى ة  ام  ال مس لكاه  د  الى زائفة

اح هم الالد  ان   ااذين --إخوان اا يب  همفهؤالا  ل--اعتق ر  اب دين ار الءاع ار 
فهذا  لات ملوه  ان  ااوسال الااىسر ااذين  وار اوىاماالال مي ع هذا  لااوسال الااىسر  ؤيتهم

الااىري  اب هنج   ل فع ار اقهللا هم ب ت      ان  ااوسال الااىسر ااذين اكن لب اوصف اامل ر
 ات     --اا يب الاذاك الصف  ل  هلل ار يف ذاك جملا   ار الإي كم م همهم خبري او  زل 

اليههللالن  اب ااوااط  لن هلل وافتجهللهم يقواون ب اى ة فل غاب ا اهنمات ملوه حبق الصهللق  ااذين
المن اعتق ر  اب ط  ة الات  ع اااعل  لن اااعلل الهذا هو ءأاليقواون ااوهللق فنكذبوا لفنضااوا

المن كام  ع ح ني  اني   لجا اوواحانع االار ال يض لميىكون ب اكت ا ااذين الهؤالا هم لار
 ل ام مبن هو  اب احلق الاهلهللىالهو ال چۋ  ۅ      ٴۇ  ۋ   چ هو الحهلله ااذي توىل جزاا    ده 

اليضع ا  من  ظنم اا فع الااربكة الاخلري إذا ك ن با  لالاذاك يضع اامحق من   ت  الالالئ 
 --احب اا يب  االالده با اعات  حيب ااى ة اليملامه  االالده يضع ا  ااق ول الاحمل ة كم 
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اليت مل  حتب اا  س  --ك بى ة اا يب الاذاك تهلل من يتمى لفإن اا  س حت   التوده ل ؤيت 
إن اامل مل اامل مل ب حلق  :م - ضي ار    -الكم  ق ل ابن    س  لن  ؤيت  تذكا ب اى ةل ؛ ؤيت 

هبذا  - -با اا يب لاااؤية اوجه     دال مبملىن انيك ان تااه إال الهو  اب ط  ة اال  اب خري
الفن  دانل  اب  لاين  ايت إخواين تآمن ب  ممن ج ا من بملهلله الددال م زاة من ات مل  الصهللق  

فإذا  لات ملوه  اب احلق ااذين احب  ؤية إخواني  --لن اا يب  ؛  ة  ؤية ااو حل ال ؤية اوطنع
 لاليذكا بوسح من اجل ان هتتهللي هبهللي  التىري  اب هنج  لإنيى ني  يذكا خبرياح  ت ان تاى 

الون ااتزر بهللي    ل-- ة ر ال  --اايت فنه  ط  ة ر فهذه من طاب اااؤية ااىشا نة 
 .الءا  
ن ي   عول ار ااى   بإخوانيك؟ كأ: ق اوا ((؟إخوانك  يا رسول اهلل ألسنا ب :فقالوا))

يهللل هو هل ال  ل--تملج وا من هذا ااقول من  عول ار  - ضوان ار  انهم-ااوح بة 
اهنم  -- ا هلم اا يب ف ل؟الاهنم انىوا بإخواني  لمل يأتوا بملهلل ااذين  اب ان إخواني  هؤالا

فق ل  ان  ااوسال  لالهي م زاة ااوح ةهنم يف م زاة فوق الخوال انىوا إخواني  فحىب بل إ
نيتم حق  ا: اي ((كال)) :اليف بملض اااالاي ت لنيتم اصح يببل ا ((أنتم أصحابي بل)): الااىسر
 لااوح ة انيكم إخوان يف ا اب مااتب الخوال الهي مات ة :ام  ق ل اصح يب ايف لإخواين

المة كاه  هبذه او زاة  --ف ق اصح ا  عول ار الاذاك  لالااوح ة مسزمة ااىشيا
 لنيتم اصح يب الااوح ة تىتازر الخوالبل ا ل--الهي م زاة اوسزمة ااعول ار  لااملظنمة

ااوح بة هم افضل المة  انالمن ه   فإن ااملام ا امجملوا  اب  لالد جته  فوق د جة الخوال
 .ب اوصف اامل ر --ار  بملهلل  عول

مل  ااذين اني   ان  ااوسال الااىسر  ىناني  با هلم  :اي ((لم يأتوا بعد الذين وإخواننا))
  .مل يااله ااذين الات ع ع ت  من ليأتوا بملهلل ممن آمن ب  الصهللق  الات مل   ان  ااوسال الااىسر

هو حوض ال  ل اب احلوضالاني  فاطهم اافاط هو ااى بق  ((وأنا فرطهم على الحوض))
المن  لآنينت   هللد اا جوريف  اص ت يور ااقن مة ااذي يملط ه  ان  ااوسال الااىسر  --اا يب 

ب  اا ووص ان ار فضا   لني  ث تت ؛الاإلمي ن ب  الاجب لبملهلله  ابهللا يظمأءاا م   ءابة مل 
ية ال نيىأل ار بملزت  الجسا  ان يو دني  حوض  الان يىقن   م   ءابة ه نة ما  لالءاف  ب حلوض

  .بملهلله  ابهللا نيظمأ
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-تملجب ااوح بة  ((؟يا رسول اهلل كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك :فقالوا))
مل امت  الات     صاوات ار العسم  عنحىشاالن فكنف عنملا  اا  س ان - ضوان ار  انهم

 :قال)): فأج هبم  ان  ااوسال الااىسر لالهؤالا االت  ع مل ياهم  ان  ااوسال الااىسر ل ان 
بلى يا  :محجلة في خيل دهم بهم أال يعرف خيله قالوا غرٌ  أرأيت لو كان لرجل خيلٌ 

خنل غا  ماخربين الهو مااده اوخ ط ا  موم  او ك ن لحهلله :ا ايت اي :ق ل ((رسول اهلل
 لالااتحجنل يف قوائم  يكون يف ق ئم يهلله   هلل  ك ت  لج ا اافاسل ااغا اا ن ض يف  جاة

اال يىاى اانهلل  لإم  اانمىن مع اانىاى من ااقهللر لمبملىن ان اانهلل الاااجل  كذاك ايض  يف  جاال 
أمتي  إن)) :الاذاك ق ل  ان  ااوسال الااىسر لهذا ااوصف ختتص ب  هذه المة لمع ميىن ااقهللر

يهللل  اب ان غري المة  ((إن اميت)) :فقوا  ل((يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء
ام  ااوضوا فانس من  لالهذا من خووصن ت هذه المة لاوصفال يكون هل  هذا ا

ان ااوضوا ك ن فنمن ق ا   كم  يف ااوحنح يف قوة ع  ال حن م  ا اده   :اي خووصن ت المة
انس خ ص  هبذه الهذا يهللل  اب ان ااوضوا  لتوضأت الصاتحن م  ا اده  اجل    ماك موا 

فمن زاد فقد تعدى  ،ألنبياء من قبليهذا وضوئي ووضوء ا)) :اليؤكهلله حهلليث ااى ن لالمة
الب  اا  اب ذاك ااوضوا انس من خووصن ت المة  ني ن ا ك ن هلم الضوالف ا ان ال ل((وظلم

 لإمن  من خووصن هت  ااغاال الااتحجنل إن ار جملل هل  ااغاال الااتحجنل كأثا من اثا ااوضوا
اني  او ك ن  --ا اا يب ف  ل-- ن اا يب  ث تالهذه عنمة ال يىش  كهم فنه  غريهم كم  

الاا هنم هو اخل اص من  لالعودااهللهم اخلنل الدهم ال  لااجل خنل غا  جاة يف خنل دهم هبم
ني  او ك ن احل ل  اب هذه ف ا  ان  ااوسال الااىسر ا لااىشوا مبملىن اني  ال ي اط  غري ااىواد

 ان  ااوسال الااىسر  فهكذا امت  لااوفة لمكن او حب اخلنل ااغا احملجاة ان يملامل خنا 
فنملامل  ان  ااوسال الااىسر ات     يف  لمن با الممتكون  اب هذه ااوفة ااغاال الااتحجنل 

  .فإذا  افهم هبذه ااىنمة ل اص ت يور ااقن مة هبذه ااىنمة عنمة ااغاال الااتحجنل
وأنا فرطهم على  ،يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء يأتونفإنهم  :قال))

بى ب  :اي چۋ    ۋ  چ : من ااوضوا من ع  نة بى ب ااوضوا كقوا  تمل ىل ((وضالح
إمن  او ا الهو ااغىل من او ا  ((إنما الماء من الماء)) :كقوا   ان  ااوسال الااىسرخطنئ هتم  

  .بى ب خاالج او ا الهو اجل  بة



 شرح الموطأ                                            من الدرس األول إلى الدرس الرابع عشر
 

 - 044 - 

ايت ن فس ه ت ن  ال  لادنفس يذادن ب ا هي اال فس يذ ((فال يذادن رجال عن حوضي))
وض   ان  هنب ان ياتكب اإلنيى ن م  يوجب طاده  ن ح --ادن اوااد ب  ان اا يب ذي

الد ااطاد الااذ لالدك الطادك  ن احلوضال تفملل م  يوجب ذ: ادن ايفس يذ لااوسال الااىسر
 .الاإلبمل د 

 المددددددددددن مل يددددددددددذد حبوضدددددددددد   ددددددددددن عددددددددددسح 
 

 يهدددددددددددهللر المدددددددددددن ال يظادددددددددددم اا ددددددددددد س يظادددددددددددم 
 --الحوض اا يب  لالد مبملىن احلم ية الااطادذ وقوود ان ااف ل كم  ق ل زهري يف مملاقت 

من نذادن فا لمن اتوف بوفةمبملىن اني  يطاد      ليذاد     كم  اخرب  ان  ااوسال الااىسر
الهي  الاية الكثا اايت مىشب  انه   لالاااالاية ااث نينة اءها لب ا اخلرب مبملىن اني  يطاد  ن حوض 

 . يف  الايت حيىي
 
 ن حوضي كم  يذاد اا ملري  ((رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال نَّ دَ فال يذا))
يف بملض ج ا بملري من غري اإلبل ال  لك نيوا يف ااقهللمي إذا ك ن اإلنيى ن حوض الال دت  إبا   لااض ل

الك نيوا  مب  اقتتاوا من اجل  للن او ا ك ن  زيزا ؛اال ض ل يطاده لالحن ن يكون بملري ء  د
فإهنم يطادالن ااهللالاا فإذا حضا ااو د  ل و ا  زيزفااق  ئل من اجل اون ه  القهلل تقتتل لاون ه

ف ا  ان  ااوسال  لاحل ل ب حل ل --فىش   اا يب  لالااض اة لالااض ئملة لالااىش  دال لااغاي ة
 اا ملري ااض ل ص حب او ا حايص انتهلل  لكم  يذاد اا ملري ااض لالااىسر اني  يذاد  ن حوض   

 لاال ج ا بملري غريه تهلله حايو   اب دفمل  لفإذا ج ا اا ملري ااض ل لا الحس اب عقي إبا  
اليطادالن  ن حوض   ان  ااوسال الااىسر كم  يذاد اا ملري  نال اهنم يذاد --يب فأء   اا 

 .ااض ل
عم فملل مبملىن اهام مبملىن تمل ل  لاني ديهم اال هام ((أناديهم أال هلم أال هلم أال هلم))
 :هؤالا ال ياون من ح اتا لال هام مبملىن تمل لا لالهاموا تمل اوا لتمل ل

ا تهللالا  ااذين اهل ااادالاال  لذين ا تهللالاالاا لإم  ان يكونيوا من او  فقا :االال:ااوج  الالل
 ل((ما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقتهم)) :الحتمل  اب  الاية --بملهلل الف ال اا يب 

-كم  بن هم ار الي ط ون ااكفا   لظهاالن اإلعسرفإني  ك ن ممل   ان  ااوسال الااىسر اقوار ي
- الهي اايت ك نيت يىمنه  اصح ا  عول ار  ليف عو ال ااتوبة-- لهن   ؛ااف ضحة
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مل يزل  :-م  ضي ار   ه-بن    س ل ق ل   هلل ار فضحت او  فقا الفضحت هذا ااو ف
ؤالا او  فقون ك نيوا ه لحىت خف    اب انيفى  الم هم الم هم  ل--ي زل  اب  عول ار 

ال ي ملهلل ان ار  :فق اوال چچ  چ  چ   چ  چ  الي ط ون ااكفا ليظهاالن اإلمي ن
 للهنم ك نيوا يظهاالن اامؤم ا ءنئ  ؛الاذاك يملطون اا و  مث يطفأ نيو هم لكم  خهلل وهيهلل هم  

 ضي ار -ق ل   هلل ار بن    س  ُخهلل  وا فكم  خهلل وا لالي ط ون يف انيفىهم ءنئ  آخا
 --ف ر  لاهنم ي د ون ار الهو خ د هم --اخرب ار ال ع  د  إن ار ال يُ  :-م   ه

 ن ع نل الصهللالا  ة الالق ية   جُ  امي هنم الإمي هنم لكا هبم الااملن ذ ب ر كم  اهنم اختذالا إمي هنم ج ةم
هنم إ :فإذا قنل لبإمي ن ص دق الال مبحقق لني  انس ؛هم ذاك من  ذاا ارق  فام ي   لار

 ل--ا تهللالا بملهلل الف ال اا يب  ااذين الهم لماتهللينم  زااوا فتكون  الاية اهنم  لالاواتهللالناو  فقون 
ويحك من يعدل )) :ق ل ا  لا هللل :ج ه حن م  ق ل ا ه  القهلل ق ل  ان  ااوسال الااىسر يف اجلُ 

آن ال هذا أقوام يقرؤون القر  يخرج من ضئض)) :فق ل  ان  ااوسال الااىسر ل((إذا لم أعدل
ا تهللالا بملهلل  ااذين اال اواتهللين لمن او  فقا إن ك نف وقوود  ل((أو حناجرهم ،يجاوز تراقيهم

إنهم مازالوا مرتدين على أعقابهم منذ أن )) :فنكون قوا  لفس إءك ل --الف ال اا يب 
لن ار زك هم من فوق  ل هللالل الهم --الحن ئذ ال م قوة لصح ا  عول ار  ل((فارقتهم

الاتفق اهل  ل-م الا ض هم ضي ار   ه- انهم الالصف  بأهنم اهل اااضب  ل الاثىنمسوات ع ع
 . هللاللاهنم  --ااى ة الاجلم  ة  اب ان الصل يف اصح ا  عول ار 

او  فقا فن  إءك ل إهنم من اواتهللين ال : إذا قا   ان يكونيوا  اب هذا ااوج  :الالما ااث ين 
الكنف يكون فنهم ااغاال الااتحجنل  لوهم  ان  ااوسال الااىسر الكنف يهلل ((اال هام)) :الهو قوا 

تمل اني  كم  ا طوا اا و  مث ني  حيا: فأج ا بملض ااملام ا لمع ان او  فق ال غاال ا  الال حتجنل
 لالمكا هبم --  هم اهنم يملطون ااغاال الااتحجنل كم  خهلل وا اوؤم ا خهلل هم ار  اطفئ

انيواع  لهنم يف اعوا ؛ون  و ه الكفا ب  -- الهذا من اعوا م  يكون من خذالن ار
فهذا من ل چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  :الاذاك ق ل ار تمل ىل لااكفا الهو اا ف ق
 :ايض ون قوا  كالق ل بملض ااملام ا الي ل--من ااكفا الاإل ااض  ن ار ا ظم م  يكون 

 إن ك ن اى ااىنمة  انهم  اال لكوني   ان  ااوسال الااىسر مل ياى ااىنمة  انهم  مع ((هلم أال))
فق ل اا يب  لاال يكون ال عنمة  انهم لقهلل خهلل هم هب  --فنكون ار  ل اى ااىنمة  انهم
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: ((أال هلم)) هنم احهللثوا إ: فنق ل لاال يزداد يف ت كنتهم  ان  ااوسال الااىسر لاكي يملام
  ،((م من أمتينهإ)) :يف قوا   ان  ااوسال الااىسرالهذا ااوج  يىشكل  ان   لبملهللك

الهم  لالااك فاين الهم  و ال اوؤم ا لاهنم إذا ك نيوا من غري او  فقا اواتهللين :الااوج  ااث ين
من كوهنم فنهم الهذا اظها الاقوى اهنم إن ك نيوا من  و ال اوؤم ا ف اىنمة  ل و ال اووحهللين

 ل ب اا هلل ةاليكون ااذالد  ن حوض   ان  ااوسال الااىسر بى لغاا  جاا ال إءك ل فنه 
 .الاحلهللث الااتغنري يف ااهللين

التغنري ع ن اإلعسر بقها اا  س  لب جلو  الااظامال  لالااتغنري يف ااهللين يىشمل م  ك ن ب اقوال 
الءاائمل   لاال يكون بتغنري ع ن ااهللين لكم  يفملل ائمة اجلو الم ملهم من حقوقهم   لالظامهم

الاهنم االىل  ل- مح  ار-ن   هلل اارب فكل هؤالا متو هللالن كم  قا ه احل فظ اب لب حملهللث ت الاا هللع
الم ع  لالااتملىف يف ااهللين  اب ع نل اجلو  الاامل ى ف ني  إذا احهللثوال لاا  س هبذا ااوصف

 لاال  اب ع نل تغنري ااهللين الااىشاع كل هؤالا داخاون يف هذا ااو نهلل ااىشهلليهلل لاا  س حقوقهم
با ان من احهللث يف  --فإن اا يب  لففن  دانل  اب  ظم اما اا هلل ة الاحلهللث يف ااهللين

الاذاك ي  غي اامىام ان  لاني  يذاد  ن حوض  صاوات ار العسم   ان  --دين ار 
الال يملتقهلل يف دين ار إال م    لالال يململ لالاال يقول لة الههللي   ان  ااوسال الااىسرتع يتحاى 

 .ع ت ال   من ههللي   ان  ااوسال الااىسربا  اصل ك ن  اب 
عواا ك ن  اب ااهللين كم  ذكاني   هلليل يف الاات لقهلل بهللاوا ((دلوا بعدكإنهم قد ب :فيقال))

ر ار الحيار ااذي حيل حااال  ليفيت بغري  ام فقهلل بهللل اذيك اي صفة عواا يف ءاائع اإلعسر  
اليىشب من اا  س  لا بأهواا اا  س حيار ااىشيا ب لمس الاانور حيا الااذي يتذبذ لحسل ار

الخ ن  لخ صة إذا خهللع اوؤم ا --المن بهللل دين ار  ليلكا  ت هللاليغري ءاع ار هذا  
فنم ع  لالهكذا من ي هللل ااهللين لف او نهلل يف حق  ءهلليهلل --المل ي وح لمة  مهلل  لالم نية

المن  ي ض  لفنحهللث بهلل ة اات فري من حاق ااذكا لاا  س من ات  ع ااملام ا الااهلل  ال إىل ار
لن  ؛بهللل ااهللينفقهلل  الاهلوى ل هت  ح جزا ب ا  طلالد  لالجيملل با اا  س البا  ام ئه  لاجل ة

الحت ب  لالحتب ااهلل  ال الالخن   الااو حلا لت الهي حتب اهل ااملامالمة نيىشأت م ذ ان نيىشأ
الاا هللع  لعسر كل هذه احملهللث تيف اإلثامة  تاى ان انيتق صهم الاا نل م هم اهن ال  لاا  س فنهم

يف    داهت  من  --الدين ار  لع ارم  ك ن من ءاائاايت م  ك نيت يف عاف هذه المة 
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التغنري ااى ن كل هذا من  لالااون ر إحهللاث احملهللث ت لالااملماال لالاحلج لالاازكوات لااواوات
 لململ فنه  اآل اافنُ  لني صملة بن ةني صحة ام م  حجة  --اإلنيى ن جيهلل ع ة اا يب  لاات هلليل

 لكل هذا ي  غي اامىام ان يتقن  لهذا ت هلليل لن طل دالاة ااهللانلف لالاالجته دات لالالقنىة
الياتزر  لفس يغري الال ي هللل ل--يف امة  مهلل  الان ي مل ار لالان ياتزر ب اىشاع لالان حيذ ه

 ضوان ار -مث ي ظا كنف ك ن ااوح بة  لب ا حث  ن دانل ااكت ا الااى ة ه ااى ن ياتزم
ف اذي يأيت األمة الحيقا  لام اوا  امهم ااملثُ    لن ااوح بة ال   ؛الائمة ااملام من بملهللهم ل- انهم

هذا يايهلل ان ي هللل  اليثا هم لاليذكاهم ب اىوامن او ضا  لمن ااىاف ااو حل لمن  ام ئه 
ق ل ص حب ااملقنهللال  لنئمة اتجمتههلليان نيفهم ااىشاع إال هبؤالا ال   ال ميك   لني ؛دين ار

 بة الاات بملا ال يذكاالن إال من ااوحالاهل اخلري الالثا الاافق  الاا ظا  :- مح  ار-ااطح الية 
فهو  اب غري ااى نل كم  قا ه  :فقوا  لالمن ذكاهم بىوا فهو  اب غري ااى نل لب جلمنل

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ : ا اد قول ار  :ااىش  ح ق ل

يث ون  للن ع نل اوؤم ا الجهللني هم يف قاالن متمل ق ة يث ون  اب ائمة االجته د ؛چچ  
اني  الحهللي  :اليقول لفإذا ج ا ااواحهلل يضاا هبؤالا الئمة كاهم لال اب  امهم لاب فقههم 

لن المة م    ؛فقهلل غري البهللل لالات ملين ا امك ااكت ا الااى ة لالااى ةااذي افهم ااكت ا 
ڱ  ڱ  چ : ثىن ار  انهم فق لا ااذين االجته د ائمةك نيت تأخذ االعت   ط إال من 

ن ل الاجيملل اجل ة الاا    نيوب  ن ن ب ط اب  ام ان الاذاك حق  ا لچ ں  ں
هلم بإحى ن مم  ال ثوا هذا ااملام يف  بملافنفهم بفهم ااوح بة الاات  --مة  مهلل ي وح ل

الال الال يضاه من خ اف   لحىت يكون  اب ااى نل الاحملجة الال يغري الال ي هلللاافهم الاالعت   ط 
 ل تكون  اب مثل م  اني   ان  الاصح يبلني   اب احلق الااى ة هي اايت ؛يضاه من خذا 

ثوا هذا ال    لاا ووص همالف لفقهوا ااذين ائمة اإلعسر ااملام ا -م ضي ار   ه-فأصح ب  
المة فهم ااكت ا الااى ة من ائمة اجته د باغوا  التوا ثت لالاات بملا لت   هم ل بملاااملام اات
ئ اا  س  اب ا  ج  لني  عنُ  ؛ذانهم ت هلليلق ص هؤالا الختتنيف ل  انهم المة الزكتهم اث ت م اغهم

فهذا مم   لتتغري اومل مل الااى نالحن ئذ  لفنىت  ط اجل هل ااذي ال  ام   هلله لااكت ا الااى ة
حق  :كم  ق ل اإلم ر م اك ان يت ع اإلنيى ن اثا من مضب ق ا المم  االصب ب  ااملام ا  ليؤثا

فإذن اات هلليل يأيت  لثا من مضب ق ا  اب كل ط اب  ام ان تكون فن  عكن ة الالق   الات  ع ل
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يف حملهللث ت الاا هللع اايت تكون  قنة االهكذا ب ا ى ة ا لااذي  افت  المةمبخ افة هذا ااى نل 
وا دين ار ءنمل  الاحزاب  كل الجملا لااواوات اليف الذك   ممن حيهللث اا  س ااتحزا ااتىشنع

ېئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ چ : لن ار يقول ؛من اات هلليل ذاك

فأق ر ل چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  یی  جئ    حئ  مئ  ىئ  يئ  
 .الاق ر احلجة  اب خاق  لار اوملام الااهللانل

الهذا ال يضا احلق  لالااتغنري من اا  س لالاكن اات هلليل من اا  س ااكت ا الااى ة ق ئم نل 
ااو حل  فانت ع ههللي ااىاف لااىانمالمن ا اد ان يفهم ااكت ا الااى ة اافهم ااوحنح  لالاها 

الاذاك تهلل اووفق ااىملنهلل ااذي ات ع ااكت ا الااى ة اني   ل- ضوان ار  انهم-من ااوح بة 
الا اد ان يفهم   --اال احلهلليث  ن  عول ار  ل--إذا ج ا إىل اآلية من كت ا ار 

 لني  مت عل فمل هلله  تهلل االاا ظا هم اهل اسجته د  ااذين الائمة ااملامحبث  ن كسر ااملام ا 
الإذا  لمن بملهللهم ممن ال ثوا فق  ااوح بة ال امهمفهم ال  ل  قهلل ع    اب فهم ااوح بةالاني

اص ح يثين  اب نيفى  ال  لب ااوملب الااذاولالقهلل  كالجهللت  يضاا بملاض احل ئط هذا كا  
اليأخذ  لواهمني  يفهم من حنث فا  ج ل الاني   جل كهؤالا اااج لل الان هؤالاليزكي نيفى ل الا
الكم  ق ل  لالحيمل الز ه الالز  من اضا  لوىؤالانة با يهللي ارفهذا يتحمل ا لمن حنث اخذالا

ف اذي  لچۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې   چ : تمل ىل
ل ف حن فقهلل غري من دين ار بقهلل  م  ضنع من هذا االاتزار لالال ياتزر ب اىشاع لال ياتزر ب حلق

 .الهذا مملىن االت  ع لت  عن ب المأمو ي
ااوح بة  همالااىاف  ل- محهم ار- ن يفهم بفهم ااىاف ااو حلان اإلنيى االت  ع  

فنحل م  حار  لفس ياج بفهم  الاعت   ط  لت ملوا ااوح بة يف اافهم ااذين الاات بملون ائمة ااملام
 .اليكون  اب غري صواا الههللى لحل اراال حيار م  ا لار

ق ااىحنق هو ااىح نيملوذ ب ر ان نيكون م همل ((فسحقافسحقا فسحقا  :فأقول))
 :العحق  يملين لبملنهلل :اي چٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ الااوادي ااىحنق اا ملنهلل  لاا ملنهلل
عحق    عحق :ق ل هام :ق ل هلم اناني  مل ياضهم بملهلل  الااىسر با كأني   ان  ااوسالبملهللا  

: قوا هم بهلل  مل  ف ا  ان  ااوسال الااىسر بدُ  لال هاماال هام اال هام ا :الهذا يق بل قوا  لعحق 
 ل ان  ااوسال الااىسر مم  غريالا البهللاوا من دين ار الءاع ار فىحق  فىحق  فىحق ل فربئ
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الاذاك تهلل ااىشخص  لال يغري ع ت  الال يغري ههللي  --الهذا الصل ان من يت ع اااعول 
الهو بفهم ااىاف  ل--ااو دق يف ات     ااى ة انيك إذا اقمت  ان  ااهللانل من ع ة اا يب 

فأخرب  ان  ااوسال الااىسر ب ملهلل  لمن  ياتزم  اليىري  ان الإ لفإني  ال جي الزهمبتقاياهم ااو حل ال 
ات هلليل ل الهذا يهللل  اب خطا افىحق  فىحق  فىحق  :فق ل لالد    انهم ب ا ملهلل لهؤالا
 .--الاات هلليل اىشاع ار ااهللين 
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يه عن وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أب :-تعالىرحمه اهلل -قال )) - 36
فجاء المؤذن  ،عثمان بن عفان جلس على المقاعد أنبن عفان حمران مولى عثمان 

نه في  واهلل ألحدثنكم حديثا لوال أ :ثم قال ،فدعا بماء ثم توضأ ،فآذنه بصالة العصر
ما من امرئ يتوضأ " :يقول --ثم قال سمعت رسول اهلل  ،وهكمتكتاب اهلل ما حدث

  .(("ه وبين الصالة األخرى حتى يصليهابين إال غفر له ماثم يصلي الصالة  فيحسن وضوءه
ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ     ڤ  چ: قال مالك أراه يريد هذه اآلية :ىقال يحي))

  ((چڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ        
 - مح  ار-ذكا اوو ف  ((فج ا اوؤذن فآذني  لان  ثم ن بن  ف ن جاس  اب اوق  هلل))

الحهلليث محاان  لايف ااذي يهللل  اب فضل ااوضوا يف ب ا ج مع ااوضواهذا احلهلليث ااىش
يف صفة الايض  ج ا ايض  لاف ظ اخاى  لج ا هبذه اااالاية -الا ض ه  ضي ار    - ن  ثم ن 
الهذه فضناة الهذه  لالااوسال من بملهلله فضل ااوضوا الااوسال من بملهلله --الضوا اا يب

  .فضناة
الث اث اخلاف ا ااااءهللين  لانفة ااااءهلل امري اوؤم ااخل ((أن عثمان بن عفان)) :القوا 

اوق  هلل مك ن  ((جلس على المقاعد)) -م الا ض هم امجملا ضي ار   ه-الئمة اوههلليا ال 
 :القنل ل ة اايت جياس  انه  مثل ااهلل جاووط: ك ن جبوا  دا   ثم ن قنل هيإني    :يف اوهللي ة قنل

إهن   :القنل لجياس فنه  الجياس ممل  اا  س -ار      ضي-إهن  حج  ال ك نيت جبوا  دا   ثم ن 
ج اى  يف هذا  - ضي ار    -الاي  م  ك ن اني  ك ن  ل ان  ااهللك كاااهلل ج ااذي ك ن ب اىوق 

جاس )) :ف ئهللال كوني  ق ل لاا  سكل ااتفىريات ب  ز فن  الهذا اووضع هبذه ااوفة  اب   لاووضع
لني   ؛إمن  فملا  الق ا  ام ر اا  س الال فملا  يف خ صت  لبنت اني  م  فملل هذا يف  :اي (( اب اوق  هلل

حهلليث يف يف  الاية ااوحنحا  فتوضأ الاع   ااوضوا كم  ج ابوضوا  د  : يف بملض اااالاي ت
الالقع هذا  لفهو يايهلل ان يملام اا  س ل--محاان موىل  ثم ن  ن  ثم ن يف صفة الضوا اا يب 

 .فجاس  اب اوق  هللام ر اا  س 
احلقنقة بوسال ااملوا ا ام   :فج ا اوؤذن فآذني  اي ((وؤذن فآذني  بوسال ااملوافج ا ا))

لن الصل اني  مبجاد ان يىمع  ؛ي  ه   اب ااوسال الصل ان ااىشخص ال حيت ج ان يأيت احهلل
الاكن المن ه   ا اد بملض ااملام ا يف ااىشاح يف ءاح   ل--ار  نيهللاا اآلذان ميضي إلج بة



 شرح الموطأ                                            من الدرس األول إلى الدرس الرابع عشر
 

 - 049 - 

فمل هللهم مو حل  للهنم ي ىشغاون مبو حل اا  س ؛ف ا ك نيوا  ت جا اذاكإن اخلا :هلذه ق اوا
فنحت جون   هلل دنيو القت  لالهذه ام نية الااوسال مل حيضا القته  بملهلل لاوىاما اامل مة الاخل صة

الااى ب يف ت  ن   ل- ضي ار    -فملل مع  ثم ن الهذا م  ك ن يُ  لاوؤذن مااوسال ان ي  هه
الهو ت  ن   لالاات  ن  غري اات  ن  الصاي لهللث آذان غري اآلذان الاللااىشااح  اب هذا اكي ال حيُ 

المن ه   ال يىتطنع احهلل ان جيملل  لالهو اات  ن  ب آلذانااىشاع عن ا   ت  نه  الاحهللا فإن  لااىشاع
 ؛آذني  ب اوسال لالحىت ال يتخذ هذا ع ة اغريه لمملن  ] [ىن اا  س اال يىشاع اا  ساال ي   لا فى 

اال غفل حيت ج إىل من ي  ه  ي     ل الهكذا من ك ن يف حكم لحل اوىامالني  م ىشغل مبو 
 . ا ام  بوقته  :فآذني  ب اوسال اي

الهو ااوضوا ااذي  لطاب إحض   او ا :فهلل   مب ا اي ((بوسال ااملوا فهلل ب مب ا فتوضأ))
  .يتوضأ ب 

فن  دانل  لقىمالار  ((وهكمتار م  حهللثت ا الار لحهللث كم حهلليث  اوال اني  يف ك: مث ق ل))
اليىتحب ان يكون هذا   هلل الجود  ل اب مىشاال نة ااقىم الاحلاف الاو مل يىتحاف اإلنيى ن

اوال )) :كموه يف بملض اااالاي تتال آية يف كت ا ار م  حهللثل الار لحهللث كم حهلليث  او احل جة
ال آية يف  او اااالاية ان ااوجه ن يف هذ ل((اوال اني  يف كت ا ار)) :اليف بملضه  ((آية يف كت ا ار

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ : قوا  تمل ىل اهن كت ا ار قنل كم  ج ا يف ااتفىري  ن  االال 

الهي ل چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   
كموه اي اوال اين تاوال آية يف كت ا ار م  حهللث :فنكون قوا  لال نهلل ءهلليهلل يف كتم ااملام

كموه خىشنة ان تاآلية اايت فنه  ال نهلل كتم ن ااملام و  حهللث اخ مل ان اكون من اهل هذه
 ضي ار -تتكاوا خومل ان تتكاوا  اب م  يف هذا احلهلليث من اافضل كم  اثا  ن ممل ذ 

 ل((فنتكاوا لال :افس ابىشا اا  س ق ل)) :و  ق ل ا  اني  حهللث بقوا   ان  ااوسال الااىسر -   
 ضي ار -خوف  من اإلمث  :اي  ث إال   هلل موت  تأمثب حلهللي - ضي ار    -خرب ممل ذ   امف

 لالهذا  اب تفىري  االال لهذا  اب ااوج  ان اآلية يف ااو نهلل يف كتم ن ااملام ل-الا ض ه    
( اقم ااوسال: )ظن اإلم ر م اك اهن  هي قوا ا اه  - مح  ار-الام   اب تفىري اإلم ر م اك 

ڦ  چ : حهلليث ار اوؤم ا   ئىشة يف قوا  تمل ىلالحذمل ااواال الهذا ج ئز كم  يف ااوحنح من 

ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ     ڤ  چ: فنجوز حذمل ااواال من اآلية قوا  چڦ      ڦ       
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 لان اآلية تىشههلل هلذا اوملىن ااذي يف احلهلليث :اي چڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ       
 ل  بىش  ال  ظنمةالفن لالهو حهلليث  ظنم ل--فهو حيهللث حبهلليث اصا  يف كت ا ار 

 بالإال و  حهللث ب  خىشنة ان يتكل اا  س  ا ل--الحهللث ب  هلذه اآلية اايت يف كت ا ار 
الاا  صح ان يكون ني صح  اامل مة إذا خ مل الهذا يهللل  اب اني  ي  غي اامل مل  لم  فن  من اافضل

فت الى ك ن القهلل يهللفع مثس بملض اا ل انهم اافت ة يف ااملام اال يرب ب اىشيا إذا ك ن فن  فت ة
 لن بملضه  قهلل يىممل  اامل مي فنجاؤ ؛بملض ااملام ا يتحاج من اافت الى ااملسنينة ام ر اا  س

لني   ؛-- اب م  حار ار  القهلل يىممله  اجل هل ب لحك ر فنجاؤ ل-- اب حهللالد ار 
خ صة فنفتح ا  ابواا ااامحة بوج  يظن ااى مع  ليأيت ااىؤال مثس يف ذنيب الاني  عنتوا م  

ال   ر ار  ل اب حهللالد ار فنجاؤ لمل يكن   هلله فق  ال ام ان اا ىش  ال هي الحهلله  ااى نل إذا
 اب هذا ااوج  من خومل اافت ة ب التك ل مع ان  - ضي ار    - ثم ن  ان وقوود فاكثا 

مسملت  ق ا  فىممل   ثم ن الال  ه قا    --الاا يب  ل--احلهلليث صحنح  ن  عول ار 
يف فانس ه  ك ءك  لالهو يتحهللث ب   ان  ااوسال الااىسر لالابوات   ن  ه لاذني ه الال  ه قا  

اكن كون  ل--فقهلل بىشا ب  ار  لالم  بىشا ب   ان  ااوسال الااىسر لهذه اا ىش  ال ث وت
 مل ان يتكل يهللل الي لمن يىمع هذه الح ديث اب ي مل اافت ة  - ضي ار    - ثم ن 

 لالهكذا ي  غي لامل مة اوىاما -ار  انهم  ضوان-اامل مل النيوح ااوح بة   اب نيوح
إنك لن تحدث الناس )) :الالصل يف ذاك قوا   ان  ااوسال الااىسر  يف احلهلليث ااوحنح

إنك لن تحدث قوما حديثا ال تبلغه )) :الق ل ل((بما يعرفون أتريدون أن يكذب اهلل ورسوله
ن ذكاه يف اامل مة الال حيىن فه  ك من الح ديث م  حيى ل((إال كان فتنة لبعضهمعقولهم 

الهذا من فق   لالال حيىن ذكاه يف اامل مة لم ه  م  حيىن ذكاه يف اخل صةال  لذكاه يف اخل صة
ن ااكتب الا لي  غي ان يأخذ من افواه اااج لإن ااملام  :و ذا يقول ااملام االاذاك  لااتملانم

اليملامل  لوم  عةيملامل ب   ن اهل ااملام  مو الث  لن ه  ك ع    الههللي ؟الحهلله  ال تكفي
فأنيت توحب اامل مل فرتى من اماه اني  ميت ع من ااىشيا  لاوسزمة ال يوجهلل يف ااكتبب اوح ة ال 

الاات بملون عأاوا  لعأهلم اات بملون - ضوان ار  انهم-الهذا القع ااوح بة  لتتملجب التىألف
ل هذا يهللل  اب ك   لكاموا فنهتمى ئل امت ملوا فنه  المى ئل  ن عأاوا اات بملا  لات  ع اات بملا

ن اا قل الم   م  يأخذ ب ااالاية الاا قلل الا لان من ااملام م  يأخذ ب اتاقي الب اوح ة الب وسزمة
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ن ااملام ا ئذ يغاب اإلنيى ن ج نيب ااىسمةل ك حن فىشي اافت ة الاكن إذا خُ  لالحهلله ال يكفي
ن ممل  نئ  وه   با ء - ضي ار    -ثم ن يوح هم طا ة ااملام اليسزموهنم اليأخذالن   هم  

الال يرب بكل  لالاني  ال حيهللث بكل ءيا ليف كنفنة تملانم اا  س - ضي ار    -البن   ون بملهلل 
ال ثوا ااملام  ااذين الااملام ا ل- ضوان ار  انهم-هذا ااىشيا اوو الث ك ن ااوح بة  لءيا

 الاكن قهلل يكون يف بملض الزم ة ك ن لالك نيت تأخذ ب اوح ة ل  هللهم ياا ون هذه المو 
الهذا مىشهو  يف دالاالين ااملام اليف   لاليكونيون مملهم الي ظاالن لااملام ا يوح هم طا ة ااملام

اكن و  كثا فى د  لال ن الءن ا ااكثريالكتب ااط ق ت ااىشيا ااكثري م   يملثاالن  اب اافوائهلل 
الهو يىكت  ن احلق  لاازم ن الخىشي قهلل يىشب بملض اهل ااملام من صح ة طا ة ااملام ا 

لني  ياى  ؛القهلل ميت ع من صح ة طا ة ااملام ا  لفنتملام طسب  الخذ ب ااخوة لاليأخذ ب ااخوة
ريى اهنم يتملامون م   امو ا اكثا ضا ا م ه  نيفمل  ا  مم  قهلل جيهللالني  ب ااالاي ت ل ففى د اازم ن

با اني  ي  غي ون يرب ب اى ة ان ياا ي  - ضي ار    -ال اب كل ح ل فإن  ثم ن  لالالخ   
فإذا خ مل اافت ة  انهم فإني  ي ا ع ب ذكاه ااحهلليث  لالاني   ان  ان ي وح لح ل من يربه

 ضي -الهكذا ممل ذ  لكموهتاوال آية يف كت ا ار م  حهللث :ق ل لالم  يف نيفى  من خومل اافت ة
ال إا  إال  :من ق ل :فحهللث بقوا   ان  ااوسال الااىسر لخىشي ان ميوت ك مت  ااملام -ار    

 .دخل اجل ة ار خ او  من قا  
ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم  :يقول --سمعت رسول اهلل  :ثم قال))

  ((يصلي الصالة
 :إحى ن ااوضوا حيتمل اماين

اال  لالاوىح إن ك ن مغىوال لىلإحى ني  مبملىن ان يملطي كل  ضو حق  من ااغ   :الالل
 لميىح بااع  كم  اماه ارال  لاليغىل يهللي  كم  اماه ار لفنغىل الجه  كم  اماه ار لممىوح 

الهذا م   لفنتم غىل ااملضو ك مس ت م  دالن انيتق ص من ااوضوا لاليغىل  جان  كم  اماه ار
 .يىمب حبهلل اإلجزاا

الهذا مملىن قوا  يف  لالهو القوى ان إحى ن ااوضوا إع  غ  الهو ان يتوضأ ثسث  :ااث ين 
تكون فن  فضناة ااوضوا  الا اب م  لافضناةالهو ااذي فن  ا ل((فنى   ااوضوا)) :اااالاية الخاى

 .ب إلع  غ
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 .لني   اجع إىل اافملل حيىن الضواه ؛محيىن الضواه ب اض ((فنحىن الضواه))
يواي ااوسال  :مث يواي ااوسال هذه نيكاال قوا   ان  ااوسال الااىسر ((مث يواي ااوسال))

 (ال)فهي   مة  لالكل م  يوهللق  ان  اني  صس  :هذه   مة اي صسال ك نيت يواي ااوسال اي
الاذاك ال د اافضل ون  لااج س ج س ااوسال اي يواي ااوسال عواا ك نيت ني فاة اال فايضة

الون صاب  لالغريه - ضي ار    -هلليث ايب هاياال ايضة ب اوضوا اوى   كم  يف حصاب ااف
فا مث صاب  كملتا ال حيهللث فنهم  نيفى  إال غُ )) :اا  فاة كم  يف حهلليث  ثم ن يف ااوحنحا

  .الهذا يىشمل اي صسال عواا اك نيت فايضة اال ني فاة مث يواي ااوسال ل((ا  م  تقهللر من ذني  
بن   البا ااوسال الخاى  إال غفا ا  م  ((بن   البا ااوسال الخاى إال غفا ا  م ))

اال صاب  لمن صاب هبذا للن الالل ااوسال يىشمل اا  فاة الاافايضة ؛ختونص ااملمور الالل
الان هذا  لدل  اب اني  يايهلل اوكتوبة لإال غفا ا  م  بن   البا ااوسال الخاى :ق ل فام  لهبذا

الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان )) :يف ااوحنحمثل قوا   ان  ااوسال الااىسر 
فنكون حن ئذ دال  اب ان  ل((والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن

  .الهذا يفىاه احلهلليث اآلخا لم  با ااوستا :اي ااتكفري الاوغفاال اا ن نة
 .فنغفا ا  م  با ااوستا يواي ااوسال الخاى :اي ((حىت يوانه ))

جملل الما ماتب  اب الضوئ   لني  ق ل ؛يف هذا دانل  اب فضل ااوضوا الفضل ااوسال
يتوضأ الال  القهلل يأيت من لمث قان ذاك بكوني  يواي فس يكفي ااوضوا الحهلله لإحى ن ااوضواال 

المن ه   بن ت اا ووص ان ااوسال تكفا ااذنيوا كم  يف  لف ا اني  مقاالن ب اوسال ليواي
و  عأا  يف ااوحنح اني   -ال ن ابن   ضي ار    -احلهلليث ااوحنح  ن حذيفة بن اانم ن 

فسكت الصحابة فقال  ،من يخبرني من يحدثني حديث الفتن :فق ل ل ما  ن اافت ة
سمعت  :ثم قال أي حذيفة ئ،لجر  إنك عليها: فقال له ،مير المؤمنينيا أ أنا :حذيفة

-فقال  ((والصدقةفتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصالة )) :يقول رسول اهلل 
 لفهي مكفاال ل((تكفاه  ااوسال)) :ااىش ههلل قوا  للست على هذا أسأل :-رضي اهلل عنه

اليقع فنم  با  لاليقع م  با ااوضوا الااوسال لوسالاليقع بفملل اا لااتكفري يقع بفملل ااوضواال 
اليف حهلليث   جملل ااتكفري يف م   ل--كل هذا ال دت ب  اا ووص  ن اا يب   لااوسال الااوسال

اال تهللاخل با  له  ك تمل  ض انالني ه    اب هذا حىت ال يظن اا ملض  لبا ااوسال الااوسال
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ب اوضوا نيفى  كم  عنأيت يف حهلليث هذا من ب ا اات وع ان ار يكفا ااذنيب  لالح ديث
ااذنيوا الخاالجه  من ا ض ا  الحت ث لااوحنح      ان  ااوسال الااىسر يف إع  غ ااوضوا

اليكفا ااذنيب  لاالنيته ا م  ال  ع  غ ااوضوا بملهلل فااغ  من ااوضوااليكفا ار ااذنيب بإ لااوضوا
من حهلليث  ث تكم    ل هللث فنه  نيفىإذا مل حيُ ب اوسال اايت يوانه  ني فاة ك نيت اال فايضة 

فأص ح ااتكفري بفملل  لبا ااوسال الااوسال  واليكفا  اليف ااوحنح - ضي ار    - ثم ن 
الاص ح ااتكفري بفملل ااوضوا الااوسال  اجمل  إىل ااوضوا الإىل  لااوضوافضل ااوضوا  اجمل  إىل 

الال يىشمل  لوسال  با ااوسال الااوسال بفملل ااوسال خ ص  ب امبالاص ح ااتكفري  لفملل ااوسال
  .ااوضوا
ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ     ڤ  چا اه يايهلل هذه اآلية : ق ل م اك :ق ل حيىي))

 --هذه اآلية من عو ال هود من الص ي  ار  ((چڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ        
فنىشمل صسال اافجا  چ ھ  ھ  ھ  ڤ  چ ا  ن   ان  ااوسال الااىسر اللمت  من بملهلله

اوغاا  ل فنوايالهي ااط ئفة من ااانل بهللخول ااانل چ ھ  ے       ےچ  لملواالااظها الاا
الاذاك  چۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ فىشمات ااواوات اخلمس  لالااملىش ا

 لطهاين :فق ل لكم  يف احلهلليث ااوحنح اني  اص ا حهللا  --و  ج ا اااجل العأل اا يب 
 لنيملم :ق ل ل((؟هل صانت ممل  )) :فق ل لااث اثةمث ج اه اواال  لمث ج اه اواال ااث نينة لفأ اض    

الذكا بملض ااملام ا ان هذا ااتكفري ط مل   لالهذا يهللل  اب فضل ااوسال ل((قهلل غفا اك)) :ق ل
الم  ال د  لإن م  ال د خ ص  فهو خ ص :المن اهل ااملام من ق ل ل  هلل اجلمهو  خ ص ب اوغ ئا

و  ا اد اتخونص  --ن اا يب الااهللانل  اب ذاك ا لالهذا اقوى اوذهب  ل  م  فهو   ر
الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان )) :فق ل لخوص

 لهذا ااتكفري اا نين ل((على رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر
 :حىت ال د ل ال اب فملل ااوسال نيفىه  فهذا ال د بملموم لالام  ااتكفري  اب فملل ااوضوا نيفى 

ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين ال يحدث فيهما نفسه ))
فه  ك  لالهذا ء مل ااوغري الااك ري ((يذنيب ذني  )) :ق ل ،((من ذنبه كيوم ولدته أمه تلإال انف

 ن فالمحل هذا  اب اخلووص  لفاق با ااتكفري اا نين البا ااتكفري اافملاي افملل ااململ نيفى 
إن ااتكفري  :ق اوا ااذين المن اهل ااملام حىت اجلمهو  لال ياو من نيظااوطاق  اب اوقنهلل 
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 :ذني   ااك ري مع اهنم يقواوناامل هلل  إني  قهلل يكفا  ن: خ ص ب اوغ ئا دالن ااك  ئا ق ل بملضهم
ا  س يتف التون يف هذه ن االا لخ ص ب اوغ ئا قهلل يكفا     ااذنيب ااك ري بقوال إخسص 

مع اهنم ياالن ن من اداه  بإخسص الصهللق قهلل يغفا ا  ذني   الاو ك ن ك ريا الا لتاامل  دا
 لال اب كل ح ل ااذي يظها من ااى ة ان م  ال د مطاق  ي قب  اب إطسق  لخووص  ب اوغ ئا

اوو د الاحملل ال ياو  اختسمللن محل اوطاق  اب اوقنهلل مع  ؛الم  ال د مقنهللا ي قب  اب تقننهلله
ا اا ص  اب دالات  م  ال ان  فإن ااذي يظها الار ا ام إبق  لءك ل مملاالملالفن  اإل لمن نيظا

  . اب إطسق ي قب الم  ال د مطاق   لقنهللال د مقنهللا ي
من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم )) :حن م  يقول يملين
اذنيوا فنه  ااوغ ئا من ذنيوب  كنور الاهللت  ام  الهو يملام  ان  ااوسال الااىسر ان ا ((ولدته أمه
هذا خ ص ب اوغ ئا دالن ااك  ئا هو  :يملين الاضح ااهللالاة يأيت احهلل اليقولال هذا  لالفنه  ك  ئا

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  چ  اصس اجت  ا ااك  ئا موجب اغفاان ااوغ ئا

الكوني   لالاوقنهلل يقنهلل مبو ده ل اب إطسق كل ح ل ااذي يظها إبق ا اوطاق   بال ا چڱ  
وضملا يهللل اومع ان الحوال خمتافة يف ان  ااوسال الااىسر يطاق يف موضع اليقنهلل يف موضع  

 .الهذا هو ااذي يظها الااملام   هلل ار ل اب ان اكل حكم 
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وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار  :-رحمه اهلل-قال )) - 33
وضأ العبد المؤمن فتمضمض إذا ت" :قال --عن عبد اهلل الصنابحي أن رسول اهلل 

فإذا غسل وجهه خرجت  ،وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه ،خرجت الخطايا من فيه
فإذا غسل يديه خرجت الخطايا  ،الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه

فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه  ،من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه
فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت  ،نيهحتى تخرج من أذ

  .(("  ه إلى المسجد وصالته نافلة لهثم كان مشي :قال ،أظفار رجليه
إذا توضأ  :قال --أن رسول اهلل  -رضي اهلل تعالى عنه-عن عبد اهلل الصنابحي ))

من ا ظم الح ديث الهو  لاحلهلليث ااىشايف اءتمل  اب فضل ااوضوا اهذ ((العبد المؤمن
ار  فإن من ا ظم اخلري ااذي مين لالم  جملل ار فنه  من اخلري لااهللااة  اب فضل هذه اامل  دال

       الاذاك امنت ار هب   اب ني ن  لم ة  ظنمةالغفاان ااذنيوا  لان يغفا ذني   ه اب   هلل ب 
 ر اا ملمة إن مت :ق اوا چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ : ق ل ع ح ني 

: نيملمة اإلعسر بكم ل اإلعسر الءاائمل  اقوا  :اي چٺ  ٺ  ٿ  چ  :القنل لبغفاان ااذنيب
الاي  م  ك ن فإن غفاان ااذنيب نيملمة  لالااقاآن يفىا بملض  بملض  چچ  چ  چ  ڇ  چ 

 للن اا سا يأيت بى ب ااذنيوا ؛فقهلل قفل  ان  ب ا اا ساالإذا غفا ار اامل هلل ذني    ل ظنمة
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق )) :يقول --ن الاذاك ك 
  ضي ار    -كم  يف ااوحنح من حهلليث ايب هاياال يف اعتفت ح  ااوسال       ((والمغرب

د ااىشا لن ااذنيب هو ااذي ياد ب  موا   ؛فإذا غفا ار ذنيب اامل هلل فقهلل جن ه العام  ل-الا ض ه
الب  يفنت اإلنيى ن  لذنيب تكون فنت ااهللين الفنت ااهللنين  الفنت اآلخاالب ا يف ااهللين الااهللنين  الاآلخاالل

القهلل  لالقهلل يكون من اهل ااط  ة فنوامل بى ب ااذنيب يذني   ليف دي   فنوامل  ن ااط  ة
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   چ حيار ااازق بى ب ااذنيب يذني   الااملن ذ ب ر 

 لفإذا ك ن ااوضوا يغفا ااذنيب لذه ه الهذا يهللل  اب ان ااذنيب ميحق ااربكة ي لچڀ  ڀ  
المن ه    لالاني  ع ب من اع  ا اخلري اامل هلل يف دي   الدنين ه الآخات  لفهذه م زاة  ظنمة ااوضوا

ذكا هذا  - مح  ار-الاوو ف  لدات ااى ة  اب فضناة احمل فظة  اب ااوضوا الاوهللاالمة  ان 
 --مب  ال د فنه   ن  عول ار احلهلليث ب  ا ج مع ااوضوا اكي ي ا فضناة هذه اامل  دال 
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  .يف هذا احلهلليث ااوحنح من اافضل ااملظنم من غفاان ااذنيب
 . فملل ااوضوا: إذا توضأ اي ((إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض))
فتمضمض تقهللر ممل    ((إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه))

ظة خاجت ااملام ا يف هذه اااف ن فم م :اي ((خرجت الخطايا من فيه))تملايف اوضمضة 
نيف  خاجت من الجه  حىت ختاج من حتت اءف    ن ن  خاجت اخلط ي  من فم  خاجت من ا

 :من اذنين  خاجت من  جا  هذا ااملام ا فن  الجه نمن يهلله خاجت من  اع  
خط ي   :خاجت اخلط ي  من فن  اي :قوا ان اوااد هب  خط ي  ااملضو نيفى  ف: ااوج  الالل 

يغفا  لالي قب حق اوخاوق لفم من اااى ن من زالت اااى ن من ااىب الااىشتم الغري ذاكاا
فنه  ااتوبة فنم  با اوخاوق  لن حقوق اوخاوقا ال تزئ ؛حق اخل اق الي قب حق اوخاوق

فاو قذمل امااال مؤم ة الااملن ذ ب ر  و ة  لال بهلل او حب احلق ان يملفو اليوفحبل  لالاوخاوق
الاو قذمل مؤم   كذاك فت فمل   لتوبة ان تذهب إانه  التىأهل  ان تى  كاا :ا  ف قول لالت ا

  حق اليملذب  ع ح ني  ا  لن ار هن ه  ن هذا ااذنيب فا   ؛ااتوبة فنم  بن   البا ار يف حق ار
الام  م  بن   البا اوخاوق  لع ح ني   فإذا ت ا غفا ا  م  بن   البن   لبتملهللي حهللالده ال ون ني 

إن هذا خ ص  :فقنل لخاجت خط ي  فن  من غري حق اوخاوققف  اب ااتوبة فهذا يتو 
بل حىت احلاكة ب ااى ن عخاية  . نففي اافم زالت اااى لب اذنيب ااذي يكون من ااملضو

 الهكذا خط ي  ااملا لا  س هذه تملترب ذني   الإمث  خاجت خط ي ه من فن   اب اهن  خ صةب 
خاجت كل خطنئة  :القوا  لكل خطنئة مىشته   جسه  جتخا  : هذا ااقول يقوي  قوا لب ا ظا

 .هذا يهللل  اب اهن  خطنئة خمووصة ب املضو بطىشته  يهللاه 
ان  :ك نيت ااملضو اال غري ااملضو اي    ختاج اخلط ي  بغىل ااملضو عواااهن: ااوج  ااث ين 

ا الاذاك ختاج مع آخا قط لجماد إص بة او ا ااملضو يوجب خاالج اخلط ي  مهللال بق ا هذا او ا
 لكم  يف احلهلليث اآلخا مع او ا اال مع آخا قطا او افنتوقف ااغفاان   هلل آخا قطا او ا   لاو ا

 لالمن يهللي  لإن هذا يىشمل ااذنيوا  موم  ان ذنيوب  ختاج م   من الجه  :ب  اا  اب ذاك ق اوا
ه  يهللاه بطىشت :قوا يف ا  م  ذكاني  من ااى ة  :ااوج  الالل لالمن  اع   مور اخلط ي  لالمن اذنين 

 .الهذا كسمه  حيتما  لإن اوااد ب   مور ااذنيب :الااوج  ااث ين ق اوا لالمىشته   جسه
ني  قهلل ل ذا اعت ثا خاجت اخلط ي  من انيف ؛الإ ((وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنقه))
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الااتحىس اال ااىشم  اب ع نل ااتجىس  لكون يف النيف ذنيب بىشم احلاار الاعتمل ط احلااري
  .ذنيبي[  ف لنيف] لنيفهذا يقع من ا

  ((جهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيهفإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من و ))
الانس ااىشملا  لكذاك الءف   مجع ءفا الهو احلهلل ااذي يكون  ان  م  بت ااىشملا من ااملن ا

جفن ااملا هذا ااذي نيفى  ءملا الههللاا إمن  اوااد نيفس احلهلل ااذي يكون  اب طامل اجلفن 
ط بملض ائمة اااغة الاءتها   هلل اامل مة ان اوااد ب  ااىشملا ااذي هو الغا   لااىشفا : يق ل ا

  .اااموشالههللاا 
حىت  ((فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه))

  .اال  اب ع نل اخلووص لإم   اب ع نل ااملمورختاج من حتت اظف   يهللي  
 اب ااتفونل  ((يا من رأسه حتى تخرج من أذنيهفإذا مسح برأسه خرجت الخطا))

الاني  ال  لالاهنم  متىح ن مع ااااس لإن الذنيا من ااااس :ااذي ذكاني  هذا احتج ب  من ق ل
ني  ال حيت ج ان يأخذ هلم  اال  ل- محهم ار-الهو مذهب احل فنة  ليازر ان يأخذ هلم  م اا جهلليهللا

فإذا )) :الالج  ذاك اني  ق ل ل- ضي ار    - عتأيت اوىأاة يف اثا ابن  ماال  لم اا جهلليهللا
الفن   لفجملل الذن ت بملة ااااس ل((مىح بااع  خاجت اخلط ي  من  اع  حىت ختاج من اذنين 

جملل خاالج اخلط ي   --ن اا يب ل ؛ان الذنيا ال تت مل ن ااوج  جلمهو  ااملام ا  اب دانل 
فهللل  اب اهنم  من  لمن ااملن افهللل  اب اهنم  من ااااس كم  جملل ااوج   لمن الذنيا

األذنان من )) :ق ل --اا يب  ان -م ضي ار   ه-الحهلليث ابن امل  س الايب ام مة  لااوج 
 :المذهب اجلمهو  خسف  اازهاي ااذي يقول ليهللل  اب ان الذن تأخذ حكم ااااس ((الرأس

خلقه وصوره  للذي سجد وجهي)) :الاحتج بقوا   ان  ااوسال الااىسر لإن الذن من ااوج 
من ااااس ال  اهنم ف اوحنح  ل((وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك اهلل أحسن الخالقين

لني  حتول ب  اوواجهة  ؛م  اق ل من الذنيا من ااوج  :المن اهل ااملام من ق ل لمن ااوج 
 لالكس ااقواا ضملنف للني  ال حتول ب  اوواجهة ؛الم  ادبا من ااااس فنمىح لفنغىسن

الذنيا  انيهللل  اب  ((من الرأساألذنان )) :الالل اقوى ان قوا   ان  ااوسال الااىسرال 
الان ااكل ممىوح ت مل   لالاني  ال فاق با م  اق ل من الذن الم  ادبا لمتىح ن الال تغىسن

  . اب ان الذنيا من ااااس ((حتى تخرج من أذنيه)) :الحهلليث   يقوي  ه   يف قوا  لااااس
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 ((جليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليهفإذا غسل ر ))
حىت ختاج من حتت اءف    ن ن  حىت ختاج من حتت اظف    جان   اظف  حىت ختاج من حتت 

اال  هل  جار الهل ااذنيوا ؟الكنف يكون هذا ل--يهللي  هذا كا   ام غنب ال يملام  إال ار 
يىام  لال جم ل هل  مع المو  ااىمملنة ااغن نة كل هذه ااىفىط ت الاالجته دات ااملقانة؟كذا 

حقنقة ختاج : جم ز الانس اوااد ب  حقنقة اهن  ختاج نيقول ميكن ار هذاال  :يقولم   نهب  اإلنيى 
ان ااذنيوا تكون يف جىهلل اإلنيى ن اهن  ختاج  -- اب اى ن  عوا   --خربني  ار القهلل ا

يف ااهلل  ا اامنت من ااذنيوا  ((وطهره)): الق ل ((طهرني)) :الاذاك ق ل لمن جىهلل اإلنيى ن
طهرني من الذنوب والخطايا )) :الق ل  ان  ااوسال الااىسر لالاخلط ي  اغىا  ب و ا الثاج الباد

 لكم  يف حهلليث ايب هاياال يف صحنح مىام يف اعتفت ح ااوسال  ((ونقني من الذنوب والخطايا
م   لاا قل فنه  الجود ل ااملقل معفس جم  لفهذه امو  غن نة اخرب هب   ان  ااوسال الااىسر

كنف ال الهل إذا فملل ااذنيب يهللخل ااذنيب  لكنف ختاج كنف تهللخل  :جياس اإلنيى ن يقول
ل ف اإلنيى ن بل يقف   هلل حهللالد ااىشاعال يتكاهذه اوى ئل هي ااتكاف بملن    ل؟يهللخل

وا كم  الان ااذني لاليملام ان ار  اب كل ءيا قهلليا لخربه هبذا الما ااغنيب يىام ب ااىشاع ا
ني  يغىل م ه  الا لالاني  يطها م ه  اامل هلل يطها لاهن  ختاج من اا هللن ختاج --اخرب ار 

-  اخرب ب   عول ار مبآم   ب ر ال  ليغىل كم  اخرب ار الاخرب  عوا   ان  ااوسال الااىسر
- اب مااد ار . 

  ممل  ه ان ذنيوب  فإذا غفات ذنيوب ((ثم كان مشيته إلى المسجد وصالته نافلة له :قال))
ان ال  لالاذاك ب  اا  اب هذا احلهلليث كاه ط ئفة من اهل ااملام ان يتمىح بملهلل ااوضوا لعتغفا

الهذا اكهللت  ااى ة ان  ،((مع الماء أو مع آخر قطر الماء)) :قوا الفضل ان يرتك او ا يتق طا ا
الجملل ي فض او ا  : اتق هلدا  و  ج ات  منمونية ب و هلليل بملهلل غىا  من اجل  بة مل يُ  --اا يب 

الاذاك الفضل بملهلل ااوضوا ان يرتك او ا يتق طا اال يت ىشف  لبنهللي  صاوات ار العسم   ان 
خىشي ااضا  ال اكن او ك ن اازم ن ب  دا  لحلوول هذا اافضل من حت ت ااذنيوا الاخلط ي 

 ا ام  من حنث الصل فإني  يىتحب ط ئفة من اهل ااملام ان يرتك او لف لما فن  الاعع
اله  ك من اهل ااملام  لفهذا حيتما  اا ص ل((مع الماء أو مع آخر قطر الماء)) :اقوا  ليتق طا

ال يؤثا  ((مع الماء أو مع آخر قطر الماء)) :اليكون قوا  لىلب اغ   ح صاةاوغفاال  :من يقول
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ااوج   لهن  مغفاال مات ة  اب اافملل ال تزيهلل الال ت قص  اب هذا ؛فن  مىح اال بقي او ا يتق طا
ااتمىح بملهلل ااوضوا يتأالل اا ص فهو  هلليل ال او ل ف لما حيتمل من تاك ال اب كل ح لااث ين

 .المن مىح يملتقهلل ان اوغفاال اافملل فكا   اب خري ل اب خري
مث ك ن مىشنت  إىل اوىجهلل الصست   ((ثم كان مشيته إلى المسجد وصالته نافلة له :الق))

لن ااوضوا مل  ؛مىشن  إىل ااوسال د ج ت تزاد ا مث بملهلل ذاك  لني فاة ا  مبملىن اني  يغفا ا  ذني  
الهذا ااذي جملل بملض  لالاوىشي إىل ااوسال تافع ب  ااهلل جة التكفا ب  اخلطنئة لءنئ  ي ق

المل يكن اإلنيى ن ذنيب بأن ح فظ المل  لإني  إذا ال د اا ص بغفاان ذنيب اال ذنيوا :ااملام ا يقول
الانس   هلله  لمث صاب فايضة لالبملهلل من ااذنيوا صاب فايضة القهلل اعتغفا الت اال يقع يف ذنيب 

يملطب  :ق اوا  لمث صاب اافايضة ااث نينة المل يوب ذني   بن هم لذنيب توضأ افايضة مث صسه 
كان مشيه إلى المسجد كانت نافلة له ثم  " :د جة كم  او ك ن مون   ااذنيب ب  اا  اب قوا 

ال الااىسر ان اا ص دل  اب اني  يغفا الالء   ان يق ل م  ق ا   ان  ااوس ل"وصالته نافلة له
ني  يكف  ن ذاك ا  خطنئة ف اذي تطمئن ا  اا فس ا ام  إذا مل يكن ا  ذنيب المل يكن لا 

 :كون بملضهم يقول  لم  ج اني  خرب ي ا الحيهللد م ذا يكون لن ؛--اليرتك اماه إىل ار 
 ليذني ون ختتاف ذنيوهبم ااذين لن ؛يملطب م زاة كم زاة من اذنيب الغفا ا  ذني   هذا اما صملب

فهذه امو  ال  لقانلاااله  ك من اذنيب قانل الغفا ا   لاله  ك من اذنيب كثريا الغفا ا  كثريا
الالفضل الدا مع اا ص ان اا ص ذكا ااغفاان اإلنيى ن ان يضع فنه  ض بط  مملن  ليىتطنع 
 اب اني  اما  ىكت  م  عكت     ااىشاعالعكت  ن  هللر الجود ااذنيب ف  لذنيباوجود اا

  .--غنيب ال يملام  إال ار 
الهذا دات  ان   لفن  دانل  اب فضناة اوىشي إىل ااوسال ((ثم كان مشيه إلى الصالة))

أنه لم يخطو خطوة إال كتبت له بها )) :اا ووص كم  يف ااوحنح      ان  ااوسال الااىسر
 ل((خطيئة رفعت له بها درجة وحط عنه بها)) :اليف بملضه  ل((حسنة وحط عنه بها خطيئة

َأاَل » ::ق  ل   --  ن  ا يب  ُها يد ا ال ل ا ن    ُعول  ار  ااذي  الاه مىام  الكم  يف احلهلليث ااوحنح
: قَال وا بَ َلى يَا َرس وَل اهلِل قَالَ « اْلَخطَايَا، َويَ ْرَفع  ِبِه الدَّرََجاِت؟ َيْمح و اهلل  ِبهِ َأد لُّك ْم َعَلى َما 

َلى اْلَمَكارِِه، وََكثْ َرة  اْلخ طَا ِإَلى اْلَمَساِجِد، َواْنِتظَار  الصَّاَلِة بَ ْعَد الصَّاَلِة، ِإْسَباغ  اْلو ض وِء عَ »
 «َفَذِلك م  الرِّبَاط  



 شرح الموطأ                                            من الدرس األول إلى الدرس الرابع عشر
 

 - 074 - 

ف اذي ميىشي  لالار ال يضنع اجا من احىن  مس ((مث ك ن مىشن  إىل ااوسال)) :فق ل ل 
 لمطنع  ي ميىشي إىل با ااوااهللينالااذ لااذي ميىشي إىل حاق ااذكا مطنعل ال إىل ااوسال مطنع
الإىل  لمطنع  الإىل ااواح با اا  س لمطنع  الإىل تفايج ااكاب ت لمطنع  الإىل صاة اااحم

مث  )) :قوا   ان  ااوسال الااىسر يهللخل يفكل هذه   لمطنع الما ب وملاالمل الاا هي  ن او كا
 :ب يف خري اجا اقوا الان كل من مىش ليهللل  اب ان اوىشي يف اخلري قابة الط  ة ((ك ن مىشن 

الهو م  يىمن  ااملام ا ااوعناة  لفجملل اوىشي مفضل ب اغ ية ل((ثم كان مشيه إلى الصالة))
المن ه    لفام  ك ن العناة إىل ااوسال ءامل بىشامل ااوسال لف وىشي العناة إىل ااوسال لالااغ ية
ف اوع ئل  له بن   هلل ااىسر ان ااوع ئل تىشامل بىشامل مق صهللااملز م ر الئمة الم هم اإلقا  

الااوعناة  لإىل ار الاح ه  لن توحنهلل ار ا ظم ال م ل ؛إىل توحنهلل ار ا ظم ااوع ئل الاءافه 
ااوعناة إىل ااوسال افضل من ااوعناة احلج الهكذا  لإىل ااوسال افضل من ااوعناة إىل ااوور

ب إىل با الاو مىش لفاو مىشب إىل ااوسال فمىشن  فن  فضناة لاهن  تتف ضل بفضل مق صهلله 
الاو تمل  ض اوىشي إىل ااوسال مع اوىشي إىل با ااوااهللين اقهللم    لااوااهللين فمىشن  فن  فضناة

ابن  الاذاك ق ل للن اوىشي إىل ااوسال ااوسال افضل من با ااوااهللين ؛اوىشي إىل ااوسال
الصالة على )) :ق ل ؟اي ااململ احب إىل ار :--عأات اا يب  - ضي ار    –مىملود 

يهللل  ((ثم كان مشيه إلى الصالة)) :فكوني  يقول ل((بر الوالدين)) :؟ ق لمث اي :قات ((هاوقت
 . --الاني  قابة الط  ة ر  ل اب ان اوىشي إىل اامل  دال فن  ثواا الفن  جزاا

ن ل ؛((ثم كان مشيه وصالته))ث ا العنؤجا  اب اني  عنالاا  فاة اازي دال  ((نافلة له)): قوا 
الصست  الهذا يهللل  اب اني  يف  مىشن  إىل ااوسالل: يهللل  اب ان قوا مىشن  الصست   :قوا 

اال إىل  ليف اوىجهلل ال انتهجهللا لاليف حكمه  اا وافل مثل ان ياج إىل صسال اارتااليح لاافايضة
 .صسال ااكىومل الحنو ذاك

وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن  :-رحمه اهلل-قال )) - 36
أو  ،إذا توضأ العبد المسلم :قال --أن رسول اهلل  - عنهرضي اهلل-أبي هريرة 

أو مع آخر  والمؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء
أو مع  ،فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ،قطر الماء

أو مع آخر  ،رجاله مع الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها ،آخر قطر الماء
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  .((قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب
خاجت كل خطنئة بطىشته  يهللاه ابواهت   ن  ه  :هذا احلهلليث ك اذي ق ا  الفن  ف ئهللت ن

ذين ل الااإهن  ختتص بذنيب ااملضو نيفى  :من يقول قول اب انمىشته   جسه هذا كا  يهللل  
 :ق اوا ((ثم كان مشيه وصالته نافلة له)) :ني  ق لل ؛إني    ر يىتهللاون بآخا احلهلليث :يقواون

اخاى ا قنة  اله  ك خط ي  للني  يف خط ي  اخاى اافاج ؛هذا يهللل  اب اني  م  بقنت ا  خطنئة
فكأن احلهلليث  لصهللق  انه  هذا ااوصف م  ل فاو خوت ب فس ال ض ا اوذكو الال ض ا

إني  ذكا ااملضو لني  هو  :ملضهم يقولالهذا ااذي جملل ب لي     اب هذا ااملمور من هذا ااوج 
ختاج كل يملين فإذا خاجت ااذنيوا خاجت ذنيوا ااملضو كأع س  ااذنيبلالع س يف الصل ال 

مع  :مث كذاك فن  ف ئهللال ث نينة الهي قوا  لاال مع آخا قطا او ا لخطنئة ابواهت   ن  ه مع او ا
اني  ال  لعتح  ا  هللر اات ىشنفالهي اايت تهللل  اب م  ذكاني ه من ا لاال مع آخا قطا او ا لاو ا

 لاهن  تكون  اب حىب بق ا او ا :ن اوغفاال مع آخا قطا او ا اييرتك او ا يتق طا إذا قنل بأ
  .اال ال ي ىشف  اب ااتفونل ااذي بن  ه لإهن  مغفاال اافملل اعتوى ان ي ىشف :الإذا قنل
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أبي طلحة وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد اهلل بن  :-رحمه اهلل-قال )) - 36
فالتمس  ،وقد حانت صالة العصر --رأيت رسول اهلل  :عن أنس بن مالك أنه قال

-فوضع رسول اهلل  ،بوضوء في إناء --تي رسول اهلل ، فأ  الناس وضوءا فلم يجدوه
-  فرأيت الماء ينبع من  :قال أنس ،ون منهلك اإلناء ثم أمر الناس يتوضؤ في ذيده

  .((ى توضئوا من عند آخرهمفتوضأ الناس حت ،تحت أصابعه
وقد حانت  --رأيت رسول اهلل  :قال -رضي اهلل عنه-عن أنس بن مالك ))

الفن  دانل  اب  ل--هذا احلهلليث اءتمل  اب مملجزال من مملجزات اا يب  ((صالة العصر
  .يف هذا اووضع - مح  ار-الاذاك ني عب ان يذكاه اوو ف  لبملض اوى ئل اوتملاقة ب اوضوا

هذه احل دثة الاايت ك ن فنه  ااوح بة  :القع يف ح دثتا - ضي ار    -انيس حهلليث 
 - ضي ار    -الح دثة ث نينة اال اخاى ءههلله   لقاابة ااثم نيا يف بملضه  ع ملا اال مث نيا

يف صاح الام  غريه فقهلل القملت هذه احل دثة  لالا من ااوضواؤ توض ااذين ئة مثالك نيوا قاابة ااثس
  ئةمك   ااف المخى: ق اوا ؟كم ك تم  :- ضي ار    -الق ل  المخىم ئةااف  ل الك نيوا احلهللي نة

 ضي ار -يقول  --الفن  مملجزال من مملجزات اا يب  لااف اوعملهم ذاك او ا م ئةاو ك   ال 
مسملت اال  ل-- ايت  عول ار  ((وقد حانت صالة العصر --رأيت رسول اهلل )): -   

 يب ياالي بواعطة القهلل لن ااوح ؛ذا نيفب ااواعطةااوح يب إذا  رب هب -- عول ار 
 ايت مسملت دل  اب اني  ءههلل  :فام  يقول لالياالي بهللالن الاعطة يكون م  ءاال ليىقطه 

فنكون بملضه  من  لالهذا ت  ين  ان  فوائهلل يف بملض الح ديث إذا تمل  ضت لاحل دثة الااقوة
هل مث يتافون يف صن  ااواعطة  لافظ ااتوايح ب ااؤية الااىم ع يقهللر مب  حيتمل الجود ااواعطة

فن  كسر لهل  ؟هل هو  تمل ااواعطة اال ال ال ن  عول ار  ل--قوا  ان  عول ار 
احلا هو ااوقت ال  لالح نيت -- ايت  عول ار  :ااىش ههلل اني  ق ل ل- محهم ار-ااملام 

  .دخل القته  :الح نيت صسال ااملوا اي
الح نيت صسال  ((عصر فالتمس الناس وضوءاوحانت صالة ال --رأيت رسول اهلل )) 

الفن  دانل  اب  لهذا الاقع يف اوهللي ة داخل اوهللي ة لطا وا الضواا :ااملوا ف اتمس اا  س اي
اني   -م الا ض هم ضي ار   ه-الاصح ب  ءظف ااملنش ااذي ك ن  ان   ان  ااوسال الااىسر 

  .دخل القته  :وا ايالح نيت صسال اامل ل مب  حضاهتم ااوسال الال جيهللالن كف ية او ا
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 م اا يتوضؤالن ب : طاب اا  س الضواا اي :ف اتمس اا  س اي ((فالتمس الناس وضوءا))
  .م فملل ااوضواالب اض ل  يتوضأ ب ااوضوا ب افتح م :قا  لن 

ان او ا :  اتمس اا  س الضواا فام جيهللاله ايف ((فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه))
 .فام جيهللاله م  الجهللالا او ا من قات  الءح  لال   هللهم قانلا لااذي ك ن مملهم

في ذلك اإلناء --فوضع رسول اهلل  ،فيه وضوءبإناء  --تي رسول اهلل فأ  ))
فن  يهلله  --الالضع  عول ار  ليملين يف ال  ابوضوا يف إني ا  --يت  عول ار فأ ((يده

فن   ان  ااوسال الالضع  لتأمل إني اا ال يىع اا فا ااكثري يملين م  يىع إال ااىشخص ااواحهلل
  .الااىسر يهلله

  .من ذاك او ا :الن م   ايمث اما اا  س يتوضؤ  ((منه ونثم أمر الناس يتوضؤ ))
 ايت او ا ني ع من حتت اص بمل  هذه  ((أصابعه فرأيت الماء ينبع من تحت :قال أنس))

 -- ان ار - محهم ار-الذكا ط ئفة من اهل ااملام  لهي مملجزال ا   ان  ااوسال الااىسر
  چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ و  ضاا احلجا بملو ه  --اخاج او ا ووعب 

اكن  لإن خاالج او ا من احلجا مأاومل :ق اواف لب املو او ا بضاا احلجا  --فأخاج ار 
خاالج او ا من احلجا هذا  لالإن ك ن ااكل مملجزال لان ياج من با الص بع فهذا ابا  الا ظم

الخاالج  من با اص بع  ل --مملجزال ا يب ار موعب ني  ان ك ن يف الصل مأاومل الإ
 ان  ااوسال الااىسر انس من  ن خاالج  من با اص بمل ل ؛فن  مملجزال  ظنمة - -اا يب

يف    چ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓچ الاو ا كم  اخرب ار تمل ىل  لج س م  ياج م   او ا
من ااطا ياج م ه  او ا فنثو  فنكفي  --اايت هي خماوقة خباقة ار الاكن اانهلل  لاحلج  ال

ف  ع او ا من با اص بع   ل-- اا يبالمة الاا فا الااط ئفة الاجلم  ة هذه مملجزال  ظنمة 
  .كفن 

بل  لالما ااذي ال حقنقة ا ل الانس هذا مثس هذا انس ب خلن ل انيملين  ((فرأيت الماء))
 ا ي  ع يملين ياج من با اص بمل  صاوات  ايت او :يقول ل-الا ض ه  ضي ار    - ايت بملنين 

  . العسم  الباك ت   ان ار
اني  و  خاج او ا من  :فتوضأ اا  س اي ((فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم))

اني  ب ق  اب ان او ا اوىتململ إذا مل يتغري ففن  دانل  لبا اص بمل  اعتململ اا  س هذا او ا
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 لالهذا اخلاالج مل يىاب او ا ااطهو ية ل--با اص بع اا يب لني  خاج من  ؛ اب ااطهو ية
 اإلم ر م اك - مح  ار-هب اوو ف الهو مذ لالاذاك مذهب ط ئفة من اهل ااملام

ان  - محة ار  اب اجلمنع-الهو  الاية  ن اإلم ر امحهلل  الااظ هايةل الط ئفة من اهل احلهلليثل
الهو ب ق  اب صفت  مل  لاال اغتىل ب  من اجل  بة لالاني  او توضأ ب  إنيى ن لااملربال ب و ا ااتغري

الهو  (اا  نينو)اووجود يف زم ني   تىمن  اامل مة  (اا  نينو)او ان  :فمثس ليتغري اني  ال يزال طهو ا 
 لمث بملهلل ذاك احهللث ا اد ان يتوضأ لفج ا الاغتىل ب  من اجل  بة لب و ا اوغتىل او اني  مأله

الكوني  المى   للني  ال يزال طهو ا ؛ف  ج ز ا  ان يتوضأ م  الاو ا نيظنف م  تغري ءيا من االص 
ال  :اي ((إن الماء ال يجنب)) :--الكوني  تزال ب  اجل  بة فقهلل ق ل  لاا هللن ال يىا   ااطهو ية

 مح  -فإذن يكون من فقه   ل((ن الماء طهور ال ينجسه شيءإ)) :الق ل لتون   اجل  بة او ا
لني  خاج من با  لاال إذا خ اط اا هللن  لن   اب ان او ا اوىتململبإيااد هذا احلهلليث اات   -ار

ل الان ااملربال يف المل يملتربه مل يىا   ذاك ااطهو ية لخ اط اا هللناص بمل   ان  ااوسال الااىسر 
المذهب من مسن   من اهل ااملام الهو الالىل  - مح  ار-الهذا هو مذه    لاو ا ب اتغري

حهللث ل الاذاك ااقات ن مذهب صملب ا  ربال ب اقانل الااكثريب اوواا ال  ربال ب اقاتا الال
ن او ا طهو  حىت الاكن اا ق ا  اب الصل ا ل ب الاوو  ب ااق ئل ب  كثريا من ااىشكوك الاوت

فحن ئذ حيكم بكوني  قهلل عا   ااطهو ية  لاتغري احهلل االص ف اال يكون االعتملم ل موج   ل يتغري
  .ن ك ن جنى  ف جسإال  لحبكم م  غريه إن ك ن ط هاا فط ها
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مر بن عبد اهلل المدني المجْ وحدثني عن مالك عن نعيم : -رحمه اهلل-قال )) - 36
ثم خرج  ،وضوءهمن توضأ فأحسن  :يقول -عنه رضي اهلل تعالى-أنه سمع أبا هريرة 
نه يكتب له بإحدى ي صالة ما دام يعمد إلى الصالة، وإنه ففإ ،عامدا إلى الصالة

فإن  ،فإذا سمع أحدكم اإلقامة فال يسعَ  ،حى عنه باألخرى سيئةويم ،خطوتيه حسنة
  .((امن أجل كثرة الخط :قال ؟يا أبا هريرة لم :قالوا ،أعظمكم أجرا أبعدكم دارا

 ن  اح ديث صحنحة من  هللال مقتطع -الا ض ه  ضي ار    -هاياال  ايبهذا الثا  ن 
وح يب  مب  حيهللث ب حلهلليث الال يافمل  الاا ل--الهو يف حكم اوافوع إىل اا يب  ل--اا يب 

هذا ال مي ع كوني   ل--الالصل فن  اني  مافوع إىل  عول ار  لالي ن   حكم  --إىل اا يب 
بملض اا  س ب اى ة الاماهتم مب  اما  تهذا كثري فإنيك  مب  حهللثال  ل--مافو   إىل  عول ار 

حكم ااى ة تحهللث ب اى ة فإني  يف فم  دمت انيك ت اال حهلليث  لار ب  ال عوا  دالن ان تذكا آية
  :- ضي ار    -يقول  لالاني  ءههللت ا  اا ووص ااوحنحة لن ممل  ه صحنحامبملىن 

من  ((من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصالة :يقول نه سمع أبا هريرةأ))
-ان اا يب  -الا ض ه  ضي ار    -يب هاياال حىن الضواه اااالاية يف ااوحنح  ن اتوضأ فأ
- ق ل  ان  ااوسال الااىسر ((من توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد)) :ق ل: 

 ،ضعفا ف على صالته في بيته خمسا وعشرينصالة الرجل في مسجده وسوقه تضع))
ثم خرج إلى المسجد ال يخرجه إال الصالة لم يخطو  ،وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء

فإذا صلى لم تزل المالئكة تصلي  ،ه بها خطيئةوحط عن ،خطوة إال كتب له بها حسنة
اوااد  ((إذا توضأ فأحسن)) :فقوا  ل((اللهم ارحمه ،اللهم اغفر له :عليه ما دام في مصاله

ا ض ا الهو غ اب  لااتثانثفن  ن يتوضأ ثسث  فنم  يىشاع ل الاإلع  غ اوااد ب  ابأحىن اع  
  .ااوضوا
مث خاج   مهللا إىل ااوسال هذا  ((إىل ااوسال مث خاج   مهللا لمن توضأ فأحىن الضواه))

خاج من هذا م  إذا ف ،((ثم خرج إلى المسجد ال يخرجه إال الصالة)) :مملىن قوا  يف احلهلليث
جياس مع  اال لخاج انق بل اصح ب  اال لن آخاهذا ءأالإىل اا نع  لخاج إىل ااىوق إىل ااتج  ال

ال مثس توضأ الخاج إىل صسال ااظها اليف اصح ب  فملان  ان يىتحضا اا نة ال ياج  إال ااوس
اني  يايهلل ان يواي  اال لني  يايهلل ان يواي ااظها مع اجلم  ة يف اوىجهللقا   النينت  بن   البا ار ا
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فإذا حوات نينة  لال ياج  إال ااوسال الهكذا ليايهلل ان يواي ااملىش ا  الاني لااملوا مع اجلم  ة
اال  ليف اا نت اال لفأتف الض ممل  يف ااىن  ال لني اصاي الاق بل فس :ااهللنين  ت مل  مل يؤثا بأن يقول

إذا  مهلل )) :ال ياج  إال ااوسال هذا ااىشاط هذا مملىن قوا  ليف ال ض جيملاه  ت مل  ال اع ع 
 .((إىل اوىجهلل

إذا  مهلل )) :فإني  يف صسال ج ا يف حهلليث ايب داالالد ايض  يف ااى ن ((فإنه في صالة))
  ه اني  إذا خاج إىل ااوسال فهو يف حكم اوواي مبملىن ملمال  ((احهللكم إىل اوىجهلل فهو يف صسال

فال )) :اليف احلهلليث ايض  لم ت اجاي ا   ما  اني ان ار يكتب ا  اجاه الثواب  حىت او 
  .إذا خاج إىل ااوسال ال يىش كن با اص بمل  ((يشبكن بين أصابعه

الاذاك هنن    ل فإني  يف صسال المن ك ن يف ااوسال ال يىش ك با اص بمل ((فإنه في صالة))
-ااوجها   هلل ااملام ا لني  من ءأن اانهود  اب احهلل  ؛ ن ااتىش نك با الص بع يف ااوسال

  .الفن  اثا مافوع ل- محهم ار
فاق يالاذاك  لالااملمهلل هو ااقوهلل ل مهلل إىل ااىشيا قوهلله ((ما دام يعمد إلى الصالة))

ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ہ  ہ  ہ  چ : بن   البا اخلطأ ااذي ال قوهلل فن  ق ل تمل ىل

  .قوهللت  :اي  چ ے  ۓ
كار من ار الفضل   ((ه حسنة ويمحى عنه باألخرى سيئةيوإنه يكتب له بإحدى خطوت))

  ب يف اإلحى ن او ح ه  يف ااهللنين لهن  ع ؛الاحلى ة مسنت حى ة لني  يكتب ا  هب  حى ةا
الاحىن ا  اامل ق ة فنه   لا  ه الب  ك لاوج  ار تق اه  ار م  إذا  مل اامل هلل حى ة ف لالاآلخاال

 لفىمنت حى ة لهن  تكون ع    يف اإلحى ن إىل ص ح ه  لالبملكس ااىنئة لفن  حى ة
فإن احلى ة م   ع ح ني  إذا احىن اامل هلل احلى ة جملاه  ا   لالإحى ن ار انس كإحى ن غريه

 ف احلى ة إىل  التض  ف القهلل تض  چ ک  ک  ک  ک  گ  گچ  ىشا حى  ت 
 .كت ت ا  هب  حى ة  -- اضمل مل كثريال ال يملامه  إال ار ئة ضملف إىل ع ملم

الفن  دانل  اب ان  ليكتب اواك :يكتب ا  اي ((يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة))
اااقنب الااملتنهلل يكت  ن ا م ل  انالهذا دات  ان  نيووص ااكت ا الااى ة  لاحلى  ت تكتب

فململ اامل هلل   چڎ  ڎ  ڈ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ          ڌچ : اامل  د كم  ق ل تمل ىل
  .ن خريا فخري الإن ءاا فىشافملما  إ لالهذا يهللل  ان  ااى ة تكتب ا  هب  حى ة ليكتب
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بإحهللى خطوتن  حى ة الميحب  ((حسنة ويمحى عنه باألخرى سيئة بإحدى خطوتيه))
أال أنبئكم ما )) :--الاذاك ق ل  لمتحب     من ذنيوب  عنئة اي ان ل    ب لخاى عنئة

حوول  :ماانالوجب مُ داافجملل فنه  ااى اب ال  ل((هلل به الخطايا ويرفع الدرجاتيمحو ا
ان م  يكون يف فضل ار  اب اامل هلل  ا ظمالهذا  لالغفاان ااذنيب الاخلطنئة لالجا الااثواا

 فنجملا  يف ام ن من ااملقوبة البا غفاان ااذنيب الامن ااملقوبةل لةجيمع ا  با زي دال الجا الاوثوب
اليزحزح اإلنيى ن  ن اا    بغفاان ذني   إذا  ل چ ھ   ھ  ے  ے  ۓ ہ  ھ   ھ چ 

  .لني  ال يهللخل اا    إال بذنيب ؛غفا ذني   فقهلل زحزح  ن اا   
هذا مقتطع من حهلليث ال إذا مسع احهللكم اإلق مة  ((فإذا سمع أحدكم اإلقامة فال يسعَ ))

يكم السكينة فما فإذا أقيمت فال تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعل)) :آخا يف ااوحنح
فأما  ان  ااوسال الااىسر ب اىكن ة من عكن ااىشيا إذا  ل((أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
ال تأتوها وأنتم تسعون ))ىشي الال ااقاق الال اوىاع اوال  هوي  قا الث ت مملىن ان مىشن  يكون 

  .((وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
قوا   ان  ااوسال فإن ا ظمكم اجاا ابملهللكم دا ال ا ((كم أجرا أبعدكم داراأعظم فإن))

 -الك ن  جل  اب  ههلل اا يب ل((را في الصالة أبعدهم إليها ممشىأعظم الناس أج)) :الااىسر
-  او : فق اوا ا  لالك ن بملنهللا  ن اوىجهلل لال ختطئ  ااوسال ال ختطئ  ااوسال مبملىن ال تفوت
م  احب او ان ط ب بنيت مملاق بط ب بنت  :فق ل لك حا ااامض انيك اختذت دابة تقنا

 --فق ل  لإين ل جوا من ار ان جيمع يل يف اجاي با ذه يب ال جمليت ل-- عول ار 
فس يتص اافضل ايض  ب اذه ا بل  ل((قد جمع اهلل لك بين ذلك)) :و  اخرب بقوا  ق ل

احلهلليث يهللل  ل جملةالجا ذه ب  ال ملة يملطن  ار يىشمل من نيوى ان يكتب ار ا  الجا يف اااج
اكن او نيوى يف قاا ال قا   ان ار يملطن  الجاين ذه ب  ال جملة كتب  ل اب ااذه ا هذا الصل

-الان اااجملة مل ي ا اا يب  لفهللل اا ص  اب ان الصل مىتحق ب اذه ا لار ا  اجا اااجملة
- ان من نيواه  كتب ار ا  اجاه يف  جملت   نةبن ه  احلهلليث ااث ين اهن  ب اال  لفنه  الجا. 

را أعظم الناس أج)) :--ق ل  ((جل كثرة الخطىمن أ: قال ؟يا أبا هريرة لم :قالوا))
ِديَارَك ْم  يَا بَِني َسِلَمةَ » :كم  يف مىام  ن ج با  الق لل ((في الصالة أبعدهم إليها ممشى

لن ال ض تىشههلل  ؛الهذا يهللل  اب فضل اوىشي ل «ر ك مْ ت ْكَتْب آثَار ك ْم، ِديَارَك ْم ت ْكَتْب آثَا
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الإىل  لفتىشههلل ال ض خبطوات  إىل ااواوات اخلمس لاامل هلل مب  كتب مب  فملل  انه  من اخلري
الالما  لالإصسح ذات اا ا لالبا ااوااهللين لالتىشههلل ال ض خبطوات  اواة اااحم لاجلمملة

كل ط  ة البا يىملب فنه  يكتب ار ا  هب  ال  لالكل خري ميىشي فن  لب وملاالمل الاا هي  ن او كا
يكتب هذه اآلث   اليور  --ار  چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېچ اجاا 

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  :الاذاك ق ل تمل ىل لااقن مة تىشههلل ال ض هبذه اخلطوات

الاذاك ت هللل ال ض غري ال ض  لمل  انه  من خري الءافتىشههلل مب   ُ ل چچ  ڇ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ      ۈئ  چ : ل ال ض ب اى هاال الهي اايت اء   ار إانه  بقوا فت هلل لالااىموات

لن ال ض اايت مىشي  ؛مل يململ  انه  خطنئة قطاو فضة اايت  الهي ال ض چېئ  ېئ  ېئ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  : انه  تىشههلل يور ااقن مة مب   مل  انه  من خري الءا الق ل

 لمب   مل  انه  من خري المن ءا :   ه  ايحتهللث اخ :ق ل ائمة ااتفىري چچ  چ  ڇ  
  .الاخلطوات إىل ااوسال تىشههلل هب  ال ض لفمن اخلري اخلطوات إىل اوى جهلل

اني  إذا  :من اجل كثاال اخلطب اي((من أجل كثرة الخطى :قال ؟يا أبا هريرة لم :قالوا ))
من  قاي  فإذا كثا اجاه ص  ت صست  انىت كوسال من ك ن  لكثات خط ه كثا اجاه

 ليف هذا دانل  اب ان اوىتحب اإلنيى ن إذا ذهب إىل اوىجهلل ان ميىشي الاال ياكب لاوىجهلل
من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا )) :يف يور اجلمملة --الاذاك ق ل 

فهذا يهللل  ل((وزيادة ثالثة أيام وزيادة ثالثة أيام ،وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة
اال  لالياد ااىؤال او اني  إذا مىشب ف تت  تك ريال اإلحاار لمىشب المل ياكب :ىشي ق ل اب فضل او

فهل الفضل ان  لاال اد ك ااوف الالل  لالإذا  كب اد ك تك ريال اإلحاار لف ت  ااوف الالل
لن هذا يملترب من ب ا تمل  ض اافضناة  ؛؟ ااذي يظها ان الفضل ا  ان ياكبميىشي اال ياكب

لهن  من  ؛ فواة اافض ئل اوتواة ب امل  دال مقهللمة  اب اافض ئل او فواةاوتواة الاافضناة او
 ريال اإلحاار متملاقة بذات فهو إذا  كب الاد ك تك ريال اإلحاار فتك لج س اامل  دال نيفىه 

اللني  إذا  كب اد ك  للن اوىشي العناة افملل ااوسال نيفىه  من افمل هل  تك ريال اإلحاار ؛ااوسال
الاافضناة اوتواة  لفضناة متواة فملل اامل  دال الكسمه الب لك ن اامل  دالالتملاق مبااوف الالل 

مث فضناة ااذات بمل   ال اخاى فضناة ااذات ذات ااوسال اايت  لمقهللمة  اب اافضناة او فواة
 لتتملاق بذات ااوسال حىت الاو ك ن ظافه  المك هن  مقهللر  اب اافضناة اايت هي العناة ااذات
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الام  ب ا ى ة اتك ريال اإلحاار  لىشي متملاق ب اوعناة فضناة ااوعناةفضناة او للن اوىشي العناة
الإن ك نيت تك ريال اإلحاار اقاا الاقوى من  لالإد اك ااوف الالل فضناة متملاقة بذات ااوسال

  .فضناة ااوف الالل
بن سعيد أنه سمع سعيد  ىوحدثني عن مالك عن يحي :-رحمه اهلل-قال  )) - 68

  .((إنما ذلك وضوء النساء :فقال سعيد ،من الغائط بالماء بن المسيب يسأل عن الوضوء
 محهم ار -اإلم ر اجلانل من ائمة اات بملا  - مح  ار-هذا الثا  ن عملنهلل بن اوىنب 

يىتجما  ان فن  ان الصل فن  هو يتملاق مبىأاة االعت ج ا ب و ا با   -بامحت  ااواعملة امجملا
الهذا  لإني  الضوا اا ى ا :الق ل لالءهللد يف اعتملم ل او ا ل جب حلج  ال الحنوه  مم  يزيل اخل 

اال االعتجم   ب حلج  ال  لغىل اافاج ب و ا انالان ااى ة دااة  اب  لخ اف فن  عملنهلل اجلم هري
الام  ااهللانل من ااى ة  اب اني   لاكوني  اطنب الانيقب لبل إن ااغىل ب و ا افضل لاما موعع فن 

  :اني  ق ل - ضي ار    -حا من حهلليث انيس بن م اك يف ااوحن ث تيىت جب ب و ا م  
 لفنىت جي ب و ا لالإداالال من م ا ليأيت اخلسا فأمحل اني  الغسر مملي اامل زال --ك ن اا يب 

 كا ال ان  فإني  ال يُ  لك ن يطنب اوك ن ب و ا  --يىت جي ب و ا يهللل  اب ان اا يب  :القوا 
ام  احلج  ال الحنوه   لن اعتملم ل او ا ال ي قي اثاال الل اب من اعتململ او ا الال يضنق  ان 
فضل ان جيمع با المن ه   ال لالاذاك ال ي قي ك و ا لفإني  ي قب الثا يف موضمل  من ااهللبا

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  چ  :لني  اكمل طه  ال القوا  تمل ىل ؛احلج  ال الاو ا

 يث تإذا ال د اثا المل  لآية نيوت  اب ان اهل ق  ا خووا خبونوة يف طه  هتم چڌ  
خووص هلم إع  ده الاآلية فنه  ء ههلل يهللل  اب ءيا هذا ال مي ع ان ااطه  ال اهنم ك نيوا 

او ك نيوا يىش  كون غريهم يف  ملهن ؛ااطه  ال ختتاف  ن غريهم الإال و  ال د ااث  ا هلم خبووصهم
يملرب      الهذا م  لمهللحهم من خووصنةتوجن  اخلط ا االعت ج ا الاالعتجم   و  ك ن ا

 :ان اجلمع با احلج  ال الاو ا ال يق ل :الالما ااث ين لااملام ا بوحة اونت مع ضملف ااى هلل
المن بملهللهم قهلل ح الات ماات كثريال ان اجهلل  ل امل احهللا من ائمة ااملام من ااىافال ابهلل ة 

انىت من ج س اامل  دات  لن هذا ؛إن اجلمع با احلج  ال الاو ا بهلل ة المل اجهلل :من يقول
او ان ءخو  ج ا  - محهم ار-عت ج ا الاالعتجم   ال يىشرتط ا  اا نة بإمج ع ااملام ا اال
االعت ج ا الاالعتجم   اجزا بإمج ع ااملام ا انس من ج س  المل ي و لعتجما الاعت جبالا
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 لالام  امو  اإلزااة إزااة اخل  ج لبهلل ة يف اامل  دات لهذا بهلل ة الهذا ع ة :ااتمل هللي ت حىت يق ل
ال ان  نيص ااملام ا الالئمة الهذا موجود  لمقوود ااىشاع اإلنيق ا ل  مقوود ااىشاعفهذه يهللخاه

كون ااىشاع ال د ب و ا الكون ااىشاع ال د ب حلج  ال اني  او من  يف كتب اافقه ا الااملام ا اعت  طوا 
او صب او ا بملهلل خاالج لني  يف بملض الحن ن  ؟و ذا لمجع بن هم  فإني  ابا  نيظ فة الابا  نيق اا

المن ه   حيت ج ان  لالتىشتت اخل  ج مع او ا لمن ااهللبا انيت ت يهلله الاتىخت يهلله  صةاخل  ج خ
فإذا  لاو هلليل الحنوه حلجا ال الهذا ابا  م  يكون ب ليزيا  االال ب حلجا اكي يزيل جار اا ج عة

-الهذا مملاور هذا ني    ان  ط ئفة من ااملام ا  لصب او ا ك ن ا فق يف بق ا اا ج عة بملهلل ذاك
ااىشاع  ع با احلج  ال الاو ا حيقق مقووداجلم :فهم يقواون لمن اافقه ا الغريهم - محهم ار
الكوني  مل ياد اني  مجع با او ا الاحلج  ال حيتمل اني  مجع  لالكل م هم  ال د ااىشاع ب  لمن اا ق ا

ن ل ؛ني  آمثإني  م تهللع الإ: ذا مجع با احهلل ال يق لل اكن قهلل ال د الماان فإالحيتمل اني  مل جيمع
فإذا مجع  لخ صة إذا قوهلل ب  اا ق ا لبل هذا حيقق مقوود ااىشاع لهلل ة تقتضي اإلمث الاااداا 

هذه ثسثة مااتب  لمث يان  االعتجم   ب حلج  ال لمث يان  االعت ج ا ب و ا لبن هم  فهو افضل
  ب و ا ب العت ج ا مث االعتجم   ب حلجا الم إنيق امث بملهلله ااغىل ب و ا  لا سه  اجلمع بن هم 

المذهب  ليف االعت ج ا ب و ا القوا  ماجوح - مح  ار-فىشهللد عملنهلل بن اوىنب  ليقور مق م 
الاكهللالا هذا االعتح  ا يف اا ى ا كم  ق ات ار  لمج هري ااىاف الاخلاف  اب اعتح  ا او ا

الهذا يهللل  اب ان او ا ابا   لماالا ازالاجكم فإين اعتحنهن: -  ضي ار   ه-اوؤم ا   ئىشة 
الهي ا ام ب اى ة  لثا  ن ااوح بنة اجلاناة ار اوؤم ا   ئىشةالهذا ال لاا من غري او انيق 

 .الابا  إزااة ااخ  ج لف ن ت ان او ا ابا  نيق اا لخ صة مب  يتملاق ب ا ى ا
أبي الزناد عن األعرج عن أبي  وحدثني عن مالك عن :-رحمه اهلل-قال )) - 67

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم  :قال -- أن رسول اهلل -رضي اهلل عنه-هريرة 
 لع وع ااق در ع تم كت ا ااطه  اللطنب نيقف   هلل هذا إن ء ا ار ا ((فليغسله سبعة مرات

 .غا   بإذن ار من ار ان يملن     اب ذاك اال نيقطع االنياجوا 
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 األسئلة

ك ولوالديك وغفر اهلل ل ،المسلمين ونفع اهلل بعلمك ،فضيلة الشيخأثابكم اهلل ))
 .ولجميع المسلمين

 ،دعوا لنا بحسن الخاتمةفا ،نشهد اهلل على حبك: فضيلة الشيخ هذا سائل يقول 
أو  ،أو مدي ،على فخده ال يدري ما هو هل هو مني ارجل وجد أثر  :ثم يقول في سؤاله

 .((وجزاكم اهلل خيرا ؟مع أنه صائم فما حكمهغير ذلك 
ام   لاىسر  اب خري خاق ار ال اب آا  الصح   المن الاالهعم ار احلمهلل ر الااوسال الا ب

فإذا   لياك ب ا حث  ن  سم ت اوين الاوذفإن ااواجب يف هذه اوىأاة ان يتحاى الذ :بملهلل
اال  لالاوين م ا ثخا ابنض  ائحت  كاائحة طاع اا خل لك ن ااذي الجهلله فن  صف ت اوين

ن خ  الجهلل ااث   اال لحةفإن الجهلل اااائ لت اويناال ااملجا هذه من صف  لاا نض ااف عهلل كم  يق ل
ذا مل جيهلله  اب هذه ااوف ت فهو الام  إ لض ثخن   حكم بكوني  م ن بنبأن الجهلله ثخن   ا

 ؛فإن الجهلله  اب ااوف ت الالىل اغتىل المل ي تقض صوم  إذا ك ن مىتنقظ  من اا ور ليمذ
 لفإني  ال يؤثا هذا يف صوم مث احتام  لمن ني ر الهو ص ئم ي قض لن االحتسر يف ااوور ال 

كم  يف احلهلليث   ((النائم حتى يستيقظ :وذكر منهم ،رفع القلم عن ثالثة)) :--ق ل 
اوقوود اني  إذا الجهلله  اب صفة  ليف ااى ن -م  ضي ار   ه-حنح  ن  اي ال  ئىشة ااو

ءك هل صف ت اوين  اال لالإن مل جيهلل صف ت اوين لالمل حيكم بفى د صوم  لاوين اغتىل
ل هل هذا ااذي يف ااىاالال مينإذا ءك  لي فحن ئذ حيكم بكوني  مذ ؟غري موجودال موجودال اال

لني   ؛ي مين حيكم بكوني  مذ  اهن ه اايت يغاب  اب ااظن مملي المل جيهلل صف ت اوين اال مذ
الهذا اصل   هلل  ليي اال مين فهو مذن ءك هل هذا مذلن م ؛اانقا الاانقا ال يزال ب اىشك

اال  يمذ هو التوضنحه  اني  إذا ءك هل  ل اب ق  هللال اانقا ال يزال ب اىشكااملام ا المفاع 
فهو  اب يقا بوجوا ااوضوا  لال اب ءك من كوني  مين لي  اب يقا من كوني  مذ فهو  ؟مين

الال جيب  انك ااغىل  لجيب  انك ااوضوا :ف قول ل ان  الانس  اب يقا بوجوا ااغىل
 .الار تمل ىل ا ام لم  يق ل اني  يتحاى ب املسم تهذا ح صل  لتزر االحىت يغاب  اب ظ ك 
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إزالة ما  االستجمارهل يكفي في حالة  :أثابكم اهلل فضيلة الشيخ هذا سائل يقول))
 .((وجزاكم اهلل خيرا ؟علق برأس الذكر فقط أم كيف يفعل

فنىتجما إذا ك ن اخل  ج ال يتج الز  ل اس ااذكامن  اا وليف االعتجم   ااملربال مبجاى 
اال تفاق  لتفاق  اب اطااف  اال لف زل  اب اصل ااذكا لام  او ان اا ول انيتىشا لذا اووضعه

اال  لا  ب و هلليلااز فحن ئذ إذا مل يكن   هلله م ا  لغىلموضع آخا قايب م   ف اواجب اا  اب
 لفإن مل جيهلل م اا فحن ئذ ال يكاف إال م  يف العمل  ليغىا ال حنوه الال يواي حىت جيهلل او ا 

 .الار تمل ىل ا ام لاال تملذ  الجود او ا لال هللر ااوجهللان ل  طه  ال اخل ث   هلل اافقهللفتىقط   
أكرمك -أنا عند انتهائي من التبول  :شيخ هذا سائل يقولأثابكم اهلل فضيلة ال))

 أو جلوسي ،انحنائيمن الخالء يخرج مني نقطة بول واحدة تقريبا عند  وخروجي -اهلل
 .((وجزاكم اهلل خيرا ؟فما الحكم

ان من ابتاي ب اقطاات بملهلل اا ول ي تظا  - محهم ار-  دال جات   دال بملض اهل ااملام 
ياج  :البملضهم لياج ب ا ح حة :ق اوا بملضهم لاليتمل طب اع  ا خاالجه  لحىت ختاج ااقطاات

فإذا ك نيت ختاج ب الحن  ا فإني  ي حين حىت  لفحن ئذ يتمل طب الع  ا لب النيتق ل من اووضع
التوجب  للن هذه ااقطاال توجب ت جنس اا هللن إذا القملت  اب اا هللن ؛قطاالختاج هذه اا

 لن ي تظا حىت ختاجالا لفحن ئذ ي  غي  ان  ان يتحاى لوات جنس ااثوا إذا القملت  اب ااث
 .الار تمل ىل ا ام لفإذا خاجت غىل ااذكا مث توضأ

لف لاير شخص وافق شخصا أن يعطيه أ :أثابكم اهلل فضيلة الشيخ هذا سائل يقول))
ولكن هذا المريض خرج من المستشفى قبل  ،يرافق مريضا في المستشفى أنفي الشهر 

 .((وجزاكم اهلل خيرا ؟أم هل ينقصه بنقص األيام ؟فهل يعطيه المبلغ كامال ،إكمال الشهر
با اوتمل قهللين يف اإلج  ال يقع  قاالتف  - محهم ار-هذه اوىأاة فنه  تفونل   هلل ااملام ا 

ابين يل  :ب اململ تقول ا  لهللدت اإلج  ال ب ازم ن تقنهللت ب ازم نفإذا حُ  لاليقع ب اململ ب ازم ن
جهللا ا مرتا يف مرت فهو ي ين قهلل ي  ن  يف ع  ة يف ع  تا يف ثسث ع   ت انيت ال تاتفت 

ئة هذا حتهلليهلل  نيظف يل هذه ااغافة الا طنك م :تقول لانيت تاتفت اوجود ااململاوقت ا
كاهم متفقون  اب اني  ال ال  لفقون  اب اني  ي  غي ان يكون ااململ مملاوم كاهم مت ملهن ؛ااململ

الحنن نيهللخل يف اوىأاة حىت يتوو  هذا  لجيوز ان يىتأجا اجريا بهللالن ان يكون ااململ مملاوم 
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اال  ليكون مملاوم  ب ازم ن انفإذا ك ن الصل اني  ي  غي ان يكون ااململ مملاوم  إم   لااىؤال
  هللي ع  ة يف  ا مل :تفت   إىل اازم ن إذا قنهللني  اإلج  ال ب ازم ن تقول ا فإذا اا لمملاوم  ب وك ن

 :الهكذا إذا ق ل ليوم  :الهكذا إذا ق ل لفحن ئذ يىشتغل يف حهللالد ااى  ة لت ظنف هذه ااغافة
 لاعتأجاه من المة لكتب اافق يف  اوىش هاال الاوى هنة ال  اون المة : اال ق ل ع ة اايت يق ل هل .ءهاا

ا يهللك ان توصاين إىل  :الام  ااتقننهلل ب وك ن تقول ا  لهذا ااتقننهلل ب ازم ن مىش هاال الا لمى هنة اال
الاب  بكا  --  ان اا يب  ضي ار   ه-في ااوحنح من حهلليث ار اوؤم ا   ئىشة ف لمكة

الالا هللاه غ   ثو  بملهلل  ل  هلل ار بن ا يقط :يل ه دي  خايث  يق ل ا  جس من بين ااهلل اعتأجاا
يهللل ااطايق هذه إج  ال  اب ااململ ال  سقة  اناعتأجااه من اجل  االاهلجهذا يف  لثسث ان ل
ب ازم ن إذا حهللدت اإلج  ال ب ازم ن فإذن ااىؤال ه   يتملاق مبىأاة حتهلليهلل اإلج  ال  لهل  ب ازم ن

ءهاا  :ذا ق لفإ يوم ل اال لاال اع و   لءهاا كاعتأجا  :فنقول ا  مثس ليكون اازم ن اجزااا
فحن ئذ ياد  يوم  فهو  اب اانورل ق ل إذااع و    اب الع وع  :إذا ق لاب ااىشها ف التف ق  

التتقنهلل ب   لفهو  اب اانور بملن   لفإذا ك ن االتف ق  اب يور بملن   لاإلءك ل يف اجزاا هذا اانور
اعتأجاك  :ق ل ا ه   إذا  ل اكن اوىشكل اني ىشها بملن  بالإذا ك ن  اب ءها فهو  لاإلج  ال

الف ئهللال اافاق با كوني   لاال متاض اوايض حن ئذ يململ ب اىشها لاب ان تاافق اوايضب اىشها  
اال ب انور اني  او اعتأجاه ب اىشها الك ن ااىشها ني قو  اعتحق  لاعتأجاك ب اىشها :يقول ا 

اجاال ءها  فاو تويف بملهلل مغنب ااىشمس اعتحق لالجاال يف مغنب مشس اانور اات عع الااملىشاين
 ك مس ا طنك اجاال ءها ك مل إذا  اعتأجاك ب انور الا يهللك ءهاا : ل ا الام  او ق لءها ك مل

 تىع ال ىشاينفاو اني  تويف بملهلل مغنب مشس يور  لفحن ئذ يتجزا بأجزاا ااىشها لاكمات ااىشها
هذا اافاق  الال يىتحق اجاال اانور ااثسثاتىع ال ىشاين  الت ث ان ااىشها ني قص يىتحق اجاال

اكن  لاال ا يهللك يومن  ا طنك  ن اانور كذا لىشها يملين ك مسا يهللك هذا اا :با كوني  يقول ا 
اعتأجاني ه ءهاا الهو يقول  :لن بملضهم يقول ؛لني  حنت ج ان نيفول اا  س ؛ا يهللك ءهاا ك مس

اتفقت ممل   :يقولال فنأيت يف ااىؤال الا يهللك ءها كذا  لا طنك  ن كل يور كذا الكذا :ا 
ا يهللك هذا ااىشها تاس مع هذا  :إذا ق ل ا ف لىشها كذا هذا ااذي يهلل وني  إىل ان نيفولب

اكن  لني قو  االفإني  متقنهلل ب اىشها ت م   لاوايض الا طنك  ن هذا ااىشها اجاال كذا الكذا
ك نيت اوىشكاة انىت ه   اوىشكاة   هلل ااملام ا ق  هللال اني  إذا ف تت اوواحة اايت من اجاه   



 شرح الموطأ                                            من الدرس األول إلى الدرس الرابع عشر
 

 - 000 - 

ا يهللك ان  :او ق ل ا مثس  الاعتحق بأجزاا م  مضب يملين لنيفىختاإلج  ال بطات اإلج  ال ا
الاعتحق اجاال نيوف  لانيقطملت اإلج  المتاض هذا اوايض ءهاا فتويف اوايض يف نيوف ااىشها 

ان  ا يهلل :الهكذا او ق ل ا  للهن  ف تت بفوات  اه  اجاال ااىشها ك ماة؛ المل يىتحق لااىشها
يوصا  إىل  ان ئة اذهب إىل احلج كم  مثل بملض ااملام ا ف تفق ممل   اب ان يوصا  ااحج مب

الحتقق   اني  ان يول إىل  اف ت اعتحق اجاال  لئة ففي نيوف ااطايق تملطات ااىن  ال  اف ت مب
إذن اوىأاة فنه  مىأاة ااتحهلليهلل فنه  تفونل م   لاا وف اا  قيالمل يىتحق اجاال  لاا وف

 م ت فقهلل ف تت اإلج  ال بفوات اال لاآلخا اني  إذا ك ن اوايض ءفي اإلءك لالفنه   لتقهللر
الحن ئذ يىتحق بقهلل  م   لفوات اوقوود م ه  الا ل اه إم  فوات  لاوقوود اه   ن فوات 

 .الار تمل ىل ا ام  لمضب من الي ر هذا ااذي يظها
في  ةحكم لبس العدسات الملونما  :أثابكم اهلل فضيلة الشيخ هذا سائل يقول))

 ؟ها النساء والرجالوهل يختلف الحكم إذا لبس ؟واألخضر وغيرها ،باألزرقالعين 
 .((وجزاكم اهلل خيرا

 :ااملهللع ت هل  ح ات ن ليف قوا اا ظاااح جة  ااملهللعة جيوز ا ىه 
اليتأذى اإلنيى ن من ا س اا ظ  ال فنحت ج  لان تكون ااح جة كقوا اا ظا :احل اة الالىل 

 الإم  ان تكون اغري ح جة الهي ااتحىن نة اجلم انة انىت حل جة هو لإىل  هللعة الحنو ذاك
حنو ال  اءقااال تايهلله  لتايهلله اخضا االل اال  ىاي ليايهلله  فقط امااال ال يملج ه  اون  ن ه  از ق

فم    لفنفاق يف ااملهللع ت هبذا ااتفونل لالانس فن  اما يملين ح جي لذاك فهذا كم يل حتىين
الام  م  ك ن من ااملهللع ت يقوهلل م   تغنري  لك ن من ااملهللع ت ح جي فس إءك ل يف جوازه

اني   --يف ااوحنح  ن اا يب  ث تالقهلل  للني  من تغنري اخلاقة ؛فهذا  ار ءا  اون ااملا 
فقوا   لالاوتفاج ت ب حلىن اوغريات خاق ار لالااواءاال الاوىتوءاال لةالاوىتوصااملن ااواصاة 

 ااتملانل ااسراوتفاج ت ااحىن اايت تفاج التفاق با الع  ن ااحىن  : ان  ااوسال الااىسر
اااملن ال د يىتغاا اوىام كنف  الا لفنىتغاا ط اب ااملام لطاب ااتحىا من اجل :اي

 ذا خاقت قوريالإ لهن  ؛   اجع إىل اال تق دلن ااملاة اني :ق ل بملض ااملام ا ل اب هذا الما
الإذا الضملت ااىشملا  اب  لقوريال ااىشملا اهن خباقة ار هل   ااىشملا فوصات ءملاه  كأهن  مل تاض

الحن ئذ ال د  لبقض ا ار القهلل ه فوضملت هذا الما بهللالن ءملا مل تاضخاقه  ار   اعه  القهلل
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فهي تايهلل  لاوغريات خاق ار :الاذاك ق ل لني  ذنيب متملاق ب ال تق داااملن وك ن اال تق د ا
ار  زال جل ا   لني  اخت   ؛ف اواجب  اب كل خماوق ان يىام مب  خاق  ار  ان  لتغنري اخلاقة

ف اواجب  ان  ااورب الاحتى ا  لالإذا ك ن فنه  ابتسا لاحىن تقومي هذه اخلاقة اايت هي يف
الحن ئذ مي ع من هذا اا وع و  فن  من  لفإذا غريت اون ااملا فهي غري  اضنة  ن اخلاقة لالجا

اليقتوا  اب الصل ااذي ذكاني ه اني  إذا الجهللت ح جة ااملهللع ت ج زت  لاوخ افة ااىشا نة
ااملهللع ت  ان يث تون  ان الط  ا الاهل اخلربال قهلل عأا    هللدا م هم المم  يؤكهلل او ع م  لالإال فس

الاذاك اعتملم هل  ال ياو من بملض اوخ طا  لااته ب ت المض  ف تال  ال ختاوا من   ذيا الاضاا 
 . الار تمل ىل ا ام لوجود احل جة ااهللا نة إىل اعتملم ا بالمثل هذا يوجب ان يتقنهلل  ل اب ااملا

-م يتركه النبي لهل المقصود بالذي  :لشيخ هذا سائل يقولأثابكم اهلل فضيلة ا))
- وجزاكم اهلل خيرا ؟في السفر الوتر أم قيام الليل)). 

إني   ان  ااوسال الااىسر م  تاك ف لال ااذي مل يرتك   ان  ااوسال الااىسر يف ااىفا ااوتا
أوتروا يا )) :سال الااىسرفقهلل ق ل  ان  ااو لتاو ام  اا لحضااال الال  كملت  اافجا عفاا ال  لااوتا

 . اب بملريه  ني  ك ن يوتا ما االيف ااوحنح من حهلليث ابن  ل((أهل القرآن
عم ار احلمهلل ار الااوسال الااىسر  اب خري خاق ار ال اب آا  الصح   المن الااله ام   ب
 الاذاك لعفاا كم  ذكاني  الحضاا ال  ااوتااني  م  تاك  --يف ااى ة  ن اا يب  ااث بت :بملهلل 
يف ااوحنح من حهلليث  مهلل بن عريين اني  خاج يتاقب انيس بن م اك حا قهللر  اب  ث ت

فاقن  ه بملا ااتما الهو يواي  اب مح  ه الالجه  من ذا اجل نيب  :ااملااق كم  يف ااوحنح ق ل
ا  اب ك ن يوت  --اا يب اوقوود من هذا ان  لا  اب بملريهاني  ك ن يوت: الفنه  :الذكا ااقوة

 ث تالام  ب ا ى ة ااكمليت اافجا فقهلل  لااوتاالدل  اب اني  يف ااىفا ك ن يواي  لااا ملري يف ااىف
حن م  قهللر من  يف ااوحنح      ان  ااوسال الااىسر من حهلليث حذيفة بن اانم ن و   اس

مث صاب  كملتا  لفأما بسال فأذن ل--ف عتنقظ اا يب  :ف تت  صسال اافجا ق لغزالال ت وك ال 
كملة اافجا ال يرتك ن يف   فهللل  اب ان ااوتا ال  لاماه فأق ر فواب اافجا مث لالمه   غن ة اافجا

إء  ال  ((ال تتركوها ولو طلبتكم الخيل)) :قهلل ق ل  ان  ااوسال الااىسر يف  كملة اافجاال  لااىفا
ب ا ى ة  الام  لفس ترتك حضاا الال عفاا لإىل فضاه  ال ظنم م  الضع  ار فنه  من الجا الاوثوبة

ي  ر ب اانل  --الاذاك ك ن  ليف ااىفامل حي فظ  اب قن ر ااانل  --فإن اا يب اقن ر ااانل 
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اكن او ا اد  لاال قن ر من ااانل ان يرتك  يف ااىفا لاإلنيى ن إذا ك ن ا  ال د انالااى ة  ليف عفاه
-ثا  ن ايب عملنهلل اخلهلل ي ل الاالانس ال ده فهذا ال بأس ب  لان يت فل يف قن م  اانل ني فاة   مة

اهنم   - ضوان ار  انهم-بملض ااوح بة   نالكذاك  لاني  ك ن يواي -الا ض ه ر     ضي ا
لن ااى ة  ن  ؛قن ر ااانل اهن  الانس اوااد هب  لالهذه ني فاة   مة لك نيوا يواون ب اانل يف ااىفا

الار  لاليكتب اامل مل  ما  ك مس إذا ك ن يف ااىفا لاني  تاك قن ر ااانل يف ااىفا --اا يب 
 . ىل ا ام تمل

حفظكم اهلل ونفع بعلمكم هل يجوز  :أثابكم اهلل فضيلة الشيخ هذا سائل يقول))
 .((وجزاكم اهلل خيرا ؟هلل وغيرها في أوجه الخيرا إلى الكذب في الدعوة

الاذاك ال يفاح ااك ذبون  لإن ااكذا ممقوت ءا   الط مل ام  ااكذا فس خري فن  
ڄ  ڄ  چ  : اوىام ان يكون ص دق  اقوا  تمل ىل منالالصل ااىشا ي يقتضي  لالااكذابون

عليكم )) :اني  ق ل --اليف ااوحنح  ن اا يب  لچڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
وال يزال الرجل يصدق  ،وإن البر يهدي إلى الجنة ،بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر

فإن الكذب يهدي إلى  ،وإياكم والكذب ،تحرى الصدق حتى يكتب عند اهلل صديقايو 
الهذا يههللي إىل اافجو  الااملن ذ ب ر كنف  لااهلل وال هتهللي إىل اارب م  يههللي ((....لفجورا

الااكذا ب ختسق  لال ميكن ان تكون د وى ب اكذا لهذا مىشاق الهذا مغاا ليتفق ن
 چژ    ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ک  چ : ق ل تمل ىل الءن االااكذا ب و  اغة يف  لااقوص الاااالاي ت

إذا الااقوص اوضحكة  لالخاط اجلهلل ب ااهو لالاوزح لالكثاال ااضحك ل ااهلل وال ااكذاايىش
 ؛ني  ال د وى إال مبثل هذه المو  هذا كا  خسمل ااىشاعالا تقهلل اا ملض ا لت الزت حهللالده 

ااكذا  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  چ : اليقولل چژ    ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ک  چ  :ار يقول نل
الاكن ااكذا يىشاع يف ح ل ااواح  لااهلل وال كذاالاذاك انس يف  لاء   ب اايح ال قنمة ا 

الي  غي اال ترتتب  انه  مف عهلل ا ظم  لهذه بضوابط  هللالدال لاال خهلليملة ااملهللال لبا اازالجا
ليس الكاذب )) :ان  العام كم  يف ااوحنح  ق ل صاب ار لبضوابط مملاالفة   هلل ااملام ا

اني   خص ا   :انس ااك ذا اي لاواح با اوت  ز اا: اي ((ي خيرا أو يقول خيراالذي ينم
حنو ذاك من فسن يذكاك خبري ال  لفسن حيرتمك لكي  فسن فسن حي  :يف ان يكذا فنقول

 لهذا انس بكذا مذمور لالبا الخ الاخن  الحنو ذاك ليواح م با اازالج الزالج  اناجل 
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يور  كم  يف ااىري يف  ((خذل عنا)) :ا ملنم --الكذاك يف احلاا إذا ك ن خهلل ة كم  ق ل 
الاك ه   يتمل طب بملض المو  انفنحت ج  ل((خذل عنا)) :ق لة فظ ين قايا ا ادهالحزاا حن م  

ن ااوهللق اصهللق حنث تظن اي  بين  :ءا نةل ال اب كل ح ل ق ل بملض ااىافبضوابط 
 لكانيت تظن ان ااكذا ي فملك فإني  يضا الال تكذا ال  لني  ال يضاك بل ي فملكفإ ليضاك

ان  --القهلل با اا يب  لالاذاك من صهللق صهللق ار ممل  لخبري يتيأااكذا ال خري فن  الال 
حىشا مع   تب   هلل ار صهلليقالمن كُ  لااو دق إذا حتاى ااوهللق يكتب   هلل ار صهلليق 

 يأيتالااوهللق يف ااململ ال  لااوهللق يف ااقولال  لالااوهللق مع اا  س لااوهللق مع ار لااوهلليقا
فإن يف ااوهللق اضمل مل ف ئهللال يف ااكذا  ن اب اوىام ان يملام اني  إذا حبث ال  لإال خبري

 لجبواز ااكذا :هذا إذا قنل ا  ليىت هللل ااذي هو ادىن ب اذي هو خريفس  اضمل مل اضمل فه ل
الإذا مل يىتغن اإلنيى ن ب اوهللق مل  لاو ك ن ااكذا ج ئزا فإن ااوهللق خري م   اليغين    

المن ك ن  لى ن نيو  يف اا ن نفإن ااوهللق نيو  يف ااوج  نيو  يف ااا ل انك ب اوهللق ليغ   ار
الا ظم  لالالضع ار ا  ااثقة با اا  س لاحمل ةا   ار  الضع ال  لار ا  ااق ول ص دق  يف قوا  الضع

الال  ليف فتوى اإلنيى ن فس يكذا ليف تملانم اا  سال  لم  يكون ااوهللق إذا ك ن يف طاب ااملام
 وال إىل ار يأيت دا نة المن يايهلل فكنف إذا ك ن يف ااهلل لالال يكذا يف إ ء د ليكذا يف تملانم

ي  اخي يف ار هل ض قت هذه اا ووص من   لاهلل وت  هذه  جةاى   حب ان يهلل وا ااغري فنكذا
هل ض ق ااوهللق  ن ههللاية اا ىشاية حىت  ؟ ن ههللاية اا ىشاية --كت ا ار الع ة اا يب 

او دقا اااهم إني   ىأل ار بملزت  الجسا  ان جيملا   من افل ح ء  الار ؟ني حث  ن ااكذا
 لاااهم إني  نيىأاك ااىهللاد يف ااقول الااململ ث بت لالنيىأاك قا    لنيىأاك اى ني  ص دق 

 لالنيملوذ بك من اافجو  لاااهم إني  نيملوذ بك من ااكذا لالاإلخسص اوجهك الابتغ ا م    هللك
حىشاني  الا لاااهم اجملا   من ااو دقا لاااهم اجملا   من ااو دقا لاااهم اجملا   من ااو دقا

قا الااىشههللاا الااو حلا الحىن ذين انيملمت  انهم من اا  نا الااوهللييف زماال ااوهلليقا مع اا
ص ني  اال  نت   ال  ن   المىش ي   الم الالااهللي   الإخواني   الاخوات   الازالاج   الذ ي لئك  فنق االا

محة الا مح      لامشا   بامحتك ل    بامحتك ي  ا حم اااامحا اال غ ا لالحضا ممل  الاعتوص ني  
  تك ط  تك ال  الاجملا   يف لالا مح    محة ااانل الاا ه   لالا مح    محة الباا  لالخن  

 . واني  ان احلمهلل ر  ا اامل واالآخا د لالماض تك


