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احلمددددددد ل رمل العدددددداملني عىلدددددد  ال ععددددددل   دددددد  عدددددديد ا  مددددددد ع دددددد    دددددد  

 ،،أما بعد، عىلحب  أمجعني

اليدد   ن التعليددع  دد  احلددديث التاعددع ع  دد  فقددد فرا ددا يف املددري اما ددي  مدد

 .إن شاء ال تعاىل يف التعليع    العارش عما تيرس من األحاديث التي بعده

لدال : أيب هريري ريض ال تعداىل   د  لدال  ن: يق ل املص ف رمح  ال تعاىل

إن ال تعدددداىل اليددددب ال يقبدددد  إال » : رعدددد ل ال ىلدددد  ال  ليدددد  ع دددد    دددد  ععددددل 

دد ا }: عإن ال أمددر املدد م ني بد  أمددر بدد  املرعدلني فقددال تعدداىل، اليبدا ل  دد   ا  َيدا َأَهَددا الَرع 

يَِّباِت عاْ َمل  ا ىَلاحِلًا دِنيَن  َم  د ا }: علال تعاىل ،[51: ]امل م  ن {ِمَن الطَّ َيدا َأَهَدا الَّ

ل  ا ِمن اَليَِّباِت َما َرَزْل َاا  ْ  [ ث  ذار الرج  يطي  السفر أشدعث 172: ]البقري {ا 

عمطعمددد  حدددرا  عم دددب  حدددرا  عملبسددد  يددا رمل أخددي يمدددد يدددده إىل السددد ء يدددا رمل 

 .]رعاه مسل [« حرا  عاني باحلرا  فأنا يستجامل ل  

ن األحاديددددددث اقدددددددا  علددددددد رعي  ددددددن األ مدددددد  أندددددد  مددددددن هددددددنا احلددددددديث مدددددد

عم ه  اإلمدا  الكبدأ أ د  داعد السجسدتا  ، األحاديث التي يدعر  ليها اإلعال 

عأند  ، أمهيد  ردري احلدالل عهنا احلديث يتكل   د ، تلمين اإلما  أمحد رمح  ال

البدد ،  ق العأن الغاي  ال تير ال عيل  اد  يق لد ن هكدنا بد الال، مما أمر ب  الرع 

، عيف احلديث انلك إشاري ألمهي  الدد اء، من ععيل  م ع   مقب ل  يف ال  

ل لددددد  رمحدددددد  ال  ددددددن أيب هريدددددري ريض ال   دددددد  م دددددد الكدددددال   دددددد  ترمجدددددد  هددددددنا 

ىلد  ال لدال رعد ل ال ، عل لد  رمحد  ال، الصحايب اجللي  يف احلدديث السدابع
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لطيدددب يف األىلدددد  يع ددددي بمع دددد  الطهدددداري ا« إن ال تعدددداىل اليددددب » :  ليددد  ععددددل  

د إن ال م دددزه  ددددن ادددد   قدددد  ع يددددب، ع حدددد  ذلددددك عالزادددداي، عالسدددالم  ، عاملددددرا

اليددب يف ذاتدد  عأعدد ءه عىلددفات  عأفعالدد  عأحكامدد  ، مقدددس م ىلدد ل بكدد  ادد ل

علدددد أخدددن بعدددم العلددد ء مدددن ، جدد  ع دددال يف أىلدددلها عيف ممج هدددا عيف مجيدددع أح ا ددا

عبعددددده  جعلددد  مدددن بددددامل ، ن أعددد ءه الطيدددبهدددنا احلدددديث اعددد  الطيددددب عأن مددد

عل لدد  ىلدد  ال  ليدد  ع  دد  ، فاملسددأ   فيهددا خددالل بددني أهدد  العلدد ، اإلخبددار فقدد 

يع دي ال يقبد  مدن األلد ال عاأل د ل عاألمد ال عادأ « ال يقب  إال اليبدا » : ععل 

 :عالطيب املقب ل ما اان متصًفا بصفتني، ذلك إال ما اان اليًبا

 .علصد عج  ال عحده ال رشيك ل ، خالصاإل :الصف  األعىل

فدد ن ، أن يكدد ن  دد  الطريقدد  التددي أمددر  ددا املدد ىل جدد  ع ددال :الصددف  النا يدد 

فهدددنا دهيدددد مدددن ال بيصددد  ال ، اختددد  أحدددد هدددنين ال دددالني ط يكدددن العمددد  اليبدددا

لبيدددان عجددد مل ردددري احلدددالل يف املطعددد  عامل دددمل عادددأ ذلدددك مدددن   ليددد  ععدددل 

عيف ذلددك يقدد ل ،  مل التقددرمل بالطيددب مددن األ دد ل فقدد ععجدد، حدد ا ا اإل سددان

دددد ا ِفيدددد ِ }: تعدددداىل ْغِمد  دددد َن عَلْسددددت   بمِجِخِنيددددِ  إالَّ َأن ت  دددد ا اقَبِيددددَث ِم ْدددد   ت  ِفق  م   {عال َتَيمَّ

لدددد  ىلدددد  مصدددد  ، عل أخددددن مندددداالً يف  بددددادي بد يدددد  عهددددي الصددددالي، [267: ]البقددددري

؛  ء فهدنا العمد  ادأ اليدببصالت  عج  رب  عحده علك   ىل  بغدأ ع د الاىلد

 .فالشار  أمر بالطهاري لب  الصالي، ألن     اأ أمر الشار 
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تصددد ق رجدد  بأمددر أع دخددان  قدد ل ، منددال  خددر لعبددادي ماليدد  عهددي الصدددل 

فقددد  ال دددديع ؛ هدددنا  مددد  خبيدددث ادددأ اليدددب ، الخدددتالل ال دددين الندددا  عهدددي م ا

  ادددأ أمدددر اليدددب لددد  تصدددد ق بشددداي مرسدددعل  ادددنلك ادددأ اليدددب أل دددا مكسددد ب   ددد

فهدددددنه شددددداي مرسدددددعل  عال ددددديع  ، ألن اسدددددبها  ددددد  ادددددأ أمدددددر ال ددددديع ، ال ددددديع 

عمنلد  لدد  ىلد  ريدداًء ، عهكددنا؟ فكيدف تتقددرمل بدأمر  ددر  خبيدث، حرمد  الرسددل 

ىلدددد  ال  ليدددد  عل لدددد  ، اددددنلك هددددنا اددددأ اليددددب فيدددد  رش  فهدددد  خبيددددث عهكددددنا

اد  ذادر ذلدك ابدن دليدع ليس مع اه إبطال العم  مطلًقا بدالرد « ال يقب  » : ععل 

امن ىل  بغأ ، رمح  ال فه  درجات عألسا  فقد يك ن ب بطال  من أىلل  تاري

اله ر علد يكد ن بد ق  الند امل امدن حدا يبتغدي اء مدن التجداري ع حد  ذلدك 

عب ددداء  ددد  ،  ددد  التفصدددي  الدددني ذار ددداه يف أعل حدددديث يف هدددنا الكتدددامل املبدددار 

ًمدددددا أع دعن احلدددددرا  مدددددن هدددددنا يكددددد ن الطيدددددب مقددددداباًل لكددددد  رديء  ء ادددددان حرا عددددد ا

عإن ال أمددددر املددد م ني بدددد  أمدددر بدددد  » : ىلددد  ال  ليدددد  ععدددل عل لدددد  ، املكرعهدددات

دددد ا ىَلددددداحِلًا}: فقددددال تعددددداىل، املرعددددلني َبددددداِت عاْ َمل  يِّ دددد ا ِمددددَن الطَّ ل  ددددد   ا   {َيددددا َأَهَددددا الَرع 

دِنيَن  َم  د }: علال تعاىل، [51: ]امل م  ن د ا ِمدن اَليَِّبداِت َمدا َرَزْل َداا  ْ َيدا َأَهَدا الَّ ل   {ا ا 

املددد م ني عاملرعدددلني أمدددره  بأاددد  ، [ أمدددر االث دددني بددد  جددداء يف ا يددد 172: ]البقدددري

، علددديس املقصددد د يف اددد  اء ممدددا أمدددر بددد  املرعدددلني، عالعمددد  الصدددال ، الطيبدددات

ال املقصددد د عددد   ، لددديس املقصددد د أنددد  أمدددر املددد م ني بكددد  اء أمدددر بددد  املرعدددلني

عتددأمل ا ا يدد  ، عدد   بددني املدد م ني عاملرعددلني، ألمهيتدد ؛  ه  ه ددا يف هددنا األمددربيدد
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د ا ىَلداحِلًا} يَِّبداِت عاْ َمل  د ا ِمدَن الطَّ ل  جعد  املقصد د  –رمحهد  ال  –لدال العلد ء  {ا 

فأادد  املسددل  ليتقدد    دد  ، مددن أادد  الطيبددات  مدد  الطا ددات  مدد  الصدداحلات

،   عتعدداىل أادد  احلددالل  دد  ىلددال  األ دد لعتددأمل ا ايددف لددد  عددبحا ، الا دد  ال

هدددددنا ت بيددددد   ددددد  أن اال تفدددددا  بددددداأل  ل ال يت ىلددددد  إليددددد  إال بعدددددد إىلدددددالح الدددددرز ق 

ألن اجلسددد الددني  بدد  مددن عددح  عحددرا  يدددمل الكسدد  يف ؛ عااتسدداب  مددن حلدد 

علددد جدداء يف بعددم األحاديددث احددديث ، فتنقدد   ليدد  الطا ددات، ج ارحدد  عللبدد 

ع ددددن  ددددد مددددن ، بدددداس ععدددعد بددددن أيب علددداصاعدددب بددددن  جدددري عحددددديث ابدددن  

ىلددد  ال  ليددد  ععدددل  الصدددحاب  ريض ال  ددد ه    دددد الطددديا  عادددأه أن ال بدددي 

عهدنه الهدا معل لد  عال  لد  مدن « أي  حل   ب  من عح  فال دار أعىل بد  » : لال

علكن يف مع اه ما جاء يف ىلحي  البأاري من حديث الريف بن جمالد ،  عف

  دد  أندد  لددال لدد    دددما اللددب م دد  ال ىلددي  لددال إن أعل مدددا  ددن ج دددمل ريض ال 

فليفعدد  عمدن اعددتطا  أال  اي دتن مدن اإل سددان بط د  فمدن اعددتطا  أال يأاد  إال اليبد

لددد  فليفعددد  عهدددنا لددد  حكددد  الرفدددع ، حيدددال بي ددد  عبدددني اجل ددد  بمددد ء ادددف مدددن د  أهرا

عهدنا ، نال يبع يف عد ل ا إال مدن تفقد  يف الددي: ع نا جاء  ن  مر ريض ال    

عيف هدنا يقد ل  مدد م لد د ، عحت  ال ي لع اأه فيد ، ال  حت  ال يقع يف احلرا 

 :رمح  ال يف  ظ  الكفال

 مدددددددددددا ال جدددددددددددر  اجامعدددددددددد اعهددددددددددا  بابددددددددددد
 

 لددددددددددك مددددددددددن أن تعرفدددددددددد  لبدددددددددد  ال دددددددددد  
 

 فمددددددددددددددددددددن حيدددددددددددددددددددد  بعلمدددددددددددددددددددد  عيعمدددددددددددددددددددد 
 

 ترجددددد  لددددد  ال جددددداي مدددددن حدددددرمل العدددددي 
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عبعنددددددد  يف ىلددددددد ري اق زيدددددددر عالكلددددددددب 

  رعالقرد عااملسع

عأمدد  الظفددر بددالت فيع إذ هدد  بددني امدداء  

 عالدليع

عه ددددا  ، فالدددني يتحدددر  احلدددالل دا دددً  يظفدددر بدددالت فيع عالتيسدددأ للطا ددد  

 ددا ي مسددجل  يف بعددم أمهيدد  أحكددا  البيدد   عااللتصدداد اإلعددالمي عتعريددف 

بددد  عدددا   عاحددددي عددد فع يف مدددد  لريًبدددا  ؟ ؟مددد جز باملصدددارل اإلعدددالمي  يف لرا

أادددي يمدددد  ثددد  ذادددر الرجددد  يطيددد  السدددفر أشدددعث» : ل  ليددد  ععدددل ىلددد  اعل لددد  

عمطعمدددد  حدددددرا  عم ددددب  حدددددرا  عملبسدددد  حدددددرا  يدددددا رمل يديدددد  إىل السددددد ء يددددا رمل 

ىلدددد  ال  ليدددد  ذاددددر ال بدددي ، ]رعاه مسدددل [« عادددني بدددداحلرا  فدددأن  يسددددتجامل لدددد  

عممدددا ي جدددب ، مدددن الصدددفات التدددي هدددي يف احلقيقددد  مدددن  دامل الدددد اء ا ددددد ععدددل 

 :عهي أربع ىلفات لب ل 

علددددد لددددال العلددد ء يطيلهددددا يف الطا دددات ععجدددد ه اقددددأ ، يطيدددد  السدددفر :أع دددا

ع ددد  اددد  حدددال إالالددد  السدددفر  فسدددها مددددن ، ألعدددبامل عددد نارها يف ال دددح الندددا 

ثددالد د دد ات مسددتجبات ال شددك » : أعددبامل إجابدد  الددد اء ادد  جدداء يف احلددديث

احلدديث ىلدحح  املعدا عن  عهدنا« فيهن املرضع  عاملسافر عال الد  د  علدده 

 دددد  اددد  حدددال إالالدددد  السدددفر مظ ددد  االفتقددددار عاال كسدددار عالتددددنل  ، عفيددد   دددعف

 .علرمل العبد من رب  عشع ره بحاجت  لرب 

عالشدعث يكد ن االًبدا يف الدرأس عهد  بمع د  ، أشعث أاي :عالصف  النا ي 

 عأادددي يع دددي  ددد  جسدددم  ععجددد ، عتفدددر ق الشدددعر عا تشددداره لعدددد  تعهدددده، التغدددأ
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، عهددنا الددد  مددن مظددان اال كسدددار عالتددنل  عاالفتقدددار، الغبددار مددن السدددفر عالتعددب

علدد جدداء   ددد ال سددا ي عاددأه أن ال بددي ، عهدنه مددن أ ظدد  أ دد امل القددرمل مددن ال

ادددددان ىلددددددرا إىل االعتسدددددقاء مت ا دددددًعا متبددددددالً متأشددددددًعا  ىلددددد  ال  ليددددد  ععدددددل 

 دد  ادد  حددال « اددًيا جدداء   بددادي شددعًنا » : عجدداء اددنلك يف احلددديث، مترضددً ا

عفيدد  تفصددي  ال يدد  مددن  احيدد  ، هددنا ادد  يق لدد ن أاهددر يف االفتقددار عبيددان احلاجدد 

 .ه  يتقصد العبد أع ال اأ ذلك

، عرفدع اليددين مدن أعدبامل اإلجابد ، رفدع اليددين إىل السد ء :عالصف  النالند 

 يسددددتحي أن الىلدددد  ال  ليدددد  ععددددل  علدددد جدددداء   ددددد أيب داعد عاددددأه أن ال بددددي 

عهددنا احلدددديث ىلددحح  مجدددع مدددن ، يسددتحي إذا رفدددع العبددد يديددد  أن يردمهددا ىلدددفرا 

عالدددني يظهدددر   أنددد  ، عاملعدددا ين عيف القلددب م ددد  اء، املتددأخرين ادددابن حجدددر

تدل بس ي  رفع اليددين يف الدد اء عإ   ذارت  ألن أانر من يس. معل ل عال أ ل 

حتددد  ، عال يدددنارع ا لكدددن ه دددا  أدلددد  أخدددر  أىلددد  م هدددا، سدددتدل  دددنا احلدددديثي

رفددددع اليدددددين يف الددددد اء  م هددددا ال  دددداء يف السددددي الي ط يددددنارها يف اتابدددد    فددددد  

ىلد  حديث  بد ال بن  مر ريض ال   ه  يف ىلدحي  اإلمدا  مسدل  أن ال بدي 

لا  يف الليد  عتدال  يد  عد ري إبدراهي  عاما ددي ثد  رفدع يديد  علدال  ال  لي  ععل 

هددنا احلددديث ط ألددف  دد  أحددد ،   ال  ليدد  ععددل  ىلدديددا رمل أمتددي أمتددي عبكدد  

من أه  العل  يناره يف مسأ   رفع اليدين لل  م ه  ال د عي رمحد  ال يف رشحد  



  محد املريالشيخ:                                                       الدرس السابع يف رشح األربعني

 00201113111196 هاتف: – hotmail.com @abuaslmmبريد: – مكتب البحث العلمي

7 

   ا  حال رفع اليدين يف الدد اء مسدأ   مشده ري  دنارها ،    ىلحي  مسل 

 .يف ال ح النا 

بعددددد  ، يدددددا رمل، ملاإلحلددددداح  ددددد  ال بالدددددد اء فهددددد  يكدددددرر يدددددا ر :الصدددددف  الرا

َربَّ َددا }ايددف اختددار لفظدد  الرب بيدد  هددنه اللفظدد  جدداءت انددًأا يف القددر ن  واعالحدد 

: عتكدررت ثد  لدال بعددها، [193: ] ل  مدران {إ َّ َا َعِمْع َا م  َاِدًيدا ي  َداِدي لَِميدَ نِ 

 فددال عددبحا  ، ألن إجابدد  الددد اء مددن  ثددار ىلددف  الرب بيدد  {َفاْعددَتَجامَل َ  ددْ  َرَ  دد ْ }

جدداء ذلددك يف  صدد ص انددأي م هددا ، عتعدداىل بيددب املدد من ادد  أندد  لددد بيددب الكددافر

ْ  إىَل الدَيِّ }: ل ل  تعاىل داه  يَن َفَلد َّ َ جَّ ِلِصنَي َلد   الددِّ ْ َ ُم  ا اَّللَّ ْلِك َدَ    َف َذا َرِاب  ا يِف الف 

ا  نَ  ْ  ي ْ ِ ِيدب  }: علدد ليد  يف تفسدأ ل لد  تعداىل، [65: ]الع كب ت {إَذا ه  دن ب  َأمَّ

ه  الني ليس   ده أ  ل ىلداحل  يقددمها : [ لال ا 62: ]ال م  {امل ْدَطرَّ إَذا َدَ اه  

الدد اء عال ا دز ، عما أح ج ا للدد اء عمدا أاندر تفريط دا فيد ، ععيل    د الد اء

 :عخزا ن مهمل    د ا يف هنا الزمن يق ل احلكي ،  ظي  ع عم   ظيم 

 ر  ددددددددددددددددديععإ  ألد دددددددددددددددد  ال عاألمدددددددددددددددد
 

  دددددددددددددددددددددي فددددددددددددددددددددد  ي فدددددددددددددددددددددك أن يتفدددددددددددددددددددددرا 
 

 عرمل أخ عددددددددددددددددت  ليددددددددددددددد  عج هددددددددددددددد 
 

 أىلددددددددددامل  دددددددددددا مدددددددددددا د دددددددددددا ال ُمرجدددددددددددا 
 

عمطعم  حرا  عم ب  حرا  عملبسد  حدرا  » : ىل  ال  لي  ععل عل ل  

هدددنا الرجددد  الدددني تددد فرت فيددد   دامل الدددد اء « عادددني بددداحلرا  فدددأن  االعدددتجاب  

خدر  املطعدد  حدرا  عامل ددمل عادان حرًيدا أن يسددتجامل لد  عجدددت فيد  ىلددفات أ

عامللددبس عاددني بددداحلرا  فهددنا الرجدد  الدددني تدد فرت فيدد  أعدددبامل اإلجابدد  عجدددد 
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، هدددددنا امدددددا ع هدددد  الكسدددددب احلدددددرا ، األعددددبامل تلدددددكمددددا ع ابدددددأ جدددددًدا ل دددد  ددددد  

أعددأل ال جدد  ، عأتدراك  تتددأمل ا مدد  اقسدداري عمددد  خطد ري الكسددب احلدرا 

لددع  يبدد ا  دد  أعدديفل  انددأي تدددعر يف  ع ددال أن يلطددف ب ددا عتدددبرعا مندد  هددنه امل ا

املسددلم ن ا ن إال مددن رحدد  ال متلبسدد ن باملعددا  ، أذهددان انددأ مددن املسددلمني

عاملشدداهد أن ددا ، يسددل   لي ددا لعل ددا  رجددع، علكددن ال رحددي ، عبأعددبامل العددنامل

ل بعدم احلكد ء يقد ،    ن الرج   إىل امل ىل الني علطه   ليد ا شغل ا بامل سلَّ 

يع دددي منددد  املسدددلمني ا ن يف مدددا يصددديبه  مدددن الباليدددا منددد  رجددد   مل ىلدددبًيا أع 

علده بعصا ابدأي عرمداه  دا لي دبد  حتد  يرجدع إليد  فا شدغ  هدنا الصدبي بالعصدا 

عل املندد  األ دد  تعدداىل ، بعددد عددق الها  دد  األره يرالهددا عيشددتمها إىل  خرهددا

مددره أع فقددر أع اخددتالل أع تسددلي   دددع أع رب دا عتقدددس الدد  جاء ددا ابددتالء مدن 

، اأه حت   رجدع ع دد   ع ترضد  ا شدغل ا بدالبالء عاملدره عالفقدر عالعددع   د 

عال عددبحا   ، عاملفدد ه أن  رجددع أعالً إىل ال ثدد   سددلك األعددبامل بعددد ذلددك

ِر بِددَ  َاَهددَر الَفَسدداد  يِف الددَيِّ َعاْلَبْحدد}، جد  ع ددال جعدد  هددنه األشددياء لعل ددا  رجدع إليدد 

دد ا  ددِني َ ِمل  بعددم الددني ، [41: ]الددرع  {َاَسددَبْ  َأيْددِدي ال َّدداِس لِي ددِنيَقه   َبْعددَم الَّ

ددد نَ }؟ مددداذا،  ملددد ا  دددْ  َيْرِجع  ه  عادددني بعدددد ذادددر : هددد  ل لددد ، عال املسدددتعان {َلَعلَّ

للعلد ء فيد  أعجد  ؟ املطع  عامل دمل مدن بدامل التكدرار عالتأايدد أع لد  مع د   خدر

 .ل ح النا  نارها يف ا
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هدنا اعدتفها  علك د   د  « فأن  يستجامل ل  » : ىل  ال  لي  ععل عل ل  

، لدد يسدتجامل للعبدد مدع هدنه امل ا دع، عبي  التعجب عاعتبعاد حصد ل اإلجابد 

عيكد ن ألعدبامل لدنلك فدال ، ب  مدع أشدد مدن ذلدك عهد  الكفدر لك د  بعيدد علليد 

ىلدددد  ي بغددددي ل ددددا أن  تحددددر  عيف هددددنه املسددددأ   تفصددددي  عاقال،  يددددأس مددددن الددددد اء

احلددالل الطيددب عأن  جت ددب املحرمددات فدد ن الطيبددات عاحلددالل انددأ جددًدا ععدده  

ميس ر عاحلرا  للي  ع ار ع حدن أىلداًل يف هدنه الدد يا يف فد ي لصدأي جدًدا فد ي 

 :عا  لال احلكي ، اختبار  عيشها    هنه البسيط 

  سددددددددددددأ إىل ا جدددددددددددددال يف اددددددددددددد  حلظددددددددددددد 
 

حددددددددددددددد  عأيام ددددددددددددددا تطدددددددددددددد   عهددددددددددددددن   مرا
 

د مددددددن التقددددددد   ترحدددددد   دددددددن الددددددد يا بدددددددزا
 

 فعمدددددددددددددددددددر  أيدددددددددددددددددددا  عهدددددددددددددددددددن لال ددددددددددددددددددد  
 

 .عأن يرزل ا حسن اقاد ،  سأل ال أن يرد ا مجيًعا إىل دي   رًدا مجيالً 

 ددددن أيب  مددددد احلسددددن بددددن  ددددي بددددن أيب : بعددددد ذلددددك لددددال املصدددد ف رمحدددد  ال

:  لددددالرحيا تدددد  ريض ال  دددد ه ىلدددد  ال  ليدددد  ععددددل  الالددددب عددددب  رعدددد ل ال 

« د  مددا يريبددك إىل مددا ال يريبددك »  ىلدد  ال  ليدد  ععددل حفظدد  مددن رعدد ل ال 

]رعاه ال مددني عال سددا ي علددال ال مددني حددديث حسددن ىلددحي [ هددنا احلددديث 

عهدد  أىلدد  مددن أىلدد ل الدددين الددني يسددلك  الصدداحل ن املبتغدد ن ، حددديث  ظددي 

  يف الد ر  عهنا احلدديث أىلد، لر ا ر   عخالقه  عىلاف ن من ادب  ع قاب 

مدع الكلد ، عتر  الشدبهات عاجت ا دا عل لد  رمحد  ال ، علدد  دده العلد ء مدن ج ا

 ن أيب  مد احلسن بن  ي بن أيب الالب راعي احلدديث هد  احلسدن بدن  دي بدن 
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أيب الالددددب ريض ال  دددد ه  أمجعددددني عا يتدددد  أ دددد   مددددد علددددد يف السدددد   النالندددد  بعددددد 

ب د  ، بالبقيع عأم  فاالم  ريض ال   ها ا جري عمات ع   مخسني تقريًبا عدفن

عهد  عأخد ه ، عهدنا يكفيد  فأدًرا عرشًفدا ىلد  ال  ليد  ععدل عيد ا ع بي ا  مدد 

عه  أفدد  ، ىل  ال  لي  ععل احلسني عيدا شبامل أه  اجل   ا  أخي ال بي 

عهدددنا ال يع دددي ازدراء احلسدددني أ دددًدا بدددأي عجددد  مدددن ، مدددن احلسدددني   دددد أهددد  السددد  

عاحلسدددن عاحلسدددني عددديدا ، ىلددد  ال  ليددد  ععدددل  احلسدددني عدددب  ال بدددي ، هال جددد 

أفددد  مددن أ دد  بكددر ىلدد  ال  ليدد  ععددل  لكددن إذا لل ددا ال بددي ، شددبامل أهدد  اجل دد 

فهدددنا ال يع دددي ازدراء أ ددد  بكدددر عإذا لل دددا أ ددد  بكدددر أفدددد  مدددن  مدددر فهدددنا ال يع دددي 

ازدراء احلسددددني ازدراء  مددددر عإذا لل ددددا احلسددددن أفددددد  مددددن احلسددددني هددددنا ال يع ددددي 

بحدال مددن األحدد ال عإ د  للدد  ذلددك ألن اندًأا مددن املسددلمني للديي العلدد  إذا ليدد  

علدد  اددا  ا متبعددني م قددادين لل دديع  جلعلدد ا ،  دد  هددنا لددال أندد  تددزدري احلسددني

، فاحلسددددني أفددددد  م ددددا مجيًعددددا امل جدددد دين ا ن يف األره، ادددد  عاحددددد يف مرتبتدددد 

هدددنا ، أفدددد  مددد ه    ال  ليددد  ععدددل ىلدددعال بدددي ، عاحلسدددن أفدددد  مدددن احلسدددني

، عادددنلك احلكمدد  عالصدددالح عم البدد  اندددأي جدددًدا، معلدد   اشدددتهر احلسددن بالعقددد 

السددددب  يف ، عرحيا تدددد  ىلدددد  ال  ليدددد  ععددددل عددددب  رعدددد ل ال : عل لددد  رمحدددد  ال

األىل  علد الب   هدنا يف األىلد  عه دا  خدالل يدأل يف ال دح الندا  عالرحيا د  

عهدددنا عالعددد  ريض ال   ددد  فهددد   بتددد  مدددن أىلددد  اليدددب عهددد  ، حددد  بتددد  اليبددد  الرا 

» : ىلدد  ال  ليدد  ععددل عل لدد  ، اليددب الرا حدد  اددنلك ادد  عرد يف بعددم ا ثددار
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، ريبدددك  ددد  اليددداء هكدددنا ي ريبدددكبددد ز يف لفظددد  يَ « د  مدددا يريبدددك إىل مدددا ال يريبدددك 

يددددددددب الشددددددددك مددددددددع القلددددددددع عالرَّ ، ريبددددددددكفتقدددددددد ل يَ ، لكددددددددن الفددددددددت  أفصدددددددد  عأشددددددددهر

فمدددن : عهدددنا احلدددديث مكمددد  حلدددديث الددد ع ن بدددن بشدددأ، طرامل عالددد ددعاال ددد

« د  ما يريبدك » : فه ا يف هنا احلديث، اتق  الشبهات فقد اعتيأ لدي   ع ر  

بددد   اددد  مدددا تشدددك فيددد  شدددًكا يريبدددك عيقلقدددك  ىلددد  ال  ليددد  ععدددل يدددأمر ال بدددي 

ًبا يف عال لدد   مدد  املسددلم ن  ددنا احلددديث مددا عجدددعا بعددد ذلددك خ ًفددا  عا ددطرا

 :عهنا يدل    أم ر، حياهت  فهنه عىلي   ب ي  عهل  عمرحي 

 .ألن  ال شك في  عال ريب ؛ ال يدخ  يف هنا األمر احلالل املحم: أعالً 

فدداحلرا  ، أمددر  بدد   مددا فيدد  ريبدد  ىلدد  ال  ليدد  ععددل إذا اددان ال بددي : ثا ًيددا

عاجدددب يف حدددع مدددن بدددامل أعىل عأعجدددب فددد   املشدددتبهات عالتدددي تددد رد الشدددك 

عاحلمدد ل أن املباحدات عاحلدالل أ دعال أ دعال . امل من الدني يرجد  ال جداي

مسددع د ريض بددن بدد  احلددالل أعدده  بكنددأ مددن احلددرا  علددنلك يقدد ل ، املحرمددات

يع دي احلدالل اندأ ، تريد إىل ما يريبك عح لك أربعد   الل ال يريبدك: ال   ه 

ع ددنه القا ددي ال ب يدد  ىلدد ر ، اقطدرجدًدا فلدد  تددخ  يف الددني يريبدك عتدددخ  يف 

 :انأي م ها

إذا شدددددكك  يف حرمددددد  معاملدددددد  عاشدددددت  ا  ددددد  حددددددرا  فد ددددد  إىل ادددددأه مددددددن 

عإذا شدددكك  يف اعدددتباح  رخصددد  معي ددد  اجمدددع مدددناًل اجمدددع ىلدددالتني ، احلدددالل

 :مرين بغي أن   تب  ألعي، علس    هنا، فد   عىلي ا  ىلالي يف علتها
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حلدددديث ال عدددد اس عالتكلدددف عالت طددددع عاألعهددددا  ال يددددخ  يف هددددنا ا :أعالً 

فمددددن شدددك يف ا تقدددداه ع دددد ءه عهدددد  متدددديقن أندددد  ، التدددي ال بي دددد   ليهددددا عال لري دددد 

هدنا ، ت  أ علد ىل  فال يلتف  إىل هنا الشك حت  يتيقن أن  ىلد  بغدأ ع د ء

عهكددنا ، ألن الريددب يف ا تقداه ال  د ء فد دد  عال تلتفد  إليد ؛ مفهد   احلدديث

يف األحاديددث األخددر  عألن هددنا مددن ععدد اس  ال  ليدد  ععددل  ىلدد أمددر ال بددي 

 .الشيطان

ي ثد  راعده شدك هد  اللقهدا  قد ل د  مدا يريبدك : منال  خر رج  تزعا امدرأ

إىل مددا ال يريبددك فاألىلدد  أ ددا زعجتددك يع ددي يف األىلدد  أ ددا زعجتددك عد    ددك 

 .الشك   عاألعها 

عال ،   االعددددتقام التدددددليع يف ادددد  ىلددددغأ عابددددأ يكدددد ن ألهدددد :األمددددر النددددا 

 يع ي هنا مدن الت دالم الكبدأ أن تدر  رجدال، ي بغي ذلك ملن علغ يف املحرمات

عيف ، ىلددددد ه يف املحرمدددددات إىل أذ يددددد  ثددددد  يأتيددددد  التددددددليع عالددددد ر  يف املشدددددتبهات

احلقيقدد  الكددال   دد  هددنا احلددديث يطدد ل لكددن  كتفددي  ددنه التعليقددات املأت ددي 

 .عهنا احلديث حديث ىلحي  عاحلمد ل

لدددال رعددد ل : ثددد  لدددال املصددد ف رمحددد  ال  دددن أيب هريدددري ريض ال   ددد  لدددال

حددديث « مددن حسددن إعددال  املددرء ترادد  مددا ال يع يدد  » : ىلدد  ال  ليدد  ععددل ال 

هددددددنا احلددددددديث أىلدددددد  يف أ دددددد امل األدمل ، حسددددددن رعاه ال مددددددني عاددددددأه عهكددددددنا

مدددع الكلددد  ادددأيب داعد اددد  ، عدددبع عاألخدددال ق ع دددده مجدددع مدددن أهددد  العلددد  مدددن ج ا
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ع ده ابن أيب زيد القأعا  العاط املشه ر من أ م  امالكي   ده أحد األحاديدث 

عل لدد  ، األربعدد  التددي يدددعر  ليهددا أىلدد ل األدمل عراعي احلددديث عددبق  ترمجتدد 

يع دددددي مدددددن مجلددددد   المدددددات « مدددددن حسدددددن إعدددددال  املدددددرء » : ىلددددد  ال  ليددددد  ععدددددل 

مدن ، ع دي اإلعدال  احلسدنعمظاهر عدال   حسن إعال  املرء عحسن اإلعدال  ي

عهدددنا يددددل  ددد  أن إعدددال  املسدددل  لدددد يكددد ن ، بددامل إ ددداف  امل ىلددد ل إىل الصدددف 

حسددددد ًا علدددددد يكددددد ن دعن احلسدددددن اددددد  جددددداء يف حدددددديث جييددددد  يف بيدددددان درجدددددات 

ىلد  عل لد  ، عاملسل  حري     أن يبلغ درج  اإلحسان يف إعدالم ، اإلعال 

 ددي أن يددد  مددا ال همدد  عال ي فعدد  عهددنا يع« ترادد  مددا ال يع يدد  » : ال  ليدد  ععددل 

يشم  أم ر الد يا من     عاال  عالعا  عتتبع أخبار ال اس عع ال    ىلصه  

عيشددم  أمدد ر ال دد  عا خددري مددن فعدد  خددالل األعىل عاال شددغال ، عاددأ ذلددك

بفد ل  ل   د  حسدامل الفا د  عادنلك تتبدع ارا دب املسدا   عمدا ال  فدع فيد  

عاددددنلك ، القدددي بدددأي لغدددد  يسدددأل امللكدددان امليددد  يف لددديه امسدددأ   لغددد  السددد ال يف

، عأ  دي بحكد  أعالد الكفدار يع دي يف ا خدري، احك  أعالد الكفار ع حد  ذلدك

إًذا ا  ما ال يع د بال فع    املسل  ي بغي ل  أن بت ب  عهنا مدن حسدن اإلعدال  

ع مدن  لد  ع   هنا ل  تر  املسل  ا  ما ال يع ي  ف  د  عي شدغ  عالبدد بكد   داف

عتعلدددي  عد ددد ي عذادددر ع بدددادي عخدمددد  ألهددد  بيتددد  عاملسدددلمني علدددن يكددد ن لديددد  

دْ  َ دِن }: عل  للفراغ عالديا  علد أشدار القدر ن إىل هدنا يف ل لد  تعداىل دِنيَن ه  عالَّ

ددد نَ  ْعِر   ْغدددِ  م  عجددداء  دددن بعدددم السدددلف مدددن اشدددتغ  بدددد  ال ، [3: ]امل م ددد ن {اللَّ
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ه  ب ًبدددا مقبددد الً لدددد  عاالدددب مدددن ، يع يددد  فاتددد  مدددا يع يددد  اتصدددف  دددنه الصدددف  تدددرا

ع  بددد  إىل أمدددر  أدددت  بددد   قددد ل املرجدددع يف معرفددد  مدددا يع دددي ، ألنددد  ال ي ذيددد ؛ ل ددداسا

فدددال يستحسدددن املسدددل  بعقلددد  أع البعددد  بعيدددًدا  ددددن ، املسدددل  مدددن ادددأه هددد  ال ددد 

ا ألن  حي يفن لد ي   ما يع ي  أع يقب     ما ال يع ي  عأاهر ما يظهدر هدن؛ ال  

احلددديث يف انددري الكددال  عاددنلك السدد ال  ددن اقص ىلدديات عالتدددخ  يف أمدد ر 

ر بدددالرأي  ددد  مدددن ط يطلبددد   لددددين عأهددد  الدددزعجني عاإل ا العا لددد  مدددن لبددد  ال ا

، م دك ع حدد  ذلدك عالكددال   دد  هدنا يطدد ل هد  اددال  مهدد  ع  فيد   ددارمل انددأي

مددددد  الكبدددددار عل لددددد  رمحددددد  ال حدددددديث حسدددددن رعاه ال مدددددني عادددددأه عهكدددددنا األ 

ااإلما  أمحد عحيي  بن معني عالبأاري    أن  مرع  من حدديث الزهدري  دن 

هددنا ، علدديس بعددد االمهدد  اددال ىلدد  ال  ليد  ععددل   دي بددن احلسددني  ددن ال بددي 

احلددديث لدد  شدد اهد انددأي مددن القددر ن عالسدد   ادد  عدد بي   يف ال ددح النددا  إن شدداء 

ىلدد  حيدث الرعايدد  عثب تد   ددن ال بدي ال فمع د  احلددديث ثابد  عأمددا رعايتد  مددن 

فال ينب  عال أ ل  ىل  ال ععدل   د  عديد ا  مدد ع د    د   ال  لي  ععل 

 .عىلحب  أمجعني عاحلمد ل رمل العاملني

 


