
  

 

ُ:ةُ بُ ط ُخُ ُب ُذُ هُ مُ  
اه رُ ُم نُ 

ظ  ةُ ُم  م  ظ  ُال ع 
ُ ةُ ُف   يع 

م ي ةُ ُالَّش  َل   س 
ُاْل 
ةُ  اح  م  يُ ُالس  ُو اتل ي س 

ُ
ُ

ُ



 2 ُ ب  ه ذ  ب ةُ ُم  ط  اه رُ ُم نُ :ُخ 
ظ  ةُ ُم  م  ُُال ع ظ  ةُ ُف   يع 

م ي ةُ ُالَّش  َل   س 
ةُ ُاْل  اح  م  يُ ُالس  ُو اتل ي س 

 
 

 

 َوْحَدهُ 
ِ
َٓ َكبِيَّ َبْعَدُه  ،اْلَحْؿُد هلل ََلُم َطَؾى َمْن  ََلُة َوالسَّ  .ملسو هيلع هللا ىلصَوالصَّ

 :ا بَعُْد  أَمَّ

َاْْلِْسََلِميَِّفََ يِن َالدِّ َِِف َاْلَعَظَمِة ََمَظاِهِر َِمْن َُهَوََ:ِإنَّ ََواْْلِْسََلُم ْوِسَر، ََوالتَّ ََمَحَة السَّ

ََمَحِة؛   ڤبَّاٍس َفَعِن اْبِن طَ  ِديُنَالسَّ
ِ
َْدَياِن َأَحبُّ ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: قِقَل لَِرُسوِل اهلل ْٕ : َأيُّ ا

؟
ِ
 إَِلى اهلل

ْؿَحةُ »َقاَل:  . َوَهَذا َحِديٌث َحَسٌن، َأْخَرَجُه َأْحَؿُد، (1)«الَْحـِقِػقَّةُ السَّ

ََدِب الُؿْػَردِ »َوالُبَخاِريُّ فِي  ْٕ  «.ا

ْسََلَم َحـِ   .قِػقٌَّة َسْؿَحةٌ َواْلَحِديُث َكصٌّ فِي َأنَّ اْْلِ

ِريَعِة َطَؾى َكْػِي اْلَحَرِج َوإِْثَباِت التَّْقِسقِر، َقاَل َتَعاَلى: ۇ ۇ ﴿ إِنَّ َمَداَر الشَّ

 .[585]البؼرة:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﴿ :َوَقاَل 

 .[78]الحج:  ﴾﮴ ﮵

! إِنَّ الـَّبِيَّ 
ِ
ِة التَّْقِسقَر َوالتَّْبِشقَر: َفَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  ملسو هيلع هللا ىلصِطَباَد اهلل َحَؿَل إَِلى اْلَبَشِريَّ

  ڤ
ِ
ـَ أََحٌد إَِّلَّ َغؾَبَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ي ـْ يَُشادَّ الدِّ ـَ يُْسٌر، َولَ ي فُ، إِنَّ الدِّ

                                                           

لباكي يف (، وحسـه ا687ٕ« )إدب الؿػرد»(، والبخاري يف 1/636أخرجه أحؿد ) (1)

 (.161« )صحقح الجامع»



 3 ُ ب  ه ذ  ب ةُ ُم  ط  اه رُ ُم نُ :ُخ 
ظ  ةُ ُم  م  ُُال ع ظ  ةُ ُف   يع 

م ي ةُ ُالَّش  َل   س 
ةُ ُاْل  اح  م  يُ ُالس  ُو اتل ي س 

لَْجةِ  ـَ الدُّ ْوَحِة َوَشْلٍء ِم ُدوا َوَقاِربُقا، َوأَبِْشُروا، َواْستَِعقـُقا بِالْغُْدَوِة َوالرَّ «. فََسدِّ

 .(1)َرَواُه اْلُبَخاِريُّ 

َْشَعِريِّ  ْٕ   ڤَوَطْن َأبِي ُموَسى ا
ِ
إَِذا بََعَث َأَحًدا  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل

ُروا»َأْمِرِه َقاَل: مِْن َأْصَحابِِه فِي بَْعِض  ُروا َوََّل تُعَسِّ ُروا، َويَسِّ ُروا َوََّل تُـَػِّ «. بَشِّ

 .(2)َرَواُه ُمْسؾِمٌ 

  ڤَوَطـُْه 
ِ
ا َبَعَثُه َوُمَعاًذا إَِلى اْلَقَؿِن، َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل َرا َوََّل »َلؿَّ يَسِّ

َرا، َوتَطَاَوَعا َوََّل  َرا َوََّل تُـَػِّ َرا، َوبَشِّ  .(3)ُمتََّػٌق َطَؾْقهِ «.  تَْختَِؾَػاتُعَسِّ

  ڤَوَطْن َأَكِس ْبِن َمالٍِك 
ِ
ُروا، : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ُروا َوََّل تُعَسِّ يَسِّ

 .(4)ُمتََّػٌق َطَؾْقهِ «. َوَسؽِّـُقا َوََّل تُـَػُِّروا

َنَّ اهلَل بِـَْبِذ اْلُغُؾوِّ َوالتَّـَطُِّع َوا ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَلُه  َلَؼْد َبَعَث اهلُل 
ِ

ِف: ٕ لتََّطرُّ

َُمِم: فِي َطِؼقَدتَِفا، َوِطَباَدتَِفا، َوَأْخََلقَِفا،  ْٕ ًة َوَسًطا َبْقَن ا َة ُأمَّ ُمَّ ْٕ َجَعَل َهِذِه ا

َٓ َجَػاَء. َٓ ُغُؾوَّ َو َٓ َتْػِريَط، َو  َوُمَعاَمََلتَِفا، َواْلَوَسُط: اْلَعْدُل اْلِخَقاُر، َفََل إِْفَراَط َو

                                                           

 (.39، رقم )1/93«: الصحقح»أخرجه البخاري يف  (1)

 (.1736، رقم )3/1358 «:صحقح مسؾؿ» (6)

( ويف مواضع، ومسؾم يف 3138، رقم )6/163«: الصحقح»أخرجه البخاري يف  (3)

 (.1733، رقم )3/1359 «:الصحقح»

«: الصحقح»(، ومسؾم يف 6165، رقم )11/564 «:الصحقح»أخرجه البخاري يف  (4)

 (.1734، رقم )3/1359

ُروا َوََّل تُعَ »(، بؾػظ: 69، رقم )1/163ويف رواية لؾبخاري:  ُروا َوََّل يَسِّ ُروا، َوبَشِّ سِّ

 «.تُـَػُِّروا



 4 ُ ب  ه ذ  ب ةُ ُم  ط  اه رُ ُم نُ :ُخ 
ظ  ةُ ُم  م  ُُال ع ظ  ةُ ُف   يع 

م ي ةُ ُالَّش  َل   س 
ةُ ُاْل  اح  م  يُ ُالس  ُو اتل ي س 

يِن، َفَؼاَل  -َتَعاَلى-ْد َطاَب اهلُل َوقَ   : َطَؾى َأْهِل اْلؽَِتاِب اْلُغُؾوَّ فِي الدِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿

 .[77]الؿائدة: ﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ًدا  َا ُمَحؿَّ َـّ ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَوبََعَث اهللُ كَبِق بَِرفِْع اْْلَصاِر َواْْلَْغََلِل الَّتِل َكاكَْت َعؾَك َم

 َ ـْ َقَقاِعِدَها:َقْبؾَـ  ا بَِشرِيَعٍة َسْؿَحٍة، ِم

 * َرْفُع اْلَحَرِج.

ـْ َقَقاِعِدَها: َة َتْجؾُِب التَّْقِسقَر. * َوِم  َأنَّ اْلَؿَشؼَّ

ـْ َقَقاِعِدَها: َم َمَع اْضطَِراٍر. * َوِم َٓ ُمَحرَّ  َٓ َواِجَب بََِل اْقتَِداٍر، َو

ـْ َقَقاِعِدَها: َرَر يُ  * َوِم َٓ ِضَراَر.َأنَّ الضَّ  َزاُل، َفََل َضَرَر َو

َّٓ اْخَتاَر َأْيَسَرُهَؿا َما َلْم َيُؽْن إِْثًؿا، َفنِْن َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكبِقُّـَا » َما ُخقَِّر َبْقَن َأْمَرْيِن إِ

 . ُمتََّػٌق َطَؾْقِه.(1)«إِْثًؿا َكاَن َأْبَعَد الـَّاِس مِـْهُ 

 ڤَوَقاَل َأبُو ُموَسى 
ِ
 ڤإَِذا بََعَث َأَحًدا مِْن َأْصَحابِِه  ملسو هيلع هللا ىلص : َكاَن َرُسوُل اهلل

ُروا»فِي بَْعِض َأْمِرِه َقاَل:  ُروا َوََّل تُعَسِّ ُروا َوََّل تُـَػُِّروا، َويَسِّ  .. َرَواُه ُمْسؾِمٌ (2)«بَشِّ

                                                           

: «الصحقح»(، ومسؾم يف 3561، رقم 566/ 6: )«الصحقح»أخرجه البخاري يف  (1)

 .ڤ(، من حديث: َطائَِشَة 6367، رقم 1814 - 1813/ 4)

«: الصحقح»(، ومسؾم يف 6165، رقم )11/564 «:الصحقح»أخرجه البخاري يف  (6)

 (.1734، رقم )3/1359

ُروا َوََّل »(، بؾػظ: 69، رقم )1/163رواية لؾبخاري: ويف  ُروا، َوبَشِّ ُروا َوََّل تَُعسِّ يَسِّ

 «.تُـَػُِّروا



 5 ُ ب  ه ذ  ب ةُ ُم  ط  اه رُ ُم نُ :ُخ 
ظ  ةُ ُم  م  ُُال ع ظ  ةُ ُف   يع 

م ي ةُ ُالَّش  َل   س 
ةُ ُاْل  اح  م  يُ ُالس  ُو اتل ي س 

ََمَحُةَِِفَاْْلِْسََلِمََمْنَهٌجََوَحَواةٌَ َالسَّ

ََمْنَهَ َاْْلِْسََلِم َِِف ََمَحَة َالسَّ َإِنَّ اِس، َالنَّ َُدْىَوا َِِف ََقاِئَمٌة ََوَحَواٌة ، ََوَىَبِويٌّ َُقْرآِِنٌّ َقاَل ٌج

 .[286]البؼرة:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇاهلُل َتَعاَلى: ﴿

]البؼرة:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ :َوَقاَل اهللُ 

585]. 

َٓ ُيِريُد بُِؽُم اْلُعْسرَ  يـِقَِّة، َو  .ُيِريُد اهلُل بُِؽُم التَّْسِفقَل فِي َجِؿقِع التََّؽالِقِف الدِّ

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ: ﴿َوَقاَل اهلُل 

 .[28]الـساء: 

ًَل مِـْهُ  ِريَعِة: إِْحَساًكا َوَتَػضُّ َل َطَؾْقُؽْم فِي َتَؽالِقِف الشَّ  .ُيِريُد اهلُل لُِقَسفِّ

 َّٓ ، َوَأ
ِ
ُؾوا فِي َرْوِح اهلل َّٓ َيْؼـُُطوا مِْن َرْحَؿتِِه، َطَؾْقِفْم َأْن ُيَممِّ َوَأَمَر اهلُل ِطَباَدُه بَِل

َٓ مِْن َوِسقِع َرْحَؿتِِه، ﴿َيْقَلُسوا مِْن َرْوِح   َربِّ اْلَعاَلِؿقَن، َو
ِ
ڻ ۀ ۀ ہ اهلل

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

 .[53]الزمر:  ﴾﮹

 .[58]الؽفػ:  ﴾ھ ھ ھ ے﴿ :-ُسْبَحاكَفُ -َوَقاَل 

، َوَغَؿَرُه َفْضُؾهُ 
ِ
َّٓ َوَقْد َوَصَؾْت إَِلْقِه َرْحَؿُة اهلل  -َتَعاَلى- َفََل َمْخُؾوَق إِ

 .(1)«َوإِْحَساُكهُ 

                                                           

 (، بتصرف يسقر.143ٓبن الؼقم: )ص «الصَلة» (1)



 6 ُ ب  ه ذ  ب ةُ ُم  ط  اه رُ ُم نُ :ُخ 
ظ  ةُ ُم  م  ُُال ع ظ  ةُ ُف   يع 

م ي ةُ ُالَّش  َل   س 
ةُ ُاْل  اح  م  يُ ُالس  ُو اتل ي س 

ْقَخاِن فِي  ڤَوَطْن َأبِي ُهَرْيَرَة   : َقاَل (1)«َصِحقَحْقِفَؿا»فِقَؿا َأْخَرَجُه الشَّ

 
ِ
ا َقَضك اهللُ الَْخؾَْؼ َكتََب فِل كِتَاِبِف، َفُفَق ِعـَْدُه فَْقَق َعْرِشِف: إِنَّ : »ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل لَؿَّ

 .«َرْحَؿتِل َغؾََبْت َغَضبِل

  ڤَطْن َأَكٍس  (2)َوَأْخَرَج التِّْرمِِذيُّ 
ِ
َيُؼوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿْعُت َرُسوَل اهلل

ـَ آدََم! إِكََّؽ َما دََعْقتَـِل َوَرَجْقتَـِل َغَػْرُت لََؽ َعؾَك َما  :قَاَل اهللُ » ْ يَا اب

ـَ آدََم! لَْق بَؾَغَْت ذُكُقبَُؽ َعـَ  َؿاِء ثُؿَّ اْستَغَْػْرتَـِل كَاَن فِقَؽ َوََّل أُبَالِل، يَا ابْ اَن السَّ

ـَ آدََم! إِكََّؽ لَْق أَتَقْتَـِل بِؼَُراِب اْْلَْرِض َخطَايَا ثُؿَّ لَِؼقتَـِل ََّل  ْ َغَػْرُت لََؽ، يَا اب

 .«تُْشرُِك بِل َشقْئًا، َْلَتَقْتَُؽ بِؼَُرابَِفا َمغِْػَرةً 

َّٓ اْخَتاَر َأْيَسَرُهَؿا َما َلْم َيُؽْن إِْثًؿا، َفنِْن َكاَن  َما ُخقَِّر َبْقَن َأْمَرْينِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكبِقُّـَا » إِ

 .ُمتََّػٌق َطَؾْقهِ «. إِْثًؿا َكاَن َأْبَعَد الـَّاِس مِـْهُ 

َِمْنََمَظاِهِرََسََمَحِةَاْْلِْسََلِم:

َسَنِةَ ْكَمِةََواْدَْوِعَظِةَاْْلَ اِسَِباْْلِ ََدْعَوُةَالنَّ

 َربِّ اْلَعاَلِؿقَن َأْشَرُف َوَأْكَرُم َمَؼاَماِت التََّعبُِّد لِؾِه.
ِ
ْطَوَة إَِلى اهلل  إِنَّ الدَّ

                                                           

-4/6117) «:صحقح مسؾؿ»(، و3194، رقم 6/687) «:صحقح البخاري» (1)

 (.6751، رقم 6118

 «.َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب »(، وقال: 3541، رقم 548/ 5لؾترمذي: ) «الجامع» (6)

(، وهو بـحوه يف 167، رقم 649/ 1: )«الصحقحة»والحديث حسـه لغقره إلباكي يف 

ـْ »... ، بؾػظ: ڤَذرٍّ  (، من رواية: َأبِي6687، رقم 4/6168) «:صحقح مسؾؿ» َوَم

 .«لَِؼقَـِل بُِؼَراِب اْْلَْرِض َخطِقئَةً ََّل يُْشرُِك بِل َشقْئًا لَِؼقتُفُ بِِؿثِْؾَفا َمْغِػَرةً 
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چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ َقاَل تََعالَك:

 .[33]فصؾت:  ﴾ڈ

َ َإِنَّ َاهلِل َإََِل ْعَوِة َالدَّ َِِف َاْْلِْسََلِم ََسََمَحِة ََمَظاِهِر ْكَمِةَِمْن َِباْْلِ ْعَوَة َالدَّ :

ْفِقََواللِّنِي،َ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ :َقاَل اهللُ َواْلِعْلِم،ََوالرِّ

 .[525]الـحؾ:  ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

َ ِبيِّ َالنَّ َِسَرِة َِمْن ََىََمِذُج ََملسو هيلع هللا ىلصَوَهِذِه َاهلِل َإََِل ْعَوِة َالدَّ ْكَمِةََِِف ِباْْلِ

َ َسَنِة؛ َاْْلَ َْطَرابِيُّ َفَباَل فِي َمْسِجِدِه، َفَباَل  ملسو هيلع هللا ىلصَفالـَّبِيُّ َواْدَْوِعَظِة ْٕ ا َدَخَل ا فِي َلؿَّ

َْصَحاُب، َغؾََّب َجاكَِب اْلَؿْصَؾَحِة، َوَراَطى  ملسو هيلع هللا ىلصَمْسِجِدِه  ْٕ َوبَِؿْحَضٍر مِـُْه، َوَهمَّ بِِه ا

َحاَبُة:  ُجِل، َوَقاَل الصَّ َرِر َطِن الرَّ ، َيْزُجُروَكُه، َماَذا َتْػَعُل فِي «َمْه َمْه!!»َدْفَع الضَّ

ُسولِ -اْلَؿْسِجِد  َْحَؽاَم، َحِديُث َطْفٍد ُهَو بَِفَذا ، َوالرَّ -فِي َمْسِجِد الرَّ ْٕ َٓ َيْعَؾُم ا ُجُل 

َٓ َيْعَؾُؿُه، َفَوَقَع فِقَؿا َوَقَع فِقِه.  اْلُحْؽِم، 

ُسوُل   «.ََّل تُْزِرُمقهُ »، َوَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَفـََفاُهُم الرَّ

ْزَراُم: ْمِع َوَما َأْشَبَه، َفَؼْطُعُه َيُضرُّ  َواْْلِ  .-رُّ َفاِطَؾهُ َيُض -َقْطُع اْلَبْوِل َوالدَّ

ُجُل َحاَجتَُه، َأَتى الـَّبِيُّ «ََّل تُْزِرُمقهُ »َقاَل:  ا َقَضى الرَّ بَِلْمَرْيِن:  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؾؿَّ

َْرِض، َفَدَطا بَِدْلٍو مِْن  ْٕ ُجِل، َوَأَمَر بِنَِزاَلِة الـََّجاَسِة َوَتْطِفقِر ا َأَزاَل َجَفاَلَة الرَّ

َر اْلَؿْوِضَع، ُثمَّ َأْقبََل َطَؾى َماٍء، َفَلَمَر بَِلْن ُيَراَق َطَؾى  ُجِل، َفَطفَّ َمْوِضِع بَْوِل الرَّ

ُجِل َفَؼاَل:  ََلةِ َوتََِلَوِة »َهَذا الرَّ ـَ لَِفَذا، إِكََّؿا بُـِقَْت لِؾصَّ إِنَّ الَْؿَساِجَد لَْؿ تُْب

 
ِ
 .«الْؼُْرآِن َوذِكْرِ اهلل
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 : ـَ  » َوفِل َحِديِث َعائَِشةَ أُمِّ الُْؿْمِمـِق
ِ
ُأتَِي بَِصبِيٍّ َفَباَل َطَؾى  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

اهُ   .«َثْوبِِه، َفَدَطا بَِؿاٍء َفلْتَبَعُه إِيَّ

ـِ الَْحَؽِؿ: ـْ ُمَعاِويَةَ بْ إِْذ  ملسو هيلع هللا ىلصَبْقـََؿا َأَكا ُأَصؾِّي َمَع الـَّبِيِّ  َوَما َرَواُه ُمْسِؾٌؿ َع

 ، َفَرَماكِي اْلَؼْوُم بَِلْبَصاِرِهْم.«ْرَحُؿَك اهللُ يَ »َطَطَس َرُجٌل مَِن اْلَؼْوِم، َفُؼْؾُت: 

 َواُثْؽََلُه! َما َشْلُكُؽْم َتـُْظُروَن؟!! فَؼُؾُْت:

ُتوكِي، َلؽِـِِّى  ا َرَأْيُتُفْم ُيَصؿِّ َفَجَعُؾوا َيْضِرُبوَن بَِلْيِديِفْم َطَؾى َأْفَخاِذِهْم َفَؾؿَّ

 
ِ
ا َصؾَّى َرُسوُل اهلل ، َفَؾؿَّ ـْ »اَل: قَ  ملسو هيلع هللا ىلصَسَؽتُّ ََلَة ََّل يَْصؾُُح فِقَفا َشْلٌء ِم إِنَّ َهِذِه الصَّ

َطاَدةِ «َكََلِم الـَّاسِ   .، َفَؾْم َيْلُمْرُه بِاْْلِ

ُخوِلَِفوِه،َ ْعَوِةَإَِلْوِه:ََعَدُمَإِْكَراِهََأَحٍدََعَذَالدُّ َوِمْنََمَظاِهِرََسََمَحِةَاْْلِْسََلِمَِِفَالدَّ

َ َِبالرَّ ََواْىِتَشاُرُه َاهلِل ََخْلِق ََمَع َاْدَُعاَمَلِة ََوُحْسِن ِة ی َقاَل اهلُل َتَعاَلى: ﴿ ،ْْحَ

َكَُّه [256]البؼرة: ﴾ جئ حئ مئ
ِ

ْسََلِم: ٕ ُخوِل فِي ِديِن اْْلِ ََحٍد َطَؾى الدُّ
ِ

َٓ إِْكَراَه ٕ  :

يُن اْلَحقُّ اْلَبقُِّن، َفََل َحاَجَة بِِه إَِلى إِْكَراِه َأَحٍد َطَؾْقهِ   .الدِّ

ْقِف الَِّذي وَ  ْسََلُم َطَؾى السَّ ْقِف، اْكَتَصَر اْْلِ ْسََلَم اْكَتَصَر َطَؾى السَّ اْلَحقُّ َأنَّ اْْلِ

ْقِف َوَلْم  ْسََلُم َطَؾى السَّ ِريِق، اْكَتَصَر اْْلِ ْطَوِة مِْن بَِداَيِة الطَّ ُرفَِع َطَؾْقِه مِْن بَِداَيِة الدَّ

ْقِف.  َيـَْتِصْر بِالسَّ
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ْوِسرََِمْبَنىَالَْ َِعَباَداِتَِِفَاْْلِْسََلِمََعَذَالتَّ

! إِنَّ 
ِ
ُرَق اْلُؿوِصَؾَة إَِلى  -َتَعاَلى-اهلَل »ِطَباَد اهلل َر َطَؾْقُؽُم الطُّ ُيِريُد َأْن ُيَقسِّ

ُؾَفا َأَشدَّ َتْسِفقٍل، َولَِفَذا َكاَن َجِؿقُع َما َأَمَر اهللُ   بِِه ِطَباَدُه ِرْضَواكِِه َأْطَظَم َتْقِسقٍر، َوُيَسفِّ

َؾُه  ُفوَلِة فِي َأْصؾِِه، َوإَِذا َحَصَؾْت َبْعُض اْلَعَواِرِض اْلُؿوِجَبِة لِثِْؼؾِِه َسفَّ فِي َغاَيِة السُّ

ا بِنِْسَؼاصِِه، َأْو َتْخِػقِػِه بَِلْكَواِع التَّْخِػقَػاِت.  َتْسِفقًَل آَخَر: إِمَّ

َٓ ُيْؿؽُِن َتْػِصقؾُ  ْرِطقَّاِت، َوَيْدُخُل َوَهِذِه ُجْؿَؾٌة  َنَّ َتَػاِصقَؾَفا َجِؿقُع الشَّ
ِ

َفا: ٕ

َخِص َوالتَّْخِػقَػاِت   .(1)«فِقَفا َجِؿقُع الرُّ

ـِ »فِل  ِحقَحقْ ـْ أَكَسٍ  (2)«الصَّ َجاَء َثََلَثُة َرْهٍط إَِلى ُبُقوِت » ، َقاَل:ڤ َع

ا ُأْخبُِروا َكَلكَُّفْم َتَؼالُّوَها، ملسو هيلع هللا ىلصيِّ َيْسَلُلوَن َطْن ِطَباَدِة الـَّبِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْزَواِج الـَّبِيِّ  ، َفَؾؿَّ

َر.ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاُلوا: َوَأْيَن َكْحُن مَِن الـَّبِيِّ  َم مِْن َذْكبِِه َوَما َتَلخَّ  ؟! َقْد ُغِػَر َلُه َما َتَؼدَّ

ْقَل َأَبًدا، َوَقاَل آَخُر: َأَكا َأُص » َقاَل أََحُدُهْؿ: ا َأَكا: َفنِكِّي ُأَصؾِّي الؾَّ َٓ َأمَّ ْهَر َو وُم الدَّ

ُج َأَبًدا  «.ُأْفطُِر، َوَقاَل آَخُر: َأَكا َأْطَتِزُل الـَِّساَء َفََل َأَتَزوَّ

 
ِ
 إِكِّل »إَِلْقِفْم َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَجاَء َرُسوُل اهلل

ِ
ـَ ُقؾْتُْؿ َكَذا َوَكَذا، أََما َواهلل أَكْتُُؿ الَِّذي

ُج الـَِّساَء،  َْلَْخَشاُكْؿ لِؾَِّف َوأَتْؼَاُكْؿ لَفُ، لَؽِـِّل أَُصقُم َوأُفْطُِر، َوأَُصؾِّل َوأَْرُقُد، َوأَتََزوَّ

ـْ ُسـَّتِل فَؾَقَْس ِمـِّل ـْ َرِغَب َع  .«فََؿ

                                                           

 (.86، )ص185سورة البؼرة: أية  «:تقسقر الؽريؿ الرحؿـ» (1)

«: الصحقح»(، ومسؾم يف 5163، رقم 9/114«: )الصحقح»أخرجه البخاري يف  (6)

 (.1411، رقم 6/1161)
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َاْدَاِء؛َ  َُوُجوِد ََعَدِم َِعْنَد َهاَرِة َالطَّ َِِف ْوِسُر َالتَّ َاْلِعَباَداِت: َِِف ْوِسِر َالتَّ ََمَظاِهِر *َِمْن

َاهلُلَلَِ َع َم،ََفََشَ َومُّ َالتَّ ِة َفُه َبْعُض اْلُعَؾَؿاِء: بَِلكَُّه َصَفاَرٌة ُتَرابِقٌَّة َتْشَتِؿُل َطَؾى »ْْلُمَّ َوَقْد َطرَّ

 َمْسِح اْلَوْجِه َواْلَقَدْيِن ِطـَْد َطَدِم اْلَؿاِء َأْو َطَدِم اْلُؼْدَرِة َطَؾى اْستِْعَؿالِِه.

 َأنَّ َرُسو ڤَطْن ِطْؿَراَن ْبِن ُحَصْقٍن 
ِ
ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَل اهلل َلْم  (1)َرَأى َرُجًَل ُمْعَتِز

 «.يَا فََُلُن! َما َمـََعَؽ أَْن تَُصؾَِّل ِفل الْؼَْقِم؟»ُيَصلِّ فِي اْلَؼْوِم، َفَؼاَل: 

َٓ َماءَ  ! َأَصاَبْتـِي َجـَاَبٌة َو
ِ
 .(2)َفَؼاَل: َيا َرُسوَل اهلل

ِعقِدِ »َفَؼاَل:   .(5)«َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  .(4)«قَؽ : فَنِكَّفُ يَْؽػِ (3)َعؾَقَْؽ بِالصَّ

  (1)«ُسـَـِفِ »َوَرَوى أَبُق َداُوَد فِل 
ِ
ـِ َعْبِد اهلل ـْ َحِديِث َجابِرِ بْ  َقاَل: ڤِم

ُه فِي َرْأِسِه، ُثمَّ اْحَتَؾَم، َفَسَلَل » َخَرْجـَا فِي َسَػٍر، َفَلَصاَب َرُجًَل مِـَّا َحَجٌر َفَشجَّ

ِم؟َأْصَحاَبُه َفَؼاَل: هَ   ْل َتِجُدوَن لِي ُرْخَصًة فِي التََّقؿُّ

                                                           

، َأْي: َخاِرٍج مِْن َبقْـِِفْم َواقٍِف فِي َكاِحَقٍة َلْم ُيَصلِّ َمَع اْلَؼْوِم، وهو خَلد بن رافع «معتزَّل» (1)

 ، وكان مؿن شفد بدًرا.ڤ

 ، أي: موجود طـدي.«َوََّل َماءَ » (6)

ِعقدِ َعؾَقْ » (3) َْرِض وما طَل مـفا. «،َؽ بِالصَّ ْٕ ِعقِد، َوُهَو َوْجُه ا ُم بِالصَّ  أي: ُخْذ َواْلَزْم التََّقؿُّ

( والؾػظ له، ومسؾم يف 344، رقم 448-1/447: )«الصحقح»أخرجه البخاري يف  (4)

 (.686، رقم 1/474)«: الصحقح»

َ  ملسو هيلع هللا ىلصَفلََمَرُه َرُسقُل اهللِ »...، ويف لػظ مسؾم:  ِعقِد، َفَصؾَّك،...َفتَق َؿ بِالصَّ  .«ؿَّ

 (.71: كتاب الطفارة: باب التقؿم، )ص«تقسقر العَلم» (5)

 (.336قم ، ر93/ 1: )«الســ» (1)

، رقم 166 - 165/ 1)«: مشؽاة الؿصابقح»والحديث حسـه لغقره إلباكي يف هامش 
= 
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 َقاُلوا: َما َكِجُد َلَك ُرْخَصًة َوَأْكَت َتْؼِدُر َطَؾى اْلَؿاِء! َفاْغَتَسَل َفَؿاَت.

ا َقِدْمـَا َطَؾى الـَّبِيِّ ڤَقاَل َجابٌِر   «.ُأْخبَِر بَِذلَِك  ملسو هيلع هللا ىلص: َفَؾؿَّ

 (1)لَلُقا إِْذ لَْؿ يَعْؾَُؿقا؟! فَنِكََّؿا ِشَػاُء الِْعلِّ َقتَؾُقُه َقتَؾَُفُؿ اهللُ، أَََّل َس »َفَؼاَل: 

َماُل   .«السُّ

ِة الـَّبِيِّ  ُم مِْن َخَصائِِص ُأمَّ َجَعَل اْلَحَرَج َمْرُفوًطا  .. اهلُل ملسو هيلع هللا ىلصالتَّقَؿُّ

تِِه  َم َوبَاَرَك َطَؾقْهِ -َطِن الـَّبِيِّ َوُأمَّ َرَفَع اهلُل َطـُْفُم  ، َفاْلُؿْسؾُِؿونَ -َصؾَّى اهلُل َوَسؾَّ

ِة  ُمَّ ْٕ قَق: َفْضًَل مِـُْه َوإِْحَساكًا َوَكَرًما َواْمتِـَاكًا: َأْن َقبَْل َهِذِه ا اْلَحَرَج َوالضِّ

ُة ُجِعَل التَُّراُب  ُمَّ ْٕ َّٓ اْلَؿاُء، َهِذِه ا ُرُهْم إِ َٓ ُيَطفِّ لَِؿْن َلْم َيِجِد -اْلَؿْرُحوَمِة َكاَن 

َٓ َيْؼِدُر بَْل َصُفورً  -اْلَؿاءَ  ا، َومِثُْؾُه إَِذا َكاَن َفاقًِدا َلُه ُحْؽًؿا: َكَلْن َوَجَد اْلَؿاَء َوَلؽِـَُّه 

َٓ َحِؼقَؼًة، َفَجَعَل اهلُل  َيْعِجُز َطِن اْستِْعَؿالِِه لَِضَرٍر ُيِصقُبُه، َفُفَو َفاقٌِد اْلَؿاَء ُحْؽًؿا 

 - ةِ اْمتِـَاكًا مِـُْه َوَرْحَؿًة لَِفِذِه ُمَّ ْٕ التَُّراَب ِحقَن َفْؼِد اْلَؿاِء َحِؼقَؼًة َأْو  -ا

 .ُحْؽًؿا، َجَعَؾُه َصُفوًرا

: ْوَرَبنْيِ ََأِوَاْْلَ نْيِ فَّ َهاَرِة:َاْدَْسُحََعَذَاْْلُ يَعِةَِِفَالطَّ ِ َالَشَّ ََوِمْنََمَظاِهِرَُيْْسِ

قِْن، َواْلَجْوَرَبقِْن، َوالـَّعْ  َؾْقِن، َوالؾََّػائِِف، َوالتََّساِخقِن: مَِن اْلَؿْسُح َطَؾى اْلُخػَّ

ِريَعِة، َوكَْػِي اْلَحَرِج َطـَْفا  ِة َطَؾى ُيْسِر َهِذِه الشَّ الَّ َخِص الدَّ  .-َولِؾِه اْلَحْؿُد َواْلِؿـَّةُ -الرُّ

تِي ُيِحبُّ اهلُل  َخِص الَّ ْقِن مَِن الرُّ َومِْن َأْن ُتْمَتى،  -َتَعاَلى-َواْلَؿْسُح َطَؾى اْلُخػَّ

ْؿَحةِ  ِريَعِة السَّ  .َتْسِفقََلِت َهِذِه الشَّ
                                                           

= 

 (.33 - 36: )ص «الثؿر الؿستطاب»(، ويف 536و  531

 بؽسر العقن وتشديد القاء، أي: الجفل. «الِعلُّ » (1)
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َاْلَوْوِمَ  َِِف ًسا َلَواِتَََخْ يَعِة:ََفْرُضَالصَّ ِ ْوِسِرَِِفَالَشَّ ْخِفوِفََوالتَّ َالتَّ ََمَظاِهِر َوِمْن

َ ِبيُّ ََفالنَّ ََملسو هيلع هللا ىلصَواللَّْوَلِة؛ َُموَسى ََراَجَعُه ََلَة، َالصَّ ََعَلْوِه َاهلُل ََفَرَض َّا َاهلَلََڠَد لَِوْسيََل

ْخِفوَفََعْنَأُمََّ َ.ِتِهَالتَّ

َخِص فِي اْلِعَباَداِت: َتْقِسقًرا َطَؾى ِطَباِدِه َوَرْحَؿًة  اِرُع َبْعَض الرُّ َص الشَّ َلَؼْد َرخَّ

ََلَتْقِن  َخِص: إَِباَحُة اْلَجْؿِع َبْقَن الصَّ تِي -بِِفْم، مِْن تِْؾَك الرُّ ِت الَّ َٓ فِي َبْعِض اْلَحا

ِديِد، َوَغْقِر َذلَِك َيِجُد فِق َػِر َواْلَؿَطِر الشَّ َة َكالسَّ ، ُأبِقَح َأْن َيْجَؿَع -َفا اْلُؿْسؾُِم اْلَؿَشؼَّ

 َواْلِعَشاءِ ، َوَبْقَن َصََلَتِي اْلَؿْغِرِب (1)بَقَْن َصََلَتِي الظُّْفِر َواْلَعْصِر فِي َوْقِت إِْحَداُهَؿا

 .(2)َكَذلَِك فِي َوْقِت إِْحَداُهَؿا

اِرُع  َف الشَّ ِة، َوَقْد َخػَّ ََلِة اْلُؿِفؿَّ َْطَذاِر مِْن َأْبَواِب فِْؼِه الصَّ ْٕ َوَباَب َصََلِة َأْهِل ا

ََطْذارِ -َطـُْفْم  ْٕ ، َوَصَؾَب مِـُْفْم َأْن ُيَصؾُّوا َحَسَب اْستَِطاَطتِِفْم، َوَهَذا -َأْي َطْن َأْهِل ا

ِريَعِة َوَسَؿاَحتِفَ   مِْن ُيْسِر الشَّ
ِ
ِريَعُة بَِرْفِع اْلَحَرِج، َقاَل َرُسوُل اهلل ا، َوَقْد َجاَءِت الشَّ

 .(1)«إَِذا أََمْرتُُؽْؿ بِلَْمرٍ َفلْتُقا ِمـْفُ َما اْستَطَعْتُؿْ : »ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

، ڤ (، مِْن َحِديِث: َأكَسٍ 714(، َوُمْسؾٌِم )َرْقم 1116و 1111َأْخَرَجُه اْلبَُخاِريُّ )َرْقم  (1)

َر الظُّْفَر إِلَك َوقِْت العَْصرِ، ثُؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصكَاَن َرُسقُل اهللِ »َقاَل:  ْؿُس، أَخَّ إِذَا اْرتََحَؾ َقْبَؾ أَْن تَِزيَغ الشَّ

ْؿُس َقْبَؾ أَْن يَْرتَِحَؾ َصؾَّك الظُّْفَر ثُؿَّ َركَِب  وَزاَد ُمْسؾٌِم:  «،كََزَل فََجَؿَع بَقْـَُفَؿا، فَنِْن َزاَغِت الشَّ

َػُؼ »...  ـَ يَِغقُب الشَّ ـَ الِْعَشاِء، ِحق ْ ُر الَْؿغْرَِب َحتَّك يَْجَؿَع بَقْـََفا َوبَق  «.َويَُمخِّ

، 713( َوَمَواِضَع، وُمْسؾٌِم )َرْقم 1191َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ )َرْقم  (6) ْهِريِّ (، مِْن َصِريِق: الزُّ

 ْبِن ُطَؿَر 
ِ
قُْر فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَرأَيُْت َرُسقَل اهللِ »َقاَل:  ،ڤَطْن َسالٍِم، َطْن َطْبِد اهلل إَِذا أَْعَجؾَفُ السَّ

ـَ الِعَشاءِ  ْ ُر الَؿْغرَِب، َحتَّك يَْجَؿَع بَقْـََفا َوبَق َػرِ يَُمخِّ  ْبُن ُطَؿَر  «السَّ
ِ
َقاَل َسالٌِم: َوَكاَن َطْبُد اهلل

ْقُر. ڤ  َيْػَعُؾُه إَِذا َأْطَجَؾُه السَّ

/م(، من حديث: َأبِي 6357و 1337(، ومسؾم )رقم 7688أخرجه البخاري )رقم  (1)

  ، َقاَل: َقاَل ڤُهَرْيَرَة 
ِ
ـْ َكاَن َقْبؾَُؽْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل َذُروكِل َما تََرْكتُُؽْؿ، َفنِكََّؿا َهؾََؽ َم

= 
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ِ
ْسََلمِقَِّة َوُيْسِرَها، َوُهَو َفْضُل اهلل ِريَعِة اْْلِ : -َتَعاَلى-َهَذا ُكؾُُّه مِْن َسَؿاَحِة الشَّ

يِن مِْن َحَرٍج لِئَ   .(1)َلَّ َيْجَعَل َطَؾْقـَا فِي الدِّ

ْوِمَ َالصَّ يِع ََتَْشِ َِِف ْوِسُر َالتَّ َاْلِعَباَداِت: َِِف يَعِة ِ َالَشَّ ََتْوِسِر ََمَظاِهِر َأَْعَظِم َوِمْن

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ :قَاَل اهللُ َوأَْحَكاِمِه؛َ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .[584-583]البؼرة:  ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

َٓ َيْسَتطِقُع اْلَؿْرُء  ِحقُم، َقْد  ْحَؿُن الرَّ لَِؿَرٍض َأْو -اهلُل َربُّ اْلَعاَلِؿقَن ُهَو الرَّ

َٓ ُيْرَجى ُبْرُؤُه، َوَمَرٌض َطاِرٌض  -َطاِرٍض َأَلمَّ  َأْن َيُصوَم، َواْلَؿَرُض َمَرَضاِن: َمَرٌض 

َٓ ُيْرَجى ُبْرُؤُه  َٓ ُيْرَجى َكْشُػُه َوَذَهاُبُه َوِشَػاُؤُه -ُيْرَجى ُبْرُؤُه: َفنَِذا َأَلمَّ َمَرٌض  َأْي: 

 ْػطُِر اْلَؿْرُء َوُيْطِعُم َطْن ُكلِّ َيْوٍم مِْسؽِقـًا.َفَفَذا يُ  -التَّامُّ مِـْهُ 

                                                           
= 

ا بُِسَمالِِفْؿ َواْختََِلفِِفْؿ َعؾَك أَكْبِقَائِِفْؿ، َفنِذَا أََمْرتُُؽْؿ بَِشْلٍء َفُخُذوا ِمـْفُ َما اْستَطَْعتُْؿ، َوإِذَ 

ـْ َشْلٍء َفاكْتَُفقا  «.كََفقْتُُؽْؿ َع

إِنَّ »(، من صريق: َسِعقِد بِْن ُجَبْقٍر، َطِن ابِْن َطبَّاٍس، َقاَل: 715َجُه ُمْسؾٌِم )َرْقم َأْخرَ  (1)

ـَ الظُّْفرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهللِ  ْ ََلِة فِل َسْػَرةٍ َسافََرَها فِل َغْزَوةِ تَُبقَك، فََجَؿَع بَق ـَ الصَّ ْ َجَؿَع بَق

بِْن َطبَّاٍس: َما َحَؿَؾُه َطَؾى َذلَِك؟ َقاَل َس  «َوالَْعْصرِ، َوالَْؿغْرِِب َوالِْعَشاءِ 
ِ

ِعقٌد: َفُؼْؾُت ٓ

َتهُ »َقاَل:  َٓ ُيْحِرَج ُأمَّ ًؼا َمْجُزوًما بِِه فِي )كِتَاِب «، َأَراَد َأْن  واْلَحِديث ذكره اْلُبَخاِرّي ُمَعؾَّ

، بَاِب )18)
ََلةِ َػِر(، بِـَْحِوِه، وَ 13(: َتْؼِصقِر الصَّ « َصِحقِح ُمْسؾِمٍ »فِي (: اْلَجْؿِع فِي السَّ

 بِـَْحِوِه. ڤَطْن ُمَعاٍذ 
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ا َكبَِر ُيْػطُِر َشْفَر َرَمَضاَن، َفنَِذا َكاَن فِي آِخِر َيْوٍم مِـُْه َجَؿَع  ڤَوَكاَن َأَكٌس   َلؿَّ

 .(1)َثََلثِقَن مِْسؽِقـًا َفَلْصَعَؿُفْم َوْجَبًة َواِحَدًة مِْن َأْوَسِط َما ُيْطِعُم َأْهَؾهُ 

 َطَؾْقـَا َوَطَؾى الـَّاِس.
ِ
 َوَهَذا مِْن َفْضِل اهلل

؛َ جِّ يَعِة:َِعَباَدُةَاْْلَ ِ َالَشَّ َُيْْسِ َِفوَهاََمَعاِِلُ فِِػي *ََوِمْنَأَْعَظِمَاْلِعَباَداِتَالَِّتيََتَتَجذَّ

ًؿا َوَهاِدًيا َوُمـِْذًرا  ملسو هيلع هللا ىلصاْلِعقِد َجَؾَس الـَّبِيُّ  َيْومِ  ُؿُفْم َوَقْد ُبِعَث ُمَعؾِّ لِؾـَّاِس ُيَعؾِّ

َّٓ َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَوبَِشقًرا  َر إِ َم َأْو ُأخِّ افْعَْؾ َوََّل َحَرَج، »، َما ُسئَِل َيْوَمئٍِذ َطْن َشْيٍء ُقدِّ

 .(2)«افْعَْؾ َوََّل َحَرجَ 

ْر َطَؾْقـَا َشْقًئا، َوَلؽِْن إِْن َأَخْذَكا بُِسـَّتِِه َوَلْم َكَتَجاَوْز، َوَلْم َكَؼْع  ملسو هيلع هللا ىلصَفالـَّبِيُّ  َلْم ُيَعسِّ

 ُدوَكَفا، َوَجْدَكا اْلُقْسَر ُكؾَُّه، َوإِكََّؿا اْلُعْسُر َحْقُث َضنَّ الـَّاُس اْلُقْسَر ُمَخالِػِ 
ِ
قَن َشْرَع اهلل

 
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصَوَهْدَي َرُسوِل اهلل

ِةَِِفَاْدَُعاَمََلِتَ يَعِةَاْْلِْسََلِموَّ ِ ََسََمَحُةَالَشَّ

 ْبِن َمْسُعوٍد  إِنَّ اهلَل 
ِ
َقاَل:  ڤَطُػوٌّ ُيِحبُّ اْلَعْػَو مِْن ِطَباِدِه: َفَعْن َطْبِد اهلل

 
ِ
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ َعُػقٌّ يُِحبُّ الْعَْػَق، إِنَّ اهللَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

                                                           

(، وأخرجه ابن سعد يف 8/179)«: الصحقح»ذكره البخاري معؾؼا مجزوما به يف  (1)

(، وابن أبي 4/661: )«الؿصـػ»ق يف (، وطبد الرزا65و 7/18: )«الطبؼات الؽبرى»

 (، بنسـاد صحقح.4/671: )«الســ الؽبرى»(، والبقفؼي يف 4/16) «:الؿصـػ»شقبة يف 

 6/948 «:الصحقح»(، ومسؾم يف 83رقم ) 1/181 «:الصحقح»أخرجه البخاري يف  (6)

 ْبِن َطْؿٍرو 1316رقم )
ِ
 .ڤ(، من حديث: َطبِْد اهلل
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. قِْطَعٌة مِْن َحِديٍث َرَواُه َأْحَؿُد، (1)«[22]الـقر:  ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ

َْلَباكِيُّ َكَؿا فِي  ْٕ ـَُه بَِشَواِهِدِه ا ِحقَحةِ »َوَحسَّ ْؾِسَؾِة الصَّ  «.السِّ

ًؿا ، َيْجِزيِه َأْجًرا َطظِق[41]الشقرى:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ :¢َقاَل 

 َوَثَواًبا َكثِقًرا.

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ :َقاَل اهللُ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 .[559]آل عؿران: ﴾ ڃ چ

ـْ َعائَِشةَ   » :ڤَع
ِ
َٓ َمْؽُتوٌب فِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل ، َو َٓ َفظٌّ ْكِجقِل:   َغؾِقٌظ،ي اْْلِ

قَِّئِة مِْثَؾَفا، َبْل َيْعُػو َوَيْصَػُح  َٓ َيْجِزي بِالسَّ َْسَواِق، َو ْٕ اٌب بِا َٓ َصخَّ . َأْخَرَجُه (2)«َو

َْلَباكِيُّ فِي  ْٕ ـَُه ا ِحقَحةِ »اْلَحاكُِم، َواْبُن َطَساكَِر، َوَحسَّ ْؾِسَؾِة الصَّ  «.السِّ

                                                           

(، 5155، رقم 88-9/87) «:الؿسـد»(، وأبو يعؾى يف 419و 1/8أخرجه أحؿد: ) (1)

، 4/383(، والحاكم: )8576، رقم 115-9/114) «:الؿعجؿ الؽبقر»والطبراكي يف 

 (.8/336) «:الســ الؽبرى»(، والبقفؼي يف 8155رقم 

 (.1638، رقم 186-4/181) «:الصحقحة»والحديث حسـه إلباكي يف 

 «:الطبؼات الؽبرى»، وابن سعد يف 146ص «:السقرة»ق يف أخرجه ابن إسحا (6)

(، 1611و 1611، رقم )3/919 «:الؿسـد»، وإسحاق بن راهويه يف 1/363

-1/377 «:الدَّلئؾ»(، والبقفؼي يف 4664، رقم )6/614 «:الؿستدرك»والحاكم يف 

 .3/388 «:تاريخ دمشؼ»، وابن طساكر يف 378

 (.6458، رقم )588-5/586 «:ةالصحقح»والحديث حسـه إلباكي يف 

، 8/585(، و6165، رقم )343-4/346 «:الصحقح»َواْلَحِديُث أخرجه البخاري يف 

 ْبَن َطْؿِرو ْبِن الَعاِص، 4838رقم )
ِ
(، من صريق: َطَطاِء ْبِن َيَساٍر، َقاَل: َلِؼقُت َطبَْد اهلل

= 
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 َوَقاَل رَ  
ِ
ا: »ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل اهلل  .(1)«َما َزاَد اهللُ َعْبًدا بِعَْػٍق إَِّلَّ ِعزًّ

ؽِقـَِة، َوَشَرِف  ْؿَلكِقـَِة َوالسَّ ْػِح َواْلَعُػِو َواْلِحْؾِم مَِن اْلَحََلَوِة َوالطُّ فِي الصَّ

ْكتَِؼاِم، َما َلْقَس َشْيٌء 
ِ

قَفا بِآ َها َوِرْفَعتَِفا َطْن َتَشػِّ مِـُْه فِي اْلُؿَؼاَبَؾِة الـَّْػِس، َوِطزِّ

ْكتَِؼامِ 
ِ

 .َوآ

]اْلعراف:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿: -تَعَالَك-َوَقاَل اهللُ 

599]. 

َْكَرِم  ْٕ َْمِر الـَّبِيِّ ا
ِ

، َواْمتَِثاٌل ٕ بِّ َْمِر الرَّ
ِ

َفنِْحَساُن التََّعاُمِل َمَع اْلَخْؾِق ُهَو اْمتَِثاٌل ٕ

ـٍ  َوَخالِِؼ الـَّاَس بُِخؾٍُؼ : »ملسو هيلع هللا ىلص  .(2)«َحَس

                                                           
= 

 
ِ
 إِكَُّه َلَؿْوُصوٌف فِي فِي التَّ  ملسو هيلع هللا ىلصُقْؾُت: َأْخبِْركِي َطْن ِصَػِة َرُسوِل اهلل

ِ
ْوَراِة؟ َقاَل: َأَجْل، َواهلل

 ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿»التَّْوَراِة بَِبْعِض ِصَػتِِه فِي الُؼْرآِن: 

قْتَُؽ الؿتََقكَِّؾ، لَقَْس بَِػظٍّ َوََّل [45: اْلحزاب] ، أَكَْت َعْبِدي َوَرُسقلِل، َسؿَّ ـَ قِّق ، َوِحْرًزا لِْْلُمِّ

ـْ َغِؾقٍظ، َوََّل َسخَّ  َ ـْ يَْعُػق َويَْصَػُح، َول
قِّئَِة، َولَؽِ قِّئَةَ بِالسَّ اٍب فِل اْلَْسَقاِق، َوََّل يَْدَفُع السَّ

ْعقُـًا ُعْؿقًا، يَْؼبَِضفُ اهللُ َحتَّك يُِؼقَؿ بِِف الِؿؾَّةَ الَعْقَجاَء، بِلَْن يَؼُقلُقا: ََّل إِلَفَ إَِّلَّ اهللُ، َفقَْػتََح بَِفا أَ 

ا، َوُقؾُقبًا ُغؾًْػاَوآَذاكًا   .«ُصؿًّ

 6588)رقم « صحقحه»أخرجه مسؾم يف  (1)
ِ
(، من حديث: َأبِي ُهَرْيَرَة، َطْن َرُسوِل اهلل

ا، َوَما تََقاَضَع أََحٌد »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َماٍل، َوَما َزادَ اهللُ َعْبًدا بِعَْػٍق إَِّلَّ ِعزًّ َما كَؼََصْت َصَدَقةٌ ِم

 «.هللُ لِؾَِّف إَِّلَّ َرَفَعفُ ا

 1987)رقم « الجامع»أخرجه الترمذي يف  (6)
ِ
(، من حديث: َأبِي َذرٍّ َقاَل: َقاَل لِي َرُسوُل اهلل

ـٍ اتَِّؼ اهللِ »: ملسو هيلع هللا ىلص قِّئَةَ الَحَسـَةَ تَْؿُحَفا، َوَخالِِؼ الـَّاَس بُِخؾٍُؼ َحَس  «، َحقْثَُؿا ُكـَْت، َوأَتْبِِع السَّ

 (.6655/ رقم 3« )صحقح الترغقب والترهقب»وحسـه لغقره إلباكي يف 
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ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿ :َوَقاَل 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 .[35-34]فصؾت:  ﴾ہ ہ

َ َرِجََبنْيَ ِةََواْْلَ ْوِسِرََوَرْفِعَاْدََشقَّ ََمَحِةََوالتَّ ُةََعَذَالسَّ يَعُةَاْْلِْسََلِموَّ ِ ِتَالَشَّ َلَقْدََحثَّ

ََفَقا ََواِِلْقِتَضاِء، اِء َ ََوالَشِّ َاْلَبْوِع َِِف اِس ََتَعاََل:النَّ َاهلُل ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ َل

 ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 .[29]الـساء: 

 .[281]البؼرة:  ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿ َوَقاَل تَعَالَك:

ـِ التَّؼَاِضل  ملسو هيلع هللا ىلصَوالـَّبِلُّ  َراِء، َوُحْس َؿاَحِة فِل الَبقِْع َوالشِّ َب فِل السَّ َرغَّ

  َفَعْن َجابِِر بِن َطْبدِ  َوالؼََضاِء:
ِ
 ڤاهلل

ِ
َرِحَؿ اهللُ َرُجًَل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل

، َواْبُن َماَجْه «. َسْؿًحا إَِذا بَاَع، َسْؿًحا إَِذا اْشتََرى، َسْؿًحا إَِذا اْقتََضك َرَواُه الُبَخاِريُّ

 .(1)َوالؾَّْػُظ َلهُ 

َ ِبيُّ َالنَّ ََملسو هيلع هللا ىلصَوَأْخَزَ َجاِةَِِفَاْْلِخَرِة؛َأَنَّ ََمَحَةَِِفَاْدَُعاَمََلِتََسَبٌبَِمْنَأَْسَباِبَالنَّ السَّ

ِحقَحْقنِ »َكَؿا فِي -َفَعْن ُحَذْيَػَة    -(2)«الصَّ
ِ
تَؾَؼَِّت : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ـَ الْ  ـْ َكاَن َقْبؾَُؽْؿ، َفؼَالُقا: أََعِؿؾَْت ِم  َخقْرِ َشقْئًا؟الَْؿََلئَِؽةُ ُروَح َرُجٍؾ ِمؿَّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: َجابٍِر 6176، رقم 16أخرجه البخاري يف )البقوع،  (1)

«: الصحقح»يف (، ومسؾم 6177، رقم 4/317) «:الصحقح»أخرجه البخاري يف  (6)

 (.1561، رقم 3/1194-1195)
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ـِ الُْؿقِسرِ    «.َقاَل: ُكـُْت آُمُر ِفتْقَاكِل أَْن يُـْظُِروا َويَتََجاَوُزوا َع

ـِ الُْؿعِْسرِ »َوفِي ِرَواَيٍة: َأكَُّه َكاَن َيُؼوُل َلُفْم:   «.أَكْظُِروا الُْؿقِسَر، َوتََجاَوُزوا َع

ـِ الُْؿعِْسرِ ُكـُْت أُكْظُِر الُْؿق: »-ُهوَ -َوفِي ِرَواَيٍة: َقاَل   «.ِسَر، َوأَتََجاَوُز َع

 .«فَتََجاَوَز اهللُ َعـْفُ »َقاَل: 

َ ِبيِّ َالنَّ ََعْفِو َِمْن ََىََمِذُج ََوَرأَْفِتِه؛َملسو هيلع هللا ىلصَوَهِذِه ََوَشَفَقِتِه ِتِه ََوَرْْحَ َفَؼْد  َوَسََمَحِتِه،

َْكبَِقاِء  ْٕ ِة ا« ُحْسِن اْلُخُؾِق »فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن إَِماُم ا امَِخِة، َوَفْوَق اْلَغاَيِة َطَؾى اْلِؼؿَّ لشَّ

 .[4]الؼؾؿ:  ﴾ڱ ڱ ڱ ں: ﴿َواْلُؿـَْتَفى، َفَؽاَن َكَؿا َقاَل َطـُْه َربُُّه 

  ڤَطْن َجابٍِر 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّه َغَزا َمَع َرُسوِل اهلل

ِ
ا َقَػَل َرُسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصقَِبَل َكْجٍد، َفَؾؿَّ

َواْلِعَضاُه: َكْوٌع -ْدَرَكْتُفُم اْلَؼائَِؾُة فِي َواٍد َكثِقِر اْلِعَضاِه ، َفلَ -َأْي: َرَجَع َمَعهُ -َقَػَل َمَعُه 

َجرِ    -مِْن َأْكَواِع الشَّ
ِ
َق الـَّاُس فِي اْلِعَضاِه، َيْسَتظِؾُّوَن  ملسو هيلع هللا ىلصَفـََزَل َرُسوُل اهلل َوَتَػرَّ

 
ِ
َجِر، َوَكَزَل َرُسوُل اهلل  ْقَػُه.َتْحَت َسُؿَرٍة َفَعؾََّق بَِفا َس  ملسو هيلع هللا ىلصبِالشَّ

  َقاَل َجابٌِر:
ِ
َيْدُطوَكا، َفِجْئـَاُه، َفنَِذا ِطـَْدُه  ملسو هيلع هللا ىلصَفـِْؿـَا َكْوَمًة، ُثمَّ إَِذا َرُسوُل اهلل

 
ِ
إِنَّ َهَذا اْختََرَط َسقِْػل َوأَكَا كَاِئٌؿ، : »ملسو هيلع هللا ىلصَأْطَرابِيٌّ َجالٌِس، َفَؼاَل َرُسوُل اهلل

ـْ يَْؿـَُعَؽ ِمـِّل؟ ُقؾُْت: اهللُ فَاْستَقَْؼظُْت َوُهَق فِل يَِدِه َصؾْتًا،   «.فَؼَاَل لِل: َم

 
ِ
 .(1). ُمتََّػٌق َطَؾْقهِ ملسو هيلع هللا ىلصَفَفا ُهَو َجالٌِس، ُثمَّ َلْم ُيَعاِقْبُه َرُسوُل اهلل

                                                           

 «:الصحقح»(، ومسؾم يف 4134، رقم )7/466 «:الصحقح»أخرجه البخاري يف  (1)

 (.843، رقم )4/1786



 59 ُ ب  ه ذ  ب ةُ ُم  ط  اه رُ ُم نُ :ُخ 
ظ  ةُ ُم  م  ُُال ع ظ  ةُ ُف   يع 

م ي ةُ ُالَّش  َل   س 
ةُ ُاْل  اح  م  يُ ُالس  ُو اتل ي س 

َاْدُْسلِِمنَيَ ََسََمَحُةَاْْلِْسََلِمََمَعََغْرِ

َ ََتِقْفَِعْنَدََحدِّ ََسََمَحَةَاْْلِْسََلِمََِلْ َتَعاُمِلَاْدُْسلِِمنَيََبْعِضِهْمََمَعََبْعٍض،ََبْلَِهَيَإِنَّ

وًعا؛ اَسَََجِ ْسََلُم لَِغْقِر اْلُؿْسؾِِؿقَن ُحُؼوَقُفْم  َمْنَهُجََحَواٍةََشاِمٌلََيَسُعَالنَّ َفَؼْد َحِػَظ اْْلِ

ََذى: َفُفْم َما َداُموا َلْم ُيـَاِصُبوا اْلُؿْسؾِِؿقَن اْلِعَداَء، َوَلْم َيَتَسؾَُّطوا َطَؾقْ  ْٕ ِفْم بَِشْيٍء مَِن ا

تِِفْم، َكَؿا َقاَل اهلُل  ک ک فِي ِكَتابِِه اْلَعِزيِز: ﴿ َطَؾى َطْفِدِهْم َوِذمَّ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 .[4]التقبة:  ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

 .[34]اْلسراء: ﴾ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿ :َوَقاَل 

 :-َطزَّ مِْن َقائِلٍ -ِق َمَع ُطُؿوِم الـَّاِس، َفَؼاَل بُِحْسِن اْلُخؾُ  َبْل َأَمَر َربُّـَا 

 .[83]البؼرة: ﴾ ې ې ى﴿

قِّئَةَ الَْحَسـَةَ تَْؿُحَفا، اتَِّؼ اهللَ َحقْثَُؿا ُكـَْت،: »ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل الـَّبِيُّ   َوأَتْبِِع السَّ

ـٍ  َوَخالِِؼ الـَّاَس بُِخؾٍُؼ   : َأِي: الـَّاَس ُطُؿوًما.(1)«َحَس

 ُث َأْخَرَجُه التِّْرمِِذيُّ بِنِْسـَاٍد َصِحقٍح.َواْلَحِدي

َأْن ُكْحِسَن إَِلى َمْن َأْحَسَن إَِلقْـَا، َوَأبَاَح َلـَا َأْن كَبَرَّ  َوَأَمَركَا َربُّـَا 

ڃ چ چ چ چ ڇ : ﴿َوكَِصَل َمْن َيِصُؾـَا مِْن َغقِْر اْلُؿْسؾِِؿقَن، َفَؼاَل 

                                                           

، وحسـه ڤ(، من حديث: َأبِي َذرٍّ وُمَعاِذ بِْن َجبٍَل 1987أخرجه الترمذي )رقم  (1)

-(، والحديث روي 3161و 6655/ رقم 3« )صحقح الترغقب والترهقب»إلباكي يف 

 بـحوه. ڤطن أكس  -أيًضا



 21 ُ ب  ه ذ  ب ةُ ُم  ط  اه رُ ُم نُ :ُخ 
ظ  ةُ ُم  م  ُُال ع ظ  ةُ ُف   يع 

م ي ةُ ُالَّش  َل   س 
ةُ ُاْل  اح  م  يُ ُالس  ُو اتل ي س 

ژ ڑ ڑ ک   ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 .[8]الؿؿتحـة: 

َُكلُُّهَ  َاْْلِْسََلُمََسََمَحٌةََوُيْْسٌ

َُكلِِّه، ََمَحِةََواْلُوْْسِ ۇ َقاَل اهلُل َتَعاَلى: ﴿ ِعَباَدَاهلِل!َِديُنَاْْلِْسََلِمَاْلَعِظوِمَِديُنَالسَّ

 .[585]البؼرة:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

مِْن  (1)«َصِحقِحهِ »فِي اْلَحِديِث الَِّذي َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ فِي - ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل الـَّبِيُّ 

ـَ يُْسرٌ : »-َيْرَفُعهُ  ڤَصِريِق َأبِي ُهَرْيَرَة  ي ْسََلِم ُذو ُيْسٍر، «إِنَّ الدِّ : َأْي: ِديُن اْْلِ

 َمْوُصوٌف بِاْلُقْسِر َوَصاِحُب ُيْسٍر.

َي الدِّ  َنَّ اهلَل َأْو ُسؿِّ
ِ

َْدَياِن َقْبَؾُه: ٕ ْٕ يُن ُيْسًرا، َفُفَو ُيْسٌر ُكؾُُّه: ُمَباَلَغًة بِالـِّْسَبِة إَِلى ا

ْصَر الَِّذي َكاَن َطَؾى َمْن َقْبَؾُفْم. ِة اْْلِ ُمَّ ْٕ  َرَفَع َطْن َهِذِه ا

َُمِم  ْٕ ابِِؼقَن مَِن ا َْمثَِؾِة َأنَّ َتْوَبَة السَّ ْٕ َقْبَؾـَا َكاَكْت بَِؼْتِل َأْكُػِسِفْم، َومِْن َأْوَضِح ا

ْقََلِع َواْلَعْزِم َوالـََّدِم، َوَلْم َيْػِرْض َطَؾْقـَا َربُّـَا  ِة بِاْْلِ ُمَّ ْٕ َأْن  َوَتْوَبُة َهِذِه ا

 َكْؼُتَل َأْكُػَسـَا، َبْل َحَظَر َطَؾْقـَا َوَمـََعـَا َأْن َيْػَعَل َأَحٌد مِـَّا َذلَِك.

َْفَضُل  ْٕ ٍد ا َؿاَحِة، َشِريَعِة ُمَحؿَّ َْرَفُق فِي َشِريَعِة اْلقُْسِر َوالسَّ ْٕ َٓ ملسو هيلع هللا ىلصا تِي   َيْؼُدُرَها، الَّ

َباِع الـَّبِيِّ  َّٓ فِي اتِّ َٓ َتُؽوُن إِ  َما مِْن َسَعاَدٍة َكاَكْت َو
ِ
َكثِقٌر مَِن اْلُؿْسؾِِؿقَن َقْدَرَها، َوَواهلل

 .ملسو هيلع هللا ىلصاْلَؿْلُموِن 

                                                           

 (.39)َرْقم « صحقح اْلُبَخاِريِّ » (1)



 25 ُ ب  ه ذ  ب ةُ ُم  ط  اه رُ ُم نُ :ُخ 
ظ  ةُ ُم  م  ُُال ع ظ  ةُ ُف   يع 

م ي ةُ ُالَّش  َل   س 
ةُ ُاْل  اح  م  يُ ُالس  ُو اتل ي س 

ـََّة َيْسَتِريُح: َيْسَتِريُح َقْؾُبُه، َوَيْسَتِريُح َبَدُكُه، َوَيْسَتِريُح َباُلُه،  الَِّذي َيْعِرُف  السُّ

ُسوُل  ُة َتْلتِي مِْن ُمَخاَلَػِة َما َجاَء بِِه الرَّ  .ملسو هيلع هللا ىلصَوَيْسَتِؼقُم مِـَْفاُجُه، َواْلَؿَشؼَّ

َنَّ اْلَحَرَج َمـْػِ 
ِ

َباِع: ٕ تِّ
ِ

ُة َمْرُفوَطٌة بِآ ـَِّة َطَؾى اْلَؿَشؼَّ َْخِذ بِاْلؽَِتاِب َوالسُّ ْٕ يٌّ ِطـَْد ا

ِة، يَن َجاَء بَِرْفِع الَحَرِج، َوبِـَْػِي اْلَؿَشؼَّ َنَّ الدِّ
ِ

َٓ ُبدَّ َأْن ُيْرَفَع اْلَحَرُج: ٕ ِة،   مِـَْفاِج الـُُّبوَّ

 َفنَِذا ُوِجَدْت َفاْطَؾْم َأكََّك َطَؾى َغْقِر َسبِقٍل.

ٍد، َوَطَؾى آلِِه َوَأْصَحابِِه َأْجَؿِعقنَ َوَصؾَّى اهلُل َوَس   .ؾََّم َطَؾى َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ

َالِفْهِرُسَ

َمةٌ   6   ...................................................................... ُمَؼدِّ

ْسََلمِقَّةِ  ِريَعةِ الشَّ  َمْبـَى َؿاَحةِ  َطَؾى اْْلِ  6   ............................. َوالتَّْقِسقرِ  السَّ

َؿاَحةُ  ْسََلمِ  فِي السَّ  5   ........................................... َوَحَقاةٌ  َمـَْفٌج  اْْلِ

ْسََلمِ  َسَؿاَحةِ  َمَظاِهرِ  مِنْ   6   ....... اْلَحَسـَةِ  َواْلَؿْوِطَظةِ  بِاْلِحْؽَؿةِ  الـَّاسِ  َدْطَوةُ  :اْْلِ

ْسََلمِ  فِي اْلِعَباَداِت  َمْبـَى  9   ..................................... التَّْقِسقرِ  َطَؾى اْْلِ

ِريَعةِ  َسَؿاَحةُ  ْسََلمِقَّةِ  الشَّ  14   ................................. اْلُؿَعاَمََلِت  فِي اْْلِ

ْسََلمِ  َسَؿاَحةُ   19   ........................................ اْلُؿْسؾِِؿقنَ  َغْقرِ  َمعَ  اْْلِ

ْسََلمُ  هُ  َوُيْسرٌ  َسَؿاَحةٌ  اْْلِ  61   ................................................ ُكؾُّ

 61   .................................................................. اْلِػْفِرُس 

         


