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اويضالرحمنأللهحى

وأعنيسررب

العليمالبصيرالسميعالكبيرالعليالشكورالصبورللهالحمد

حلقهفيمشيئتهوجرتمقدور،كلقدرنهشملتالردالقدير،

قدر،القبورأصحابالموعودلليومدعوتهوأسمعت،الاموربتصاريف

بينهموقسموأعمالهم،آثارهموكتب،وآجالهمالخلائقمقادير

عملاأحسنايهمليبلوهموالحياةالموت)1(وخلق،وأموالهممعايشهم

والمولىيسير،عليهعسيرفكلالقادر،القاهرالغفور،العزيزوهو

النصير.ونعمالمولىفنعم،الناصر

شىءكلعكوهوالحمدولهالمثكلهالارض!فيوماالسمؤتفىماللهيسبح>

بصحيز!تعمثونبماوادلهموم!بؤومنكو!بئ!اِفرخلقكلائذيهو!قدير

فيمايعلم!المصيرو!لتهصوكؤفاخسنوصوكؤبألحقوالأرضالسفواتخلق

-1:]التغابن<الصحدوربذاتسكليمواللهتغلنونومادسروبئماويعلموالازضالسضت

4].

الشبيهعنجلإله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنواشهد

الملحدين،تعطيلعنوتقدس،والظهيرالشريكعنوتعالى،والنظير

الشميبع!هولثئكصثله-ليسف>،المخلوقينشبهعنتنزهكما

.[11:]الشورىالبصير!()2(

)1(

)2(

.وقدر:()مو()نفي

اللطيفوهونعمهعلىوتعالىسبحانه"احمده:بعدهالاصلحاشيةفي

علامة=ودونمغايربخط.نصير"لهسواهيرضلمعبدشكرواشكرهالخبير،



منوصفوته،برئتهمنوخيرته،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

بهالخلقأعرف،عبادهوبينبينهوسفيره،وحيهعلىوأمينه،خليقته

واشكرهم،لحكمهواصبرهم،لامتهوانصحهم،بخشيتهواقومهم

عندهواعظمهم،منزلةعندهواعلاهم،وسيلةاليهواقربهم،لنعمه

منادئا،وللايمان،داعياالجنةإلىبعثه،شفاعهبعندهوأوسعهم،جاها

رسالاتفبلغ،ناهئاالمنكروعن،امراوبالمعروف،ساعئامرضاتهوفي

للهوقام،سواهبشريتحملهلممامرضاتهفيوتحمل،بأمرهوصا!،ربه

لمحتىالصبرمقامفيفثبت،رضاهبلغحتىالقيامأحقوالشكربالصبر

جميعفوقعلاحتىالشكردرجةفيوترقى،الصابرينمنأحديلحقه

الشاكرين.

بلواءخصولذلك،المؤمنينوجميعورسلهوملائكتهاللهفحمده

[ب]2/مندونهومنلوائهتحتفادم،العالمينجميعدونالحمد

واخر)1(عليهأنزلهالذيكتابهفاتحةالحمدوجعل،والمرسلينالانبياء

يديه.علىهداهمالذينثوابهأهلدعوى

لهلحمدهمالوجود،إلىيخرجهمأنقبل)2(الحمادينأمتهوسمى

دارإلىالاممأسبقوجعلهموالرخاء،والشدةوالضراءالسراءعلى

.والجزاءالثواب

أعلاهمأنكماوذكرا،للهحمداأكثرهملوائهإلىالخلقفأقرب

)1(

)2(

الاصل.فيأثبتهالملذا،إلحاق

فيونحوهوالانجيل".التوراةفيهوبلغنافيما"كذلك:زيادة)ن(و)م(في

)ب(.

،7،8(.)5برقمسننهفيالدارميأخرجهحديثذلكفيجاء



وجميعورسلهوانبياوهوملائكتهاللهفصفى،وشكراصبراأعظمهممنزلة

.كثيراتسليماوسلم،إليهودعا،بهوعرف،اللهوحدكماعليهالمؤمنين

لاوصارمايكبو)1(،لاجواداالصبرجعلسبحانهاللهفان:بعداما

)2(
فهو،يثلمولايهدملاحصيناوحصنا،يهزملاغالباوجندا،ينبو

.)3(شقيقانأخوانوالنصر

()نتفرقلاعوضداجباسحم)4(تقاسماأمثديلبانرضيعي

وهو،العسرمعواليسر،الكربمعوالفرج،الصبرمعفالنصر)6(

كمحلالظفرمن)7(ومحله،عددولاعدةبلا،الرجالمنلصاحبهأنصر

الجسد.منالرأس

أجرهميوفيهمأنهكتابهمحكمفيلاهلهالصادقالوفيضمنولقد

المبين،وفتحهالعزيزونصرهبهدايتهمعهمأنهواخبر،حساببغير

فذهب46[؛]الانفال:<!الصنبردىمعاللهان>واصبروأ:فقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

213(.)15/"العرب"لسانانظر.عثرإذاكبوةيكبوالجوادكبا

03(.1)15/داالعرب"لسانانظر.يقطعولمكلإذاالسيفنبا

.يفترقانلا:زيادة()نو()مفي

للمصادرالموافقوهو،الاخرىالنسخمنوالمثبت"بأسود".:الاصلفي

الاتية.

الكلابيجشمبنالمحلقبهيمدح.275ص"ديوانه"قيوهوللأعشىالبيت

ماثديمنواحدا،لبانارضعاكأخوينوالمحلقالجودالاعشىجعلوفيه

ابدا.يفترقاألاوتعاقداتحالفاانهماوذكر،بالكرموصفهفيمبالغةواحدة

بعدهاهوما401ص"الجملابياتشرحفي"الحلل:انظر

.الاخرىالنسخمنوالمثبت"فالنصرة"،الاصلفي

.الاخرىالنسخمنواثبتها،الاصلمنساقطة"من"



الباطنةبنعمهبهاوفازوا،والاخرةالدنيابخيرالمعتةبهذهالصابرون

.والظاهرة

فقال،واليقينبالصبرمنوطةالدينفيالامامةسبحانهوجعل

لمابامرناجمهدونأبمة!ئوجعلنا>:-المهتدوناهتدىوبقولهتعالى

.2[4:]السجدة!(يوقنونئايخلناو!انواصبروا

تعالى:فقال،باليمينمؤكداخبرالاهلهخيرالصبرأنوأخبر

.[621:]النحل!(للصبزدىخئر!وصبزئمولين>

تسليط،ذاكانولوالعدوكيديضرلاوالتقوىالصبرمعأنوأخبر

ينملونبمااللهإنشئأكيذهئميصنركخلاوتتقواضبرواوإن>:فقال

012[.محي!!(]المران:

وصلاهوتقواهصبرهأن،السلامعليهالصديقيوسفنبيهعنوأخبر

يضيعلااللهويقمبزفإثيتىمنإنم>:فقال،والتمكينالعزمحلإلى

ه[09:]يوسف!(المحسنئناجص

:فقال،المؤمنونعنهذلكفعقل،والتقوىبالصبرالفلاحوعلق

لعلكمأللهوأتمواوراطواوصابروااصبرواءامنواائدرا[]3/>ياتها

.2[00:عمران]ال!(تفلحون

)1(،للراغبينترغيبأعظمذلكوفي،لاهلهمحبتهعنوأخبر

.[641:عمران]آل!(الصبريئمجبوالله>:فقال

الدنياأهلعليهمماخيرمنهاكل،بثلاثالصابرينبشرولقد

السلفية.وط،ن()ممنوالمثبت،الراغبينو)ب(:الاصلفي)1(



قالوأإئاأصبيهم!مصيبهاذا!(لذينال!خبرينو!شر>:فقال،يتحاسدون

هئموأولعدبورخمةربهممنصلفنعبناؤلمحك!رجونإفيوائادئه

.[571-551:]البقرة!(المهتدون

والدين،الدنبانوائبعلىوالصلاةبالصبربالاستعانةعبادهووصى

:]البقرة!(الخشعينعلىإلالكبيرةوإنهاوالصلةءبالصبرواستعينوا>:فقال

45].

،الصابرونإلابهيحظىلاالنارمنوالنجاةبالجنةالفوزوجعل

:]المؤمنون!(الفإلزوبئهمأئهئمصحبروالمااثيؤمجزتتهمإني>:تعالىفقال

111].

إلايلقاهالاوزينتهاالدنياعنوالاعراضثوابهفيالرغبةأنوأخبر

وئيبيمالعلأوتواالذلرروَقال>:تعالىفقال،المؤمنونالصبرأولو

(!الصخبروتالأيلفئقآولاصنهلحأوعملءامفلمنختراللهثواب

08[.:]القصص

وليكأنهالمسيءجتجعلأحسنهيبالتيالسيئةدفعأنواخبر

فإذااحسنهيبالتي!ادالشئئةولاالحسنةلمحتئتويولا>:فقال،حميم

.34[:]فصلت!(حميموليٌكا!نهوبئنه-عدوبئنكالذى

حبدإلاذويلقذقآوماصبرواالذينإلا>:يلقاهالاالخصلةهذهوأن

35[.:]فصلت!(عظيم

الذينالار!خمترلفىالابنممنإن>:بالقسممؤكداخبراسبحانهوأخبر

.3[-2:العصر]!(لصبرباصواوتوالحقباوتواصؤالصنلحتاوعملوامنواءا

وخص،مشأمةوأصحابمبمنةأصحاب:قسمينخلقهوقسم



أهلباياتهبالانتفاعوخص،والمرحمةبالصبرالتواصيأهلبالميمنة

مناياتأربعفيفقالالموفور،الحظبهذالهمتمييزاوالشكرالصبر

]إبراهيم:(!شكور2صبالكللأيمئذلففيإن>:كتابه

.33[:]الشورى[،91]سبا:31[،:]لقمان5[،

يسرهمنعلىوذلك،والصبرالصالحبالعملوالاجرالمغفرةوعلق

واتجرمغفنلهمأوليهكالصحنختوعملواصبرواالذينإلا>:فقال،يسيرعليه

.[11:]هود!(كبير

تبور،لاأهلهاتجارةالتيالعزائممنوالمغفرةالصبرأنوأخبر

.[43:]الشورى!(الامورعرشلمناثذإنصبروعرولمن>:فقال

به،هوإنماصبرهأنوأخبر،لحكمهب[]3/بالصبررسولهوأمر

باغيننسا(فانكرفيلحكو>واضبرِ:فقال،تهونالمصائبجميعوبذلك

تكولاعلئهمتحزنولاباللةلاإصئركوماواصبر>:وقال،[48:]الطور

(!ئحسنونهموالذيناتقواالذينءاللهإن!يمروبئ!اضيقفى

.[128-127:]النحل

إيمانهوساقإليها)1(،يرجعئميجولالتيالمؤمناخيةقالصبر

فيه،طرفاهويدفنالحائطفييعرضحبلأوعودوالتشديد:بالمدالاخية)1(

92(،)1/الاثيرلابن"النهاية"انظر.الدابةإليهتشدكالعروةوسطهويصير

23(.)14/"العرب"لسانو

اللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمنالعبارةهذهاستفادالمصنفولعل

آخيته،فيالفرسكمثل،الايمانومثلالمؤمن"مثل:قالغن!هالانبيانعنه

55(.)3/"مسنده"فياحمدرواه."اخيتهإلىيرجعثميجول

يعلى-وأبواحمد"رواه102(:)01/الزوائد""مجمعفيالهيثميقال



فإيمانكانوإن،لهصبرلالمنإيمانفلاعليها،إلالهاعتمادلاالتي

خيزاصابوفالطحرفيعكاللهيعبد>ممنوصاحبه،الضعفغايةفيقليل

]الحج/(والأخزهألذئياخسروتجههءعلىانقلبفثنةاصابئهوإنبهطاطماق

السعداءأدركهعيشفخير،الخاسرةبالصفقةإلامنهمايحطولم[)1(،11

الصبرجناحيبينفساروا،بشكرهمالمنازلأعلىإلىوترقوا،بصبرهم

وذواللهيشاء،منيؤتيهاللهفضلوذلك،النعيمجناتإلىوالشكر

العظيم.الفضل

)1(

التميميالوليدبنوعبداللهالليثيسليمانابيغيرالصحيحرجالورجالهما

ثقة".وكلاهما

المديني:بنعليفيهقالالليثيسليماناباانإلا،اللهرحمهقالكذا

التقريب.فيكما،الحديثلينالوليدبنوعبدالله،مجهول

556.:ص"التهذيب"تقريبو،294:ص"المنفعة"تعجيل:انظر

51831:رقموالترهييب"الترغيب"ضعيففيالالبانيضعفهلذا

ربهعنيبعدانهالحديث"ومعنى03(:)1/"النهاية"فيالاثيرابنقال

اهـ."ثابتإيمانهوأصل،بالذنوب

.!(المميناثح!نرانهوذلك>:قولهإلىالايةأكمل()نفي



)1(فصل

حقيقاكانشكر،ونصفصبرنصف:نصفينالايمانكانولما

هذينيهمللاانسعادتها،واثرنجاتهاواحبنفسهنصحمنعلى

وأن]القاصدين[)2(الطريقينهذينعنيعدلولا،العظيمينالاصلين

خيرمعلقائهيومليجعله)3(؛الطريقينهذينبيناللهإلىسيرهيجعل

الفريقين.

إليهما،والضرورةالحاجةبشدةللتعريفالكتابهذاوضعفلذلك

حاوياجامعاكتابافجاءعليهما،والاخرةالدنياسعادةتوقفوبيان

عليهونثنىبالنواجذعليهيعضأنحقيقهوماالفوائدمنفيهنافعا،

منهضا،للحزينمسليا،فيهللناظرمريحا،لقارئهممتعاالخناصر،

للمشمرين.محرضا،للمقصرين

نبويةأحاديثوعلى،القراننفسيرمنحساننكتعلىمشتملا

حسانفقهيةومسائل،قائلهاإلىمنسوبةسلفيةواثار،مظانهاإلىمعزوة

الصبرأقساموذكر،)4(السبيلسواءعلىسلوكيةودقائق،بالدليلمقررة

)1(

)2(

)3(

)4(

الدين"علوم"إحياءكتابمناللهرحمهالمصنفاستفادهاالاتيةالمقدمة

52(.)4/للغزالي

والشكرللصبر-.12(52)4/"الدينعلوم"إحياءفيالغزاليافردوقد

.المنجياتربعمنالثانيالكتابوهوكتابا،

الاصل.منسقطولعله،الاخرىالنسخمنالمعكوفينبينما

."الجناحين":)م(في

فإن،ذهنهواحضرفكرمنعلىذلكمعرفةتخفى"لا:زيادة)ب()م(،في

."...أقسامذكرفيه

."...اقساموذكرذهنه...تخفىلا")ن(:وفي

01



الشاكرالغنيبينالتفضيلفيالنزاعوفصل،وأنواعهوالشكرووجوهه

والسلفورسولهاللهمثلهاوماالدنياحقيقةوذكرالصابر،والفقير

،الحاللحقيقةومطابقتهاالامثالهذهسرعلىوالكلام،بهالصالح

وكيفا[]4/ويبعداللهإلىمنهايقربوماويحمدالدنيامنيذمماوذكر

لاالتيالفوائدمنذلكوغير،يسعدمنبهاويسعد،يشقىمنبهايشقى

.سواهكتابفيبهايظفريكاد

فهو،عطاياهبعضمنوعطية،عبدهعلىاللهمنةمحضوذلك

والفقهاء،والصوفية،والفقراءوالاغنياء،والامراءللملوكيصلحكتاب

علىالسالكوينبه،الطريقفيالسائرويؤنس،المسيرإلىالقاعدينهض

.المقصود

وإنالداءمنفيهحذر،المفلسوقدرةالمقلجهدفهوهذاومع

وجهله،لظلمهتناولهعن)1(قصروانالدواءفيهووصف،أهلهمنكان

لنفسهغشهلهيغفرأنالراحمينوأرحمالأكرمينأكرميرجووهو

المؤمنين.لعبادهبنصيحته

المحمودفهو؛وحدهاللهفمنصوابمنالكتابفيكانفما

بريءوالله،الشيطانومنمصنفهفمنخطامنفيهكانوما،المستعان

ورسولههمنه

عليك،تعرضوسلعته،إليكتساقالمزجاةمؤلفهبضاعةوهذه

.)2(غرمهمؤلفهوعلى،غنمهفلقارئه

)1(

)2(

عن"."قصر:مكانعلى".يصبر"لم)ن(:في

=فان،إليكتزفافكاره"وبنات:التاليةالزيادةالكلمةهذهبعد)ب()م(،في
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وخاتمة:باباوعشرينستةجعلتهوقد

وتصريفها.اللفظةهذهواشتقاقلغةالصبرمعنىفي:الأولالباب

فيه.الناسوكلامالصبرحقيقةفي:الثانيالباب

متعلقه.إلىبالاضافةالصبرأسماءبيانفي:الثالث[لباب

.والمصابرةوالاصطباروالتصبرالصبربينالفرقفي:الر[بعالباب

محله.باعتبارالصبرأقسامفي:الخامسالباب

ومقاومتهوضعفهقوتهاختلافبحسبأقسامهفي:السادسالباب-

عنه.وعجزهالهوىلجيش

متعلقه.باعتبارأقسامهبيانفي:السابعالباب

به.الخمسةالاحكامتعلقباعتبارانقسامهفي:لثامن1[لباب

الصبرهدرجاتتفاوتبيانفي:التاسعالباب

.ومذموممحمودإلىالصبرانقسامفي:العاشرالباب

.اللئاموصبرالكرامصبربينالفرقفي:عشرالحاديالباب

الصبر.علىتعينالتيالاسبابفي:عشرالثانيالباب

الصبرعنيستغنيب[]4/لاالانسانأنبيانفي:عشرالثالثالباب

.الاحوالمنحالفي

مقعد".عنينإلىتزفخودوالا-فهياسعد،بهاكانكريماحراوجدت

مقعد".ضريرعنينإلىتزف"خود:إلى"...افكاره"وبعات:ايضا)ن(وفي

12



.النفوسعلىالصبرأشقبيانفي:عشرالرابعالباب

الكتابنصوصمنالصبرفيوردماذكرفي:عشرالخامسالباب

العزيز.

السنة.نصوصمنفيهوردماذكرفي:عشرالسادصالباب

فضيلةفيالصحابةعنالواردةالاثارذكرفي:عشرالسابعالباب

الصبر.

البكاء،منبالمصيبةتتعلقامورذكرفيعشر:الثامنالباب

ونحوها.،الجاهليةودعوى،الثيابوشق،والندب

الايمانوأن،الايماننصفالصبرأنفيعشر:التاسعالباب

شكر.ونصف،صبرنصف:نصفان

الصبرمنالافصلفيالناستنازعبيانفي:العشرونالباب

والشكر.

بينوالفصل،الفريقينبينالحكمفي:والعشرونالحاديالباب

الطائفتين.

والفقيرالشاكرالغنيفيالناساختلاففي:والعشرونالثانيالباب

ذلك؟فيالصوابهووما؟أفصلأيهماالصابر

الكتابمنالفقراءبهاحتجتماذكرفي:والعشرونالثالثالباب

والاعتبار.والاثاروالسنة

الكتابمنالاغنياءبهاحتجتماذكرفي:والعشرونالرابعالباب

والاعتبار.والاثاروالسنة
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للصبر،المضادةالاموربيانفي:والعشرونالخامسالباب

فيه.والقادحة،لهوالمنافية

صفاتفيوالشكرالصبردخولبيانفي:والعشرونالسادسالباب

والشكور.بالصبوروتسميتهجلالهجلالرب

سبحانهوالله"،الشاكرينوذخيرةالصابرين"عدة:وسميته

مؤلفهبهينفعوأن،رضاهمنمدنيالوجههخالصايجعلهأنالمسؤول

ونعمحسبناوهوالرجاء،وأهلالدعاءسميعإنه،وقارئهوكاتبه

الوكيل.
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الأولالباب

وتصريفهااللفظةهذهواشتقاق،لغةالصبرمعنىفي

عنالنفسحبس:فالصبر.والحبسالمنع:هوالكلمةهذهأصل

الخدودلطمعنوالجوارح،والتسخطالتشكيعنواللسان،الجزع

ونحوهما.الجيوبوشق

واصحبرنفسك>:تعالىقال؛نفسهوصبر،صبرايصبرصبر:ويقال

.[82:]الكهف(ربهميذعوتألذينح

:عنترةوقال

)1(تطلعالجباننفسإذاترسوحرةلذلكعارفةفصبرت

عبدنفسلايأنفحرنفسوهي،عارفةنفساحبست:يقولأ[]5/

له.أنفةلا

قوله:و

بت.ضطروا

الجباننفسخفتإذا،وتسكنتثبتاي:ترسو،

حملتهإذا-بالتشديد-وصبرته،حبستهإذا،فلاناصبرت:ويقال

الصبر.على

)1(

ويصبر،القاتل"يقتل:اخروقتلهرجلاأمسكالذيحديثوفي

321(،)1/عبيدلابي"الحديث"غريبوانظر85.ص"ديوانه"فيالبيت

923(.)9/و438()4/"العربلسان"و
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.للموتامسكهمنحبسكماللموتيحبس:اي؛الصابر")1(

للقتل.امسكته:أي،صبراقتلتهإذاالرجلوصبرت

الصحيح:الحديثومنه،للحلفحبستهإذاواصبرتهأيضاوصبرته

عنهوهواللهلقيمسلمامرىءمالبهالتقتطعصبريمينعلىحلف"من

.)2(
.معرص"

تصبرحيثيمينهتصبر"ولا:القسامةفيالذيالحديثومنه

.1(")الأيمان

)1(

)2(

)3(

عليها.المحلوفاليمين:والمصبورة

الدارقطنيطريقهومن)29178(،رقم"مصنفه"فيعبدالرزاقاخرجه

النبيإلىالحديثرفعاميةبنإسماعيلعنمعمرعن014()3/"سننه"في

.الانقطاعظاهروهذا.بهع!ييه

عناميةبنإسماعيلعن913(،)3/"سننه"فيالدارقطنيواخرجه

ايضا.مرسلوهذا.نحوهالمسيببنسعيد

"السننفيالبيهقيطريقهومن14(0)3/"سننه"فيالدارقطنياخرجهثم

.نحوهمرسلااميةبنإسماعيلعن05()8/"الكبرى

"السننفيوالبيهقي014(،)3/"سننه"فيالدارقطنياخرجهكما

اميةبنإسماعيلعن011(،)7/"الحلية"فينعيموابو05()8/"الكبرى

البيهقيذكركمامحفوظغيرانهإلا.نحوهع!ي!النبيعنعمرابنعننافععن

05(.)8/"الكبرىالسنن"في

ومسلم)6676(،)9454(،رقم""صحيحهفيالبخارياخرجه

"من:بلفظ،عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهعن)138(رقم"صحيحه"،في

عليهوهواللهلقي،مسلمامرىءمالبهاليقتطعصبريمينعلىحلف

".غضبان

عنهما.اللهرضيعباسابنعن)3845(رقم"صحيحه"فيالبخارياخرجه
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والدجاجة،،الشاة:وهي؛")1(المصبورةعننهى":الحديثوفي

.تموتحتىترمىثمفتربطللموتتصبرونحوهما

فيوالكسرالماضيفيبالفتحاصبرصبرت:البابهذ[وفعل

بمعنى:فهو[)2(المستقبلفيبالضماصبرصبرت]واما،المستقبل

قولهم:ومنه،للغرمنفسهحبسكانه،الكفيلوالصبير:،الكفالة

كفيلا.اعطني:اصبرني

للدواءالصبر:ومنه،والقوةالشدةمنالكلمةاصل:وقيل

وكراهته.مرارتهلشدة؛المعروف

لقيهاقيل:بكمالها،الشدةالرجللقيإذا:الاصمعيفال

باصبارها.

)1(

)2(

لشدتهاالحصباء،ذاتالارضالصاد:بضمالصبرومنه

!ي!اللهرسول"نهى:قالمجاهدعن)8718("مصنفه":فيعبدالرزاقروى

.الانقطاعظاهروهذا.المصبورة"أكلعن

"صحيحه"فيومسلم)5513(،رقم"صحيحه"فيالبخارياخرجوقد

تصبراناللهرسول"نهى:قالعنهاللهرضيمالكبنانسعن)5691(رقم

".البهائم

والارانبالطيرفيإلاتكونلاالمجثمةانإلا،المجثمةهيوالمصبورة

322(.)1/عبيدلابي"الحديث"غريبانظر.يجثممماذلكواشباه

وابيعباسوابنالدرداءابيعنأحاديثعدةالمجثمةاكلعنالنهيوفي

عنهم.اللهرضيالخشنيثعلبة

زيادةوهي،الاخرىالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

و"لسان66(،)2/"المحيط"القاموسانظر:.الكلامليصحمنهابدلا

943(.)4/"العرب
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وصلابتها.

صبار.أمالحرةسيتومنه

:أي-الباءبتشديد-صبورأمفيالقوموقع:قولهمومنه

شديد.

أمرفي

.بردهلشدة-الراءوتشديدالباءبتخفيف-الشتاءصبارةومنه

ويضمهانفسهيجمعفالصابر؛والضمالجمعمنمأخوذهو:وقيل

.الحجارةوصبارة،الطعامصبرة:ومنه،والجزعالهلععن

والضثم.والشدةالمنع:الثلاثةالمعانيالصبرفيأن:والتحقيق

واصطبر،واستدعاهتكلفهإذاوتصبر،بالصبرأتىإذاصبر:ويقال

وصبرالصبر،مقامفيخصمه)1(واقفإذاوصابر،وتعلمهاكتسبهإذا

الصبر.علىحملهاإذا-بالتشديد-وغيرهنفسه

منفمصابرومصابرومصطبر؛وصبوروصبارصابر:الفاعلواسم

منفهووصبورصباروأما،صبرمنوصابر،اصطبرمنومصطبر،صابر

أعلمهتعالىواللهب[،]ه/وضروبكضرابالثلاثيمنالمبالغةأوزان

)م(.و)ن(منوالمثبت،"وقف":الاصلفي)1(

18



الثانيالباب

فيهالناسوكلامالصبرحقيقةفي

لغة.معناهبيانتقدمقد

فعلمنبهتمتنع،النفسأخلاقمنفاضلخلق:فهوحقيقتهواما

،)1(
صلاحبهاالتيالنفسفوىمنقوةوهو،يجملولايحسنلاما

امرهاهوقوام،شانها

غيرمنالمرارة"تجرع:هوفقالمحمد)2(؟بنالجنيدعنهوسئل

)3(و
."تعبس

عندوالسكونالمخالفاتعنالتباعد)4(:"هو:النونذووقال

بساحاتالفقرحلولمعالغنىوإظهار،البليةغصصتجرع

)5(")6(المعيشة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

خطأ."ةقو":صللاا

العلماتقن،الصوفيةشيخ،البغداديالنهاونديمحمدبنالجنيدالقاسمابوهو

بغداد""تاريخ:فيترجمتهانظر892سنةتوفي،بالحكمةونطقوتعبدتألهثم

07(.-66)14/النبلاء"اعلام"سيرو248(،-241)7/

.(157)2/"السالكين"مدارجو،255:ص"القشيريةالرسالة":انظر

فصيحاعالماكان،المصريةالديارشيخالنوبيإبراهيمبنثوبانالفيضابوهو

واربعينخمسسنةاللهرحمهوتوفيالمنصور،أيامأواخرفيولدحكيما،

أعلام"سيرو693(،393-)8/بغداد""تاريخفيترجمتهانظر.ومائتين

532-536(.)11/النبلاء"

والمصادر.الاخرىالنسخمنوالمثبت"العيشة":الاصلفي

256،ص:القشيرية"و"الرسالة362(،)9/الاولياء""حليةانظر:

-الخلطاءعن"التباعد:الاولياء""حليةوفي158(.)2/"السالكبن"مدارجو
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.")1(الأدببحسنالبلاءمعالوقوفهو:الصبر":وقيل

.")2(شكوىظهوربلاالبلوىفيالفناء:هو":وقيل

علىالهجومنفسهعودالذيهو"الصبار:)3(:عثمانابووقال

.")4(المكاره

وقيل:

.()"العافية

معكالمقامالصحبةبحسنالبلاءمعالمقام"الصبر:

نأفعليه،بلائهوفيعافيتهفيعبوديةالعبدعلىللهأن:هذاومعنى

بالصبر.البلاءوصحبة،بالشكرالعافيةصحبةيحسن

الله،معالثباتهو"الصبر:)6(:المكيعثمانبنعمرووقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".المخالفاتعن"التباعد:مكان"الشدةفي

لاحكام"الجامعفيوالقرطبي256،:ص"الرسالة"فيالقشيريوذكر

تعالى.بادئهالاستعانة:هوالصبر:قالأنهعنه118(،)2/"القران

)3/"مسلمعلىالنوويو"شرح256،:صالقشيرية""الرسالةانظر:

عطاء.لابنونسباه201(،

(158)2/"السالكين"مدارجو،256:ص:"القشيريةالرسالة":انظر

سنةولد،الاسلامشيخ،الحيريسعيدبنإسماعيلبنسعيدعثمانأبوهو

سنةاللهرحمهتوفي،للعراقيينالجنيدنظيرللخراسانيينكان،ومائتينثلاثين

246(،-244)01/الاولياء""حلية:فيترجمتهانظر.ومائتينوتسعينثمان

66(.-62)14/النبلاء"أعلام"سيرو

.(158)2/"السالكين"مدارجو،256:ص"القشيرية"الرساله:انظر

.(158)2/"السالكين"مدارجو256،:ص"القشيرية"الرسالة:انظر

اللهرحمهتوفي،الصوفيةشيخالزاهد،المكيعثمانبنعمروعبداللهأبوهو

=692(،192-)01/الاولياء""حلية:فيترجمتهانظر.مائةالثلاثبعد
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.")1(والدعةبالرحببلائهوتلقي

بالضيق)2(يتلقاهلا،واسعبصدرالبلاءيتلقىأنههذا:ومعنى

.والشكوىوالتسخط

يز

(4)"والسنة

الكتابأحكامعلىالثبات"الصبر:)3(:الخواص

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

بلازمه.فسره.")6(الشكوىترك:الصبر":(رويم)وقال

.")7(باللهالاستعانةهو:الصبر":غيرهوقال

58(.-57)14/النبلاء"اعلام"سيرو

.(158)2/"السالكينمدارج"و،256:صالقشيرية""الرسالة:انظر

تحريفهوهويتعلق)ب(:في

والنوري،الجنيداقرانمنعابد،الخواصاحمدبنإبراهيمإسحاقأبوهو

الاولياء""حليةفيترجمتهانظر.ومائتينوتسعينإحدىسنةبالريتوفي

.69:ص"القشيرية"الرسالةو331(،-1325/)0

لاحكامو"الجامع201(،-101)3/"مسلمعلىالنووي"شرحانظر:

.256:ص"القشيريةالرسالة"و(،181)2/للقرطبي"القران

كان،البغداديينأفاضلمن،الصوفييزيدبناحمدبنرويمالحسنابوهو

ثلاثسنةاللهرحمهتوفي،الظاهريةفقهاءومن،الصوفيةشيخ،بالقرانعالما

الاولياء""حليةو043(،)8/بغداد""تاريخ:فيترجمتهانظر.وثلاثمائة

/01(-692.)203

)2/للقرطبي"القرانلاحكام"الجامعو043(،)8/بغداد""تاريخانظر:

256.:صالقشيرية""الرسالةو118(،

)2/للقرطبي"القرانلاحكام"الجامعو256،:صالقشيرية""الرسالة:انظر

.النونلذيونسباه118(،
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.")2(كاسمهالصبر":(علي)1أبووقال

.تكبو")3(لامطية"الصبر:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليقال

النعمةحالبينتفرقلاان"الصبر)4(:الجريريمحمدابووقال

.(فيهما")الخاطرسكونمعوالمحنة

علىالطباعاللهركبفقدمامور،ولامقدورغيروهذا:قلت

استواءلاالجزععنالنفسحبسالمقدوروإنما،الحالتينبينالتفريق

العبد.عندالحالتين

فيلمج!النبيقالكماالصبر،ساحةمنللعبداوسعالعافيةوساحة

عافيتكأنغير،اباليفلاعليغضببكيكنلم"إن:المشهورالدعاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

توفيبنيسابور،الصوفيةشيخ،الدقاقالنيسابوريعليبنالحسنعليأبوهو

)17/النبلاء"أعلام"سير:فيترجمتهانظر.واربعمائةستسنةاللهرحمه

018(.)3/"الذهب"شذراتو246(،

.256:صالقشيرية"الرسالة":انظر

والثعالبي256،ص:"رسالته"فيالقشيريإليهونسبهمسنداأجدهلم

ونصوصالأبرار"ربيعفيوالزمخشري03،:ص"والمحاضرة"التمثيلفي

وغيرهم.49()3/الاخبار"

ولما،الصوفيةشيخالزاهد،الجريريحسينبنمحمدبنأحمدمحمدأبوهو

انظر.وثلاثمائةعشرةاثنتيسنةاللهرحمهتوفي،مكانهأجلسوهالجنيدتوفي

)14/النبلاء"أعلام"سيرو348(،347-)01/الاولياء""حليةفيترجمته

.)467

:صالملقنلابنالاولياء""طبقاتو256،:صالقشيرية""الرسالهانظر:

-74575
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خيراعطاءأحداعطي"وما:كيوقولههذايناقضولالي")1(،اوسع

مناوسعللعبدليسالبلاءنزولبعدهذافانالصبر")2(؛منواوسع

منه.لهاوسعفالعافيةقبلهواما،الصبر

التقدير.علىتعترضالاالصبر"حدا[:]6/الدقاقعليأبووقال

تعالىاللهقال.الصبرينافيفلاالشكوىوجهغيرعلىالبلاءاظهارفاما

قوله:مع44[:]ص(صحابراوجدنهإنا>:السلامعليهايوبقصةفي

.)3(83[":]الانبياءالضر<مسنى>

)1(

)2(

)3(

بلازمها.اللفظةفسر:قلت

)181(-،رقم73ص،13الجزءمنقطعة-"الكبير"فيالطبرانياخرجه

الاصبهانيالقاسمابواخرجهطريقهومن)3601(،رقم:"الدعاء"وفي

)9/"المختارة"فيوالضياء442(،-441)2/"المحجةبيانفي"الحجةفي

275(،)2/("الراويلاخلاق"الجامعفيالبغداديوالخطيب181(،-018

346.:ص"الطبرانيترجمة"جزءفي5مندوابن

وابنالطبرانياي-كلاهما111(،)6/"الكامل"فيعديابنواخرجه

بنعبداللهعنابيهعنعروةبنهشامعنإسحاقبنمحمدطريقمن-عدي

به.عنهاللهرضيجعفر

حدثاحدااننسمعلمالراسبيصالحابيحديث"وهذا:عديابنقال

عنه".إلانكتبهولم،غيرهالحديثبهذا

وفيهالطبراني"رواه35(:)6/الزوائد""مجمعفيالهيثميوقال

".ثقاترجالهوبقية،ثقةمدلسوهوإسحاقبنمحمد

رقم:"صحيحه"فيومسلم)9146(،رقم"صحيحه"فيالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضيالخدريسعيدابيعن)5301(،

)3/"مسلمعلىالنوويو"شرح925،:صالقشيرية""الرسالةانظر:

.(118)2/للقرطبي"القرانلاحكام"الجامعو(،201
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:نوعانفالشكوى؛"الشكوىوجهغير"على:قولهواما

يعقوبقالكما؛الصبرينافيلافهذا،اللهإلىالشكوى:احدهما

قوله:مع86[:]يوسف<اللهإلىوحزنيبثىأشكواإنما>:السلامعليه

.83[،18:]يوسف(جملفصمتر>

اللهوصفمع83[:]الانبياءالضر<مسنى>:السلامعليهايوبوقال

بالصبر.له

اشكوإليك"اللهم:عليهوسلامهاللهصلواتالصابرينسيدوقول

.)1(الحديث"...حيلتيوقلةقوتيضعف

واليكالحمد،لك"اللهم:وسلمعليهاللهصلىموسىوقول

حولولا،التكلانوعليك،المستغاثوبك،المستعانوانت،المشتكى

.)2("بكإلاقوةولا

لافهذا،المقالاوالحالبلسانالمبتلىشكوى:الثانيوالنوع

)1(

)2(

قريبا.تخريجهتقدم

)933(،رقم"الصغير"وفي)4933(،رقم"الاوسط"فيالطبرانياخرجه

عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهعن)11(5رقمالشكر""فضيلةفيوالخرائطي

عليهموسىبهاتكلمالتيالكلماتأعلمكم"الا:!ماللهرسولقال:قال

قولوا::قال،اللهرسوليابلى:فقلنا؟إسرائيلببنيالبحرجاوزحينالسلام

."..الحمد.لكاللهم

التكلان".وعليكالمستغاب"وبك:قولهدونفذكره

الطبراني"رواه406(:)2./"والترهيب"الترغيبفيالمنذريوقال

183(:)01/الؤوائد""مجمعفيالهيثميوقال.جيد"بإسناد"الصغير"في

".أعرفهملممنوفيه"الصغير[(و""الاوسطفيالطبراني"رواه
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ويبطله.،يضادهبلالصبريجامع

:بابفيالمسألةلهذهوسنعود.إليهوالشكوىشكواهبينفالفرق

.)1(اللهشاءإنوافتراقهما"والصبرالشكوىاجتماع"

."النفسشجاعة:الصبر":وقيل

.")2(ساعةصبرالشجاعة":قولهالقائلاخذهاهناومن

."الاضطرابمواردعندالقلبثبات"الصبر:وقيل

تعالىقالبالآخر،أحدهمايقابلولهذا،ضدانوالجزعوالصبر

.2[1:]ابراهيمصبرنا<أتمأجزعناسوا"!نآ>:النارأهلعن

فلو؛ومادتهالكيسقرينوالصبر،وشقيقهالعجزقرينوالجزع

:لقال؟أبوكمنالكيسسئلولو.العجز:لقال؟أبوكمن:الجزعسئل

الصبر.

لهاوالصبرالنار،أوالجنةإلىعليهايسيرالتيالعبدمطيةوالنفس

زمامولاخطامللمطيةيكنلمفإن،للمطيةوالزمامالخطامبمنزلة

)1(

)2(

161(.)2/"السالكين"مدارجقيايضابينهماالفرقتناولوقد

وفي)05(،:رقم"الصبر"كتابفيالدنياأبيابنعنهواخرجه،البطالقاله

.()172:رقم"الاخلاقمكارم"كتاب

النصرانيالطبيبسعيدبنيحى-البطالعناخذهولعلهأيضا-وقاله

:قالحيث،البصري

انخداعهالقلبعنفازجرساعهصبرالشجاعةإن

القناعهصحبمافخيرالالـهسنبماواقنع

07(.20/)4/الاصبهانيللعمادالعصر"وجريدةالقصر"خريدةانطر:
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مذهبهكلفيشردت

إلىطلعةفانها؛النفوسهذه"اقدعوا:الحجاجخطبمنوحفط

إلىبخطامهافقادها؛وزماماخطامالنفسهجعلامرأاللهفرحم،سوءكل

اللهمحارمعنالصبرفان،اللهمعصيةعنبزمامهاوصرفها،اللهطاعة

")1(.عذابهعلىالصبرمنأيسر

فحقيقة،الاحجاموقوة،الاقدامقوة:قوتانفيهاوالنفس:قلت

الاحجاموقوة،ينفعهب[]6/ماإلىمصروفةالاقدامقوةيجعلأنالصبر

.يضرهعماإمساكا

أقوىعليهوثباتهبهينتفعمافعلعلى)2(صبرهيكونمنالناسومن

داعيعنلهصبرولا،الطاعةمشقةعلىفيصبر،يضرهعماصبرهمن

عنه.نهيماارتكابإلىهواه

علىصبرهمنأقوىالمخالفاتعنصبرهقوةتكونمنومنهم

.الطاعاتمشقة

هذا.علىولاهذاعلىلهصبرلامنومنهم

علىيصبرالناسمنفكثير؛النوعينعلىأصبرهمالناسوأفضل

نظرةعنيصبرولا،الصياممشقةوعلىوالبردالحرفيالليلقياممكابدة

محرمة.

)1(

)2(

)1/"الكامل"فيالمبردنحوهاوذكرهكذا،عليهاأقفلم

192(.)3/الاخبار"ونصوصالابرار"ربيعفيوالزمخشري

عنه.منعته:ايكذا،عنقدعته:يقال"اقدعوا":المبردوقال

".صبرهقوة"تكون)ن(:و)م(وفي)ب(.والاصلفيكذا
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ولاالصور،إلىالالتفاتوعنالنظر،عنيصبرالناسمنوكثير

الكفاروجهادالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامرعلىلهصبر

.واعجزههذاعنشيءاضعفهوبل،والمنافقين

فيأصبرهمواقلهم،النوعينمنواحدعلىلهصبرلاواكثرهم

الموضعين.

الشهوةباعثمقابلةفيوالدينالعقلباعثثبات:الصبر":وقيل

.(")2()1والطبع

يمنعوالدينالعقلوباعث،يحبمايتقاضىالطبعأن:هذاومعنى

قلبالحربهذاومعركة،سجالوهيبينهماقائمةوالحرب،منه

)3(.والثباتالشجاعة:والصبرهالعبد

)1(

)2(

)3(

".والطبع"الشهوة:مكان"،والشهوة"الهوى:الاخرىالنسخفي

".الشهوة"باعثالاحياء":"

56(.،54)4/"الدينعلوم"إحياءفيالغزاليقاله

."..القتالهذاومعركة":وقيه54(.)4/"الدينعلومإحياء":انظر

27

وفي



الثالثالباب

متعلقهالىبالإضافةالصبرأسماءبيانفي

عنالاختياريالنفسانيالصبرهو:المحمود)1(الصبركانلما

:متعلقه)2(بحسبواسماوهمراتبهكانت،المذمومالهوىداعيإجابة

وضدها،عفةسميالمحرمةالفرجشهوةعنصبراكانإنفانه

والعهر.والزنىالفجور

لاماتناولأوالطعامإلىالتسرعوعدمالبطنشهوةعنكانوان

ودذاءةشرهاضدهوسميذفس،وشبعذفسشرفسميمنهيحل

نفسهووضاعة

سر،كتمانسميالكلاممنإظهارهيحسنلاماإظهارعنكانوإن

قذفا.اوكذبااوسباأوفحشاأوتهمةأووإفشاءاذاعةوضده

)1(

)2(

حرصا.وضده،زهداسميالعيشفضولعنكانوان

.الاخرىالنسخمنوالتصويبخطأهوهو"المذموم"،:الاصلفي

سوفوالتيهنا-اللهرحمهالمصنفذكرهاالتيالاتيةوالاسماءالمراتبهذه

57(.)4/"الدينعلوم"إحياءالغزاليكتابمنأصلها-بعدقيمايفصلها

"...الاختياريالنفسانيالصبرهو:المحمودالصبركان"لما:وقوله

العاشر.البابفيذلكوسيأتي،المذمومالصبريقابلهالمحمودفالصبر.الخ

الخامس.البابفيذلكوسيأتي،البدنيالصبريقابلهالنفسانيالصبرثم

البابفيذلكوسيأتي،الاضطراريالصبريقابلهالاختياريالصبروكذلك

عشر.الثالثالبابأثناءفيوكذلك،التاسحوالبابالخامس

أعلم.واللهالجملةهذهمعنىيتضحوبهذا
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الحرصويضادها،قناعةسميالدنيامنيكفيقدرعلىكانوإن

أيضا.

تسزعا.وضده،حلماسميالغضبداعيا[]7/إجابةعنكانوان

طيشاوضدهوثباتا،وقاراسميالعجلةداعيإجابةعنكانوإن

وخمة.

جبناوضده،شجاعةسميوالهربالفرارداعيإجابةعنكانوإن

.وخورا

انتقاماوضده،وصفحاعفواسميالانتقامداعياجابةعنكانوإن

وعقوبة.

وضدهجودا)1(،سميوالبخلالامساكداعيإجابةعنكانوان

سفيمخصوصوقتفيوالشرابالطعامداعيإجابةعنكانوان

صوما.

كيساهسميوالكسلالعجزداعيإجابةعنكانوإن

كلهمحملوعدمالناسعلى)2(الكلإلقاءداعيإجابةعنكانوإن

.مروءةسمي

الجامعوالاسم،متعلقهبحسبيخصهاسموتركفعلكلعندفله

.الاخرىالنسخمنوالتصويبخطا،وهو"جوادا"،:الاصلفي)1(

.4/891:النهاية.يتكلفماكلمنالثقل:الكل)2(
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الصبر.:كلهلذلك

إلىأولهامنبالصبركفها)1(الدينمقاماتارتباطعلىيدلكوهذا

اخرهاه

الظلم.وضدهالمتماثلينبينبالتسويةتعلقإذاعدلايسمىوكذا

بالرضاوالمستحبالواجبببذلتعفقإذاسماحةوسمي

الدين.جميعمنازلهذاوعلى،والاختيار

)م(و)ن(:كله.)1(في

03



الرابعالباب

)1(والمصابرةوالاصطباروالتصبرالصبربينالفرقفي

،غيرهمعوحالهنفسهفيالعبدحالبحسبالاسماءهذهبينالفرق

وملكةحلقاكانإن؛يحسنلاماداعيإجابةعنومنعهانفسهحبسفان

كماتصبرا،سميلمرارتهوتجرعوتمرنبتكلفكانوإن.صبراسمي

والتشجع،،كالتحلم؛للتكلفموضوعفانه،لغةالبناءهذاعليهيدل

ونحوهاهوالتحمل،والتكرم

عنالحديثفيكما؛لهسجيةصارواستدعاهالعبدتكلفهوإذا

.")2(اللهيصبزهيتصبر"ومن:قالانهلمجيمالنبي

وكذلك،سجيةلهالعفافيصيرحتىالتعففيتكلفالعبدوكذلك

.الاخلاقسائر

لاأمالاخلاقاكتسابيمكنهلفيهاالناساختلفمسألةوهي

اكتسابها؟يمكن

واحد)3(اكتسابيمكنلاالظاهركالخلقالخلق:طائفةفقالت

الشاعر:قالكما؛أبداحلقايصيرلاوالتخلقمنهما

95(.)4/للغزالي"الدينعلوم"إحياءوالتصبر:الصبربينالفرقفيوانظر)1(

رقم"صحيحه"فيومسلم)9146(،رقم"صحيحه"فيالبخارياخرجه)2(

عنه.اللهرضيالخدريسعيدابيعن)5301(

ساقطهناإلى،السابقةالفقرةفياكتسابها"يمكنلاأم"الاخلاق:قولهمن)3(

.الثلاثالنسخمن
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)1(الناقلعلىالطباعوتأبىنسيابممالقلبمنيراد

ب[:]7/الاخروقال

غيرالمتحليأيهايا

الآخر:وقال

)2(الخلقدونهيأتيالتخلقإنشيمته

:قالوا

لاجل.وا

)3(المطبوعشيمةالتطبعفضح

،لرزقوا،لخلقاوالخلق،منسبحانهاللهفرغوقد

العقليكتسبكماالخلقاكتسابيمكنبل:أخرىطائفةوقالت

بذلك.شاهدوالوجود.والشجاعةوالسخاءوالجودوالحلم

.الملكاتتعطيوالمزاولات:قالوا

)1(

)2(

)3(

:صالعكبريإلىالمنسوبالشرحمع"المتنبي"ديوان:انظر.للمتنبيالبيت

.22

16(.)1/للمبردو"الكامل"زيد.لابي948النوادرفيبشطريههكذاالبيت

:هكذابيتينمنمركباللعرجيونسب،وابصةبنسالمإلىمنسوبا

والملقالتبديلشمائلهومنشيمتهغيرالمتحليايهايا

الخلقدونهياتيالتخلقإنديدنهالمعروفخلقكإلىارجع

ربهعبدلابنالفريد""العقدو233(،)1/للجاحظ"والتبيين"البيان:انظر

387.صقتيبةلابنوالشعراء""الشعرو،31(9)2/

:وصدرهالرضيللشريفبيتعجز

الهوىليتتكلفنلاهيهات

.(1/256)""ديوانهفيوهو
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لهملكةصارعليهوتمرنواعتادهشيئازاولمنأن:هذاومعنى

وطبيعة.وسجية

حتىالتصبريتكلفالعبديزالفلا؛الطبائعتنقلوالعوائد:قالوا

والسكينةوالوقارالحلميتكلفيزاللاأنهكما،سجيةلهالصبريصير

الطبائع.بمنزلةأخلاقالهتصيرحتىوالثبات

والتهيؤوالتعلمالقبولقوةالانسانفيسبحانهاللهجعلوقد:قالوا

هذاأنغير،مستحيلغيرمقتضياتهاعنالطبائعفنقل)1(،للكمال

يكونوقد،باعثبأدنىطبعهإلىالعبدفيعودضعيفايكونقدالانتقال

قويإذاطبعهإلىيعودفقدتافا)2(،انتقالاالطبعينتقللمولكنقوئا

طبعاصاحبهيستحدثبحيثالانتقاليستحكموقدواشتد،الباعث

عنه.انتقلالذيطبعهإلىيعوديكادلافهذا،ثانيا

بمنزلةللصبرافتعالفانهالتصبر؛منأبلغفهوالاصطباروأما

،الاكتسابمقدمةالتكسبأنكما،الاصطبارمبدأفالتصبر،الاكتساب

.اصطبارايصيرحتىيتكررالتصبريزالفلا

مفاعلةفانهاالصبر؛ميدانفيالخصممقاومةفهيالمصابرةوأما

يأيقا>:تعالىقال،والمضاربةكالمشاتمةاثنينبينوقوعهاتستدعي

بالصبرفامرهم02[؛0:عمران]الوراطوا(وصابروااصبرواأئذلىءامنوا

خصمه،معالتصبرفيحالهوهيوالمصابرة،نفسهفيالصابرحالوهو

فقد،والمصابرةالتصبرعلىوالاقامةواللزومالثباتوهيوالمرابطة

)ب(.فيليس"للكمال"والتهيؤ:قوله)1(

)ب(.فيليستافا""انتقالا:قوله)2(
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)1(
ويصابريصبروقد،يرابطولايصابروقديصابر،ولاالعبديصبر

كلهذلك)2(ملاكأنسبحانهفأخبر،بالتقوىتعبدغيرمنويرابط

لعلكمألله>واتقوا:فقالعليهاموقوفالفلاحوأن،التقوى

الذيالثغرلزومانهاكمافالمرابطة002[؟:عمرانالأ!(تفلحون

لئلاالقلبثغرلزومفهيالظاهر،فيأ[]8/منهالعدوهجوميخاف

مملكته.عنفيزيلهوالشيطانالهوىمنهيدخل

تصحيف.وهوتصبر""بعد:الاصلفي)1(

.الاخرىالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة)2(
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النامسالباب

)2(محلهباعتبار)1(أقسامهفي

:نوعانمنهماوكل،نفسانيوضرب،بدنيضرب:ضربانالصبر

:أقسامأربعةفهذه،واضطراري،اختياري

البدنعلىالشاقةالاعمالكتعاطي،الاختياريالبدني:الأول

.وارادةاختيارا

والمرضالضربالمعلىكالصبر،الاضطراريالبدني:الثاني

ذلك.وغيروالحروالبردوالجراحات

يحسنلامافعلعنالنفسكصبر،الاختياريالنفساني:الثالث

عقلا.ولاشرغافعله

إذاقهرامحبوبهاعنالنفسكصبر،الاضطراريالنفساني:لرابع1

وبينه.بينهاحيل

البهائم،دونالانسانبنوعمختصةفهيالاقسامهذهعرفتفاذا

والنفسالبدنصبروهما:منهانوعينفي)3(البهائموتشاركه

تميزوإنما،الانسانمنصبراأقوىبعضهايكونوقد،الاضطراريين

الاختياريين.بالنوعينعنهاالإنسان

)1(

)2(

)3(

."انقسامه":()بقي

الكلاموسيأتي62(.-)5706(،)4/"الدينعلوم"إحياءبالبابهذاقارن

هذااثناءفيوكذلك،التاسعالبابفيوالاضطراريالاختياريالصبرعلى

.الباب

".للبهائم"ومشاركته)ب(:وفي"البهائم"ومشاركة)ن(:و)م(في
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لاالبهائمفيهشاركهالذيالنوعفيصبرهقوةتكونالناسمنوكثير

الصابرين.منوليسصابرافيعد،بالانسانيختصالذيالنوعفي

.الصبر؟هذافيالانسالجنيشاركفهلقيلفان

والنهي،الأمرمطئة)1(وهو،التكليفلوازممنهذانعم:قيل

كلفناكما؛المناهيعنوالصبرالأوامر،علىبالصبرمكلفونوالجن

بذلك.نحن

علىأمبهنحنكلفناالذيالوجهعلىمكلفونهمفهل:قيلفان

اخر؟وجه

والايمانوالبغضكالحب:النفوسلوازممنكانما:قيل

منكانوما،فيهمستوونوهمفنحنوالمعاداةوالموالاةوالتصديق

والاستنجاءالوضوءفيالاعضاءوغسلالجنابةكغسل:الأبدانلوازم

فيلنا)2(مساواتهميجبفلا،ذلكونحوالحيضوغسلوالختان

وهيئاتهم.خلقهمينالسبوجهعلىبهمذلكتعلقوان،كيفيته

الصبر؟أقساممنشيءفيالملائكةتشاركنافهل:قيلفان

بل،ومعارفهمعقولهميحارببهوىيبتلوالمالملائكة:قيل

الذيالصبرحقهمفيجممصورفلالنا،كالنفسلهموالطاعةالعبادة

الشهوةباعثمقابلةفيوالدينالعقلب[]8/باعثثباتحقيقته

ماعلىوافامتهمثباتهموهو،بهميليقصبرلهمكانوان)3(،والهوى

.""مظنة:الاصلعداما()1

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب"لها".:الاصلفي)2(

سبق.كما"،الدينعلوم"إحياءفيللصبرالغزاليتعريفوهذا)3(

36



طبع.أوشهوةأوهوىمنازعةغيرمنلهخلقوا

بالملائكة،التحقوالشهوةالهوىباعثصبرهغلبإذامنافالانسان

غلبوإن،بالشياطينالتحقصبرهوالشهوةالهوىباعثغلبوان

بالبهائم.التحقصبرهوالجماعوالشربالاكلمنطبعهباعث

وخلق،شهواتبلاعقولاالملائكةسبحانهالله"خلق:قتادةقال

فمن،وشهوةعقلالهوجعلالانسانوخلق،عقولبلاشهواتالبهائم

فهوعقلهشهوتهغلبتومن،الملائكةمعفهوشهوتهعقلهغلب

")1(.كالبهائم

الغذاءشهوةإلافيهتخلقلمناقصاأمرهابتداءفيالانسانخلقولما

وليس،البهائمصبربمنزلةالحالهذهفيفصبره،إليهمحتاحهوالذي

الاختيار.صبرقوةتمييزهقبلله

علىالاختياريالصبرلقوةاستعداللعب)2(شهوةفيهظهرتفاذا

فيه.ضعفها

الصبر.قوةفيهظهرتالنكاحشهوةبهتعلقتفإذا

هذاولكنالصبر،بجيشأعين،وقويالعقلسلطانتحركفاذا

إشراقفان؛وجندهالهوىسلطانبمقاومةبستقلانلاوجندهالسلطان

رج1"مدفيالمصنفذكرهوقد.قتادةعنذكرهمنولامسنذااجدهلم)1(

السلف.لبعضمعزوا352()2/"السالكين

"وهذا:فقالبنحوه351()4/"الفتاوى"مجموعفيكماتيميةابنوذكره

الخ."...عقوللهمالملائكة:يقالالذي

الاصل.منساقطة)2(
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سنإلىالتدريحعلىوينموالتمييزسنأولعندعليهيلوحالهدايةنور

غيرفاصرةهدايةولكنها،ظهورهيتزايدثمالفجرخيطيبدوكما،البلوغ

مصالحببعضتعلقهاغايتهابل،ومضارهاالاخرةمصالحبإدراكمستقلة

عليهوأشرقوالرسالةالنبوةشمسعليهطلعتفاذاومفاسدها،الدنيا

فتلمحومفاسدهماالدارينمصالحتفاصيلضوئهافيرأىنورها

حومةفيووقع،الاسلحةأنواعواخذ،)1(الحربلامةولبس،العواقب

منوالمنصور،والهدىالعقلوداعيوالهوىالطبعداعيبينالحرب

ينزلحتىأوزارهاالحربتضعولا،اللهخذلهمنوالمخذول،اللهنصره

الدارين.منلهخلقماإلىويصير،المنزلتينإحدىفي

)12/"العرب"لسانانظر:.والرمحوالسيفكالدرعاداتها:الحربلامة)1(

.)532
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السادسالباب

وضعفهقؤبهاختلافبحسباقسامهبيانفي

عنهوعجزهالهوىلجيشومقاومته

:)1(أحوالثلاثةلها[]9/الهوىباعثإلىبالاضافةالدينباعث

الهوىجيشفيردالدينلداعيوالغلبةالقهريكونأنأحدها:

همالرتبةهذهإلىوالواصلون،الصبربدوامإليهيصلإنماوهذامفلولا،

ثمالله>رنجاقالوا:الذينوهم،والاخرةالدنيافيالمنصورون

:الموتعندالملائكةلهميقولالذينوهم03[،:]فصدتاستقموأ<

نخن!توعدوتكنت!ألتىبالجنةوابشرواتحزلؤاولاتخافواالا>

نالواالذينوهم،31[،03:]فصدتالأ!2(وفيالديخاالحيؤةفىأؤلاجمثم

فخصهم،جهادهحقاللهفيجاهدواالذينوهم،الصابرينمعاللهمعية

عداهم.مندونبهدايته

فتسقطالهوىلداعيوالغلبةالقهر)2(يكونأن:الثانية[لحالة

وجندهللشيطانالبائسفيستسلم،بالكليةالدين)3(باعثمنازعة

:حالتانمعهموله،شاءواحيثفيقودونه

الفاجر)4(حالوهذه،وأتباعهمجندهممنيكونأنإحداهما:

الضعيف.

)1(

)2(

)3(

)4(

95(.-58)4/"الدينعلومإحياء"فيالاحوالهذهانظر

.القوة:()بفي

الدين.علومإحياءومن،الاخرىالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة

العاجز.:الاخرىالنسخفي
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القويالفاجرحالوهذه،جندهمنالشيطانيصيرأن:الثانية

القائل:قالكما،المتبوعالداعيةوالمبتدعالمتسلط

)1(جنديمنإبليسصارحتىالحالبيفارتقىإبليسجندمنامراوكنت

غلبتالذينهموهؤلاء،واتباعهاعوانهمنوجنودهإبليسفيصير

هذهإلىصارواوإنما،بالاخرةالدنياالحياةفاشتروا،شقوتهمعليهم

الصبر.منأفلسوالماالحال

وشماتةالقضاءوسوء،الشقاءودركالبلاء)2(جهدبينالحالةوهذه

.لأعداءا

والغرور،،الباطلةوالاماني،والخداعالمكر،:أصحابهاوجند

التيوهي،الاجلعلىالعاجلوايثار،الاملوطول،بالعملوالتسويف

اللهعلىوتمنى،هواهانفسهاتعمن"العاجز:لمجي!النبيصاحبهافيقال

.)3("لأمانيا

)1(

)2(

)3(

"القلوبو"ثمار942(،)9/الحمدونية""التذكرة:فيالبيتهذاانظر

منسوبغيروهو032(.)1/للزمخشريالابرار""ربيعو،64:صللثعالبي

المجمعمجلةفيالمنشورديوانهفيللخبزارزيقصيدةمن]البيتلاحد.

)ص(.[العراقي

الحالة"وهذه)م(:وفيالبلاء"،جهدبينحالةهيالحالة"وهذه)ن(:في

البلاء".جهدحالةهي

ماجهوابن،حسن""حديث:وقال)9245(رقم"جامعه"فيالترمذياخرجه

كلمةبدونفقط"اللهعلىوتمنى"...بلفط:)0426(،"سننه"في

"الاماني".

السيوطيالترمذيبلفطوذكره031()3/"الفردوس"فيالديلميومثله

الفيض.مع67()5/الصغير""الجامعفي



شتى:انواعالحالهذهواصحاب

بهجاءماإبطالفيالساعي،ورسولهللهالمحارب:فمنهم

ليصدوتحريفا؛عوجابجهدهويبغيها،اللهسبيلعنيضل،الرسول

عنها.الناس

شهواتهعلىالمنهمك،الرسولبهجاءعماالمعرض:ومنهم

.(فقط)1ودنياه

.والاسلامبالكفرياكلالذي،الوجهينذوالمنافق:ومنهم

واللهوبالمجونانفاسهقطعالذيالمتلاعبالماجن:ومنهم

واللعب.

قدولكنها،التوبةإلىب[]9/شوقاهوا:قالوعطإذامن:ومنهم

فيها.ليمطمعفلاعليتعذرت

لاوانا،وصياميصلاتيإلىمحتاجااللهليس:يقولمن:ومنهم

رحيم.غفوروالله،بعمليانجو

ومغفرته.اللهبعفواستهانةالمعاصيترك:يقولمنومنهم

)2(كريمعلىالقدومكانإذاالخطايامناستطعتمافكثر

)1(

)2(

سهواتهعلى"المنهمك:مكان.فقط"وشهواتهادنياهعلى"المقبل)ب(:في

فقط".ودنياه

عجزأنإلا703،ص"ديوانه"فيوهوء،هانىبنالحسننواسلابيالبيت

فيه:البيت

غفورارثاقاصدفإنك

79(.)2/"الاعيان"وفيات:فيهناهوكماوانظره
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وما،عملتقدماجنبفيطاعتيتقعماذا:يقولمن:ومنهم

غريق.بدنهوباقيإصبعهخلاصالغريقينفع

بساحتيونزلالموتجاءوإذا،أتوبسوف:يقولمن:ومنهم

توبتي.وقبلتتبت

فيعقولهمصارتقدالذينالمغترينأصنافمنذلكغيرإلى

بهاالتيالحيلدقائقفيإلاعقلهأحدهميستعملفلا،شهواتهمأيدي

كافبريدفيكالاسيرالشيطانمعفعقله.شهوتهقضاءإلىيتوصل

وهو؛الصليبوحملالخمر،وعصرالخنازير،رعايةفييستعمله

وباعهمسلما،قهررجلبمنزلةاللهعندأعدائهإلىوتسليمهعقلهبقهره

عندهم.أسيراوجعله،إليهموسلمه،للكفار
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فصل

لتأملها،القلبإخلاءوينبغي،لهاالتفصلنيجببديعةنكتةهناوها

بهورفعوشرفهبهأعنصهالذياللهسلطانأذللماالمغرورهذاأن:وهي

قهرهتحتلهأسيراوجعله،إليهأعدائه)1(أبغصنإلىوسلمه،قدره

فجعله،عليهيتسلطأنهوحفهكانمنعليهاللهسلط،وسلطانهوتصرفه

منهويسخر،منهويسخرشاءحيثيسخره،وسلطانهوتصرفهقهرهتحت

وحزبه.جنده

عدوهعليهوسلطاللهأذلهعدوهإلىوسلمهاللهسلطانأذلفكما

نفسهسلممنبمنزلةفصار،ويقهرهويذلهعليههويتسلطانأمرهالذي

يستأسرهأنبصددكانوقد،العذابسوءيسومهلهعدوأعدىإلى

سفطلهواستسلمومحاربتهمقاومتهتركفلما،منهغيطهويشفيويقهره

ألسيطانمنباللهفاستعذأفرءانقراتفاذا>:تعالىقال،لهعقوبةعليه

إنما!يتو!دونربهووفىءامنواالذلىعلىسلطقل!لئسإنو!الرجيم

.[001-89:]النحل!(مشركوتبه-هموالذينيتولونيالذلىعلىسلطنو

قولهفينفاهفكيف،سلطاناهنااوليائهعلىلهأثبتفقد:قيلفان

اللهإصنالأمرقضهصلماالشتصلنوقال>:لقولهأ[/01]مقراعنهحاكياتعالى

انإلاسلظنمنعلئكملى؟نومافا!ئمووعدئكؤآلحقوعكدوعد!م

الليسعلئهمصدقوبلقد>:تعالىلوقا،[22:إباصأ(لمفاستجتتمدعؤتئم

لنعلمإلاسلطنمنعلئهملمركانومافيالمؤمنينمنفريقاإلافائبعوظئ!

.[02،12:أسبا(شكفىمنهاهوممنلأخؤصباإلومنمن

تحريف.وهو"بعض"،:الاصلفي)1(
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مننفاهالذيالسلطانغيرعليهملهأثبتهالذيالسلطان:قيل

وجهين:

بهموتلاعبهمنهمالتمكنسلطانهوالثابتالسلطانأن:أحدهما

وموالاته،بطاعتهذلكمنإياهبتمكينهمأرادكيفإياهموسوقه

حجةمنعليهملابليسيكنفلمالحجةسلطاننفاهالذيوالسلطان

.برهانولاحجةبلافأجابوهدعاهمأنغيربهايتسلط

همولكن،ألبتةابتداءسلطاناعليهملهيجعللماللهأن:الثاني

فلم،وحزبهجندهجملةفيودخولهم،بطاعتهأنفسهمعلىسلطوه

عليهم)2(تسلطنوإنما،ضعيفكيدهفانبقوكهعليهم)1(يتسلطن

واختيارهم.بإرادتهم

فأخذهونصحائهوأحبابهأوليائهأعظمقصدمنأنوالمقصود:

عليهيسلطأنعقوبتهمنكانعدوهإلىفسلمهموحاشيتهاولادهواخذ

نفسه.العدوذلك

)ب(.والاصلمنلمثبت1و"يتسلط".)ن(:و)م(في)1(

سلط.)ن(:و)م(في)2(
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فصر

الجندين،بينودولاسجالاالحربتكونأن)1(:الثالثةالحالة

أكثرحالوهذه،وتقلالانتصارنوباتوتكثر،عليهوتارةلهفتارة

سيئا.واخرصالحاعملاخلطواالذينالمؤمنين

بسواء؛سواءالثلاثةالاحواللهذهموازنةالقيامةيومالحالوتكون

ولاالناريدخلمنومنهم،الناريدخلولاالجنةيدخلمنالناسفمن

الجنة.يدخلثمالناريدخلمنومنهم،الجنةيدخل

فمن،والمرضالصحةفيالناسأحوالهيالثلاثةالاحوالوهذه

يقهرمنومنهم،للقوةالسلطانويكونفتقهرهداءهقو!لهتقاوممنالناس

نوبا،وقوتهدائهبينالحربمنومنهم،للداءالسلطانويكونقولهداوه

.والمرضالصحةبينمترددفهو

.البابهذابدايةفيوالشانيةالاولىالحالةذكرسبق)1(
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حملبادنىيصبرمنومنهم،ومشقةبجهديصبرمنالناسومن

النفس.على

بتعبب[1/]0إلايقهرهفلاشديدارجلاصارعكرجل:الأولومثال

ومشقة.

مشقة.بغيريصرعهفإنهضعيفارجلاصارعكمن:والثاني

ومن،الشيطانوجنودالرحمنجنودبينالمصارعةتكونفهكذا

.الشيطانصرعالشيطانجندصرع

رجلاالانسمنرجل"لقي:عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهقال

أراكليما:فقال،الانسيفصرعهالانسي)1(،فصارعه،الجنمن

رضيالخطاببنعمرهو:فقالوا."لضليعبينهممنإني:فقالضئيلا؟

؟)2(.عمر"غيرترونه"من:فقال؟عنهالله

)1(

)2(

والاولى،التخريجمصادرفيولا،الاخرىالنسخفيليستالكلمةهذه

حذفها.

رقم"الكبير"فيوالطبراني)3424(،رقم"مسنده"فيالدارمياخرجه

5(123)7/الانبوة"دلائل"فيوالبيهقي)8826(،

:قالثم،لهأخرىورواية71()9/الزوائد""مجمعفيالهيثميواورده

ناإلا،الصحيحرجالالثانيةالروايةورجالبإسنادين،الطبراني"رواهما

فيهمالاولىالطريقورواة،ادركهولكنهمسعود،ابنمنيسمعلمالشعبي

بروايةالمسعوديروايةصحةلنافبان؛اختلطولكنه،ثقةوهوالمسعودي

".الشعبي

".الاضلاعجيد:والضليع...الرقيق:الضئيل":عقبهالدارميوقال
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ينضيكماشيطانهينضي)1(المؤمن"إن:الصحابةبعضوقال

.السفر(")2(فيبعيرهأحدكم

شيطانالقيشيطانا"ان:السلفبعضعنالدنياأبيابنوذكر

فلااللهاسمذكراكلإنرجلمعإني:فقالشخيتا)3(اراكليما:فقال

اسمذكربيتهدخلوإن،معهأشربفلااللهاسمذكرشربوإن،معهاكل

انافاكلاللهيسملماكلإنرجلمعلكني:فقال.الدارخارجفابيتالله

يسملمدارهدخلوإن،معهفاشرباللهيسملمشربوإن،جميعاوهو

.")4(معهفاجامعهااللهيسملمامراتهجامعوإن،معهفادخلالله

،عدوهفيهطمعالصبرعليهعزومن،عدوههابهالصبراعتادفمن

غرضه.منهينالأنواوشك

)1(

)2(

)3(

)4(

نضؤا،ويجعلهيهزله"اي:قالثم72(،)5/"النهاية"فيالاثيرابنذكره

لحمها".واذهبتالأسفاراهزلتهاالتيالدابةوالنضو:

احمداخرجه:عنهاللهرضيهريرةابيعنمرفوغارويوقدموقوفا،اجدهلم

"رواه116(:)1/الزوائد""مجمعفيالهيثميقال038(.)2/"مسنده"في

".لهيعةابنوفيهاحمد

بنسعيدايضا"فيه385(:)2/القدير""فيضفيالمناويوقال

قالالميزانوقي،المجاهيلمنوعدهالضعفاء،فيالذهبياورده،شرحبيل

داود".ابوووثقه،معينابنضغفهوردانبنوموسى.مجهول:حاتمابو

.(045)2/الاثيرلابن""النهاية:انظر.الدقيقهالجسمالنحيف:والشخيتالشخت

"غريبفيوالخطابي)05691(،رقم"المصنف"فيعبدالرزاقاخرجه

والبيهقي)8782(،رقم:"الكبير"فيوالطبراني463(،)2/"الحديث

موقوفا.عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهعن)5833(رقم"الايمان"شعبفي

موقوفا،الطبراني"رواه22(:)5/الزوائد""مجمعفيالهيثميوقال

".الصحيحرجالورجاله
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السابعالباب

متعلقهباعتباراقسامهذكرفي

:)1(أقسامثلاثةمتعلقهباعتبارالصبر

يؤديها.حتىوالطاعاتالأوامرعلىصبر

فيها.يقعلاحتىوالمخالفاتالمناهيعنوصبر

يتسخطها.لاحتىوالاقضيةالاقدارعلىوصبر

"فتوح:فيعبدالقادرالشيخفيهاقالالتيهيالثلاثةالانواعوهذه

.")2(عليهيصبروقدر،يجتنبهونهي،يفعلهامرمنللعبدبدلا":"الغيب

منوطرف،تعالىالربجهةمنطرف:بطرفينيتعلقالكلاموهذا

العبد.جهة

:حكمانعبدهعلىلهتعالىاللهأن:فهو،الربجهةمنالذيفأما

،بأمرهمتعلقفالشرعي؛قدريكونيوحكم،دينيشرعيحكم

والامر.الخلقلهسبحانهوهو،بخلقهمتعلقوالكوني

نإالمطلوبفإن،المطلوببحسبنوعانالطلبيالدينيوحكمه

)1(

)2(

62(.06،61،)4/"الدينعلوم"إحياءفيللصبرالتقسيمهذاانظر

مناحوالهسائرفيمؤمنلكلبد"لا:كلامهونصن6.ص"الغيب"فتوح

به".يرضىوقدر،يجتنبهونهي،بهيتعلقامرأشياء:ثلاثة

ثم455(،)01/"الفتاوى"مجموعفيكماالاسلامشيخعنهذلكوذكر

تفصيلوهواحد،كلإليهيحتاج،جامعشريفكلام"هذا:بقولهعليهعلق

."..العبد.إليهيحتاجلما
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يتمولا،استحباباأ[111/وإماوجوباإمافعلهفالمطلوبلهمحبوباكان

وإماتحريماإماتركهفالمطلوبلهمبغوضاكانوانبالصبر،إلاذلك

الشرعي.الدينيحكمهفهذا.الصبرعلىموقوفأيضاوذلك،كراهة

منالعبدعلى)1(ويقدرهيقضيهمافهوالقدريالكونيحكمهوأما

عليها.الصبرففرضه،فيهالهصنعلاالتيالمصائب

مذهبفيوجهانوهماللعلماء)2(،قولانبهاالرضاوجوبوفي

.)3(مستحبانهاصحهما،احمد

وتركالمامور،فعل:الثلاثةالقواعدهذهإلىكلهالدينفرجع

المقدور.علىوالصبر،المحظور

مكلفا،دامماالثلاثةهذهعنينفكلافإنهالعبدجهةمنالذيوأما

الأمرعبوديةفقيام،التكليفعنهيسقطحتىالثلاثةهذهعنهتسقطولا

تستويلاكما،عليهإلاتستويلاالصبر،ساقعلىوالقدروالنهي

ساقها.علىإلاالسنبلة

والامر،بالخلقوالمقدوروالمحظوربالمأمورمتعلقفالصبر

افعلبني"يا:كقوله،الثلاثةالأمورهذهحوليحومدائماوالشيخ

)1(

)2(

)3(

.الاخرىالنسخمنوالتصويب،"من":الاصلفي

"احكامو361(،)2/عبدالسلامبنللعز"الاحكام"قواعد:ذلكفيانطر

06،-58:ص"الدواني"الفواكهو117(،-116)1/للجصاص"القران

162(.)2/"القناع"كشافو1(،ه9)1/"الطالبينإعانة"و

ليسمستحبانه"اصحهما:قالثم،القولينالاسلامشيخذكروقد

.(191)8/"الفتاوى"مجموعانطر."بواجب

)2/761(.:"العليلشفاءفيالمسالةالمصنففضل
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.المقدور"علىواصبر،المحظورواجتنب،المأمور

اقوبب>:قولهفيلابنهلقمانبهاوصىالتيهيالثلاثةوهذه

17[:]لقمان(اصابكماعلىالمحبهرواضبرعنوانهبالمعروفوامرالصحلؤه

عننهيهوكذلك،بهغيرهوأمرنفسهفيفعلهيتناولبالمعروففأمره

منواما.فيهوغيرهنفسهفتدخلاللفطإطلاقحيثمنأماالمنكر،

يكونحتىونهيهأمرهلهيستقيملاالناهيالامرفانالشرعياللزومحيث

ومنهي.مامورأول

!ائذينالألئياولوايعذكرإنما>:قولهفيسبحانهالاصولهذهوذكر

يوصلأنلههءادلهامرمايصلونوائذينرحالميثقينمضونولاأللهبعهديوفون

الصلؤةواقامواربهموضهاتتغاصبرواوالذين!الحسابسوويخافونرجهم!نحصثوت

(!الدارعقبىلآأولحكالسيعهلمالحسنةوتوروفيوعلايخهس!ارزقنهثممماوانفقوا

هذهفيوالايمانالاسلاممقاماتلهمفجمع22[91-]الرعد:

:الاوصاف

ونهيهأمرهيعموذلك،عليهعاهدهمالذيبعهدهبالوفاءفوصفهم

خلقه.وبينوبينهم،وبينهبينهمإليهمعهدهالذي

نقضه.منهميقعلابأنهبهبالوفاءاستمرارهمعنأخبرثم

[ب]11/ويدخل،يوصلأنبهاللهامرمايصلونبانهموصفهمثم

وبينبينهممافيصلون،خلقهوحقاللهوحقوباطنهالدينظاهرهذافي

والتوكلإليهوالانابةبطاعتهوالقيام،لهشريكلاوحدهبعبوديتهربهم

والخضوع،لهوالاستكانة)1(إليهوالتوبة،ورجائهوخوفهوحبهعليه

الاصل.منساقطة"إليه")1(
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بالخطيئةوالاقرارعليها،وشكرهبنعمتهلهوالاعترافلهوالذل

بهذهاللهأمروقد،والربالعبدبينالوصلةهيفهذه.منهاوالاستغفار

توصل.أنعبدهوبينبينهالتيالاسباب

وتحكيمهوتصديقه،بهبالايمانرسولهوبينبيننامايوصلأنوأمر

محبةعلىمحبتهوتقديم،لهوالتسليمبحكمهوالرضاشيء،كلفي

وحقبحقهالقيامذلكفيفدخل؛أجمعينوالناسوالوالدوالولدالنفس

رسوله.

أمرفانه،والصلةبالبروالاقربينالوالدينوبينبيننامانصلأنوأمر

يوصل.أنبهأمرمماوذلك،الارحاموصلةالوالدينببر

ومعاشرتهنبحقوقهنبالقيامالزوجاتوبينبيننامانصلأنوأمر

.بالمعروف

ونكسوهم،نأكلممانطعمهمبأنالارقاءوبينبيننامانصلوأن

طاقتهم.فوقنكلفهمولا،نلبسمما

وحفظهحقهبمراعاةوالبعيدالقريبالجاروبينبيننامانصلوأن

وأموالنا.وأهلينانفوسنابهنحفطبماوأهلهومالهنفسهفي

والحضر.السفرفيالرفيقوبينبيننامانصلوأن

يأتوهأننحبماإليهمنأتيبأنالناسعموموبينبيننامانصلوأن

إلينا.

ونستحيينكرمهمبأنالكاتبينالكرامالحفظةوبينبيننامانصلوأن

ويكرمه.يجلهممنمعههوومنجليسهمنالرجليستحييكمامنهم
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يوصل.أنبهأمرمماكلهفهذا

سوءوخوفخشيتهوهو،الصلةهذهعلىلهمبالحاملوصفهمثم

(!الحسابسوهـنحافونربهم>ويخـثؤت:فقالالمابيومالحساب

بخشيته،إلابوصلهاللهأمرمايصلأنقطأحدايمكنولا.21[]الرعد:

الوصل.هذهانقطعتالقلبمنالخشيةترحلتومتى

ذلكاخيةهوواحد،أصلفيكلهذلكسبحانهلهمجمعثم

اشغاءصبرواوالذين>:فقال،الصبروهوعليهيدورالذيومدارهوقاعدته

يكونحتىالصبربمجردمنهميكتففلم22[،]الرعد:(ربهموضه

لوجهه.خالصا

>واقاموا:فقال،الصلاةوهوالصبرعلىيعينهممالهمذكرثم

والاخرةالدنيامصالحعلىالعونانوهماا[.]22/12[الرعد:1<الصلؤه

لكبيرةوانهابالصبروالصلوؤواستعينوا>:تعالىقال،والصلاةالصبروهما

استعينواءامنواالذينجائها>:وقال45[،:]البقرة!(الحشعينعلىإلا

.[351:البقرة]!(لصئبريناءاللهانلضلؤصوالصبرلا

وعلانية،سراعليهمبالانفاقغيرهمإلىاحسانهمسبحانهذكرثم

عليهم.بالانفاقغيرهموالى،والصلاةبالصبرأنفسهمإلىفاحسنوا

بلبمثلهذلكيقابلونلاأنهموأوذواعليهمجهلإذاحالهمذكرثم

و%وفير>:فقال،إليهميسيءمنالىفيحسنون،بالحسنةيدرأون

.[22:لرعدا](1()السيعةياطسنة

قالكما،بعدهبالحسنةالذنبيدفعونبأنهمالدرءهذافسروقد

.الاخرىالنسخمنواثبتها،الاصلفيليستالاية)1(



ع!ير:النيوقال114[،]هود:(السئأ!هثيدرالحسئتان>:تعالى

تمحها")1(.الحسنةالسيئةأتبع"

النوعين.تعمالايةان:والتحقيق

كلها،والإيمانالإسلاممقاماتتناولتالاياتهذهأن:والمقصود

وقد،المقدورعلىوالصبرالمحظوروتركالمأمورفعلعلىواشتملت

]القضبرواوتنقوا<إنبل>:قولهفيالتلاث)2(الأصولهذهتعالىذكر

وقوله:09[،:]يوسف(وضبزيئقمن>إئه:وقوله12[،:عمران

لعئكمأدلهواتقواوراطواوصابروااصبرواءامنواالذلى>يأيفا

.2[00:عمران]ال!)3(<تفلحوت

فإن،الثلاثةالأمورعلىاشتملبالصبرالتقوىفيهاقرنموضعفكل

المحظور.وتركالمأمورفعلالتقوىحقتقة

)1(

)2(

)3(

ثمهوح!نهذرابيحديثمن)8791(رقم"جامعه"فيالترمذي:أخرجه

ثم،عنهاللهرضيجبلبنمعاذحديثمن2(م)8791/الترمذيأخرجه

ذر".أبيحديثوالصحيح-:غيلانابنأي-محمود"قال:قال

اللغة.فيايأشهروهو"الثلاثة"،:الاصلعداما

الاصل.منساقطة"تفلحون"
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الثامنالباب

بهالخمسةالأحكامتعلقباعتبارانقسامهفي

ومحظور،،ومندوب،واجبإلىالاعتباربهذاينقسموهو

.)1(ومباح،ومكروه

:أنواعثلاثةالواجبفالصبر

.المحرماتعنالصبر:احدها

.الواجباتأداءعلىالصبر:والثاني

كالامراضفيهاللعبدصنعلاالتيالمصائبعلىالصبر:والثالث

وغيرهماهلفقر1و

علىلصبر1و،المكروهاتعنالصبر:فهو،[لمندوبالصبروأما

فعله.بمثلالجانيمقابلةعنوالصبر،ت[لصستخب

:فأنواعالمحظورلصبر1وأما

عنالصبروكذلك،يموتحتىلشراب1والظعامعنالصبر:احدها

.الموتبتركهخافإذاحرامالمخمصةعندالختزيرولحملدم1والميتة

لدم1والميتةاكلالىاضطرمن:أحمد)2(الاماموبعدهطاووسقال

.النار)3(دخلفماتياكلفلم

95(.)4/"الدينعلومإحياء":حكمهباعتبارالصبرتقسيمفيانظر)1(

.الاخرىالثلاثالنسخمنوأثبتها،الأصلفيليست"إحمد"كلمة)2(

332(.-331)13/")المغني:انظر.عنهالأثرمروايةفيإحمدالامامقاله)3(

=المعروفإذ،المصنفمنوهمولعله،عليهاقففلمطاووسقولأما
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؟الحالهذهفيالمسالةعنالصبرفيتقولونفما:قيلفان

قولينعلى؟مباحاوحرامهوهلحكمهفياختلفب[:]12/قيل

فإنه،جائزالمسألةعنالصبراننصهوظاهر.احمد)1(لاصحابهما

اللهيأتيه،يموتلا:فقال؟يموتانيسأللمإنخافإذا:لهقيل

.قالكمااو)2(،برزق

تركفيوصدقهضرورتهاللهعلمومتى،المسألةوقوعمنعفاحمد

رزقا.لهقيضالمسالة

وإن،المسالةعليهيجب:والشافعيأحمدأصحابمنكثيروقال

.)3(التلفمننجاتهتتضمنالمسالةلان؛عاصياكانيسأللم

)1(

)2(

)3(

الاثرم.روايةفيكما،مسروققولمنأنه

)53691(،رقم"المصنف"قيعبدالرزاق:رواهمسروقواثر

"الكبرى"السننفيوالبيهقي591(-،)1/كثيرابنتفسيرفي-كماووكيع

/9(.)357

691(.)6/"القناع"كشافو402(،)6/مفلجلابن"الفروع":انظر

في:انظره.السؤالوجوبعدمتيميةابنالاسلامشيخواختيار

.464:ص"الفقهية"الاختيارات

)4/عبدالبرلابن"التمهيد"انظر:ايضا.الاثرمروايةفياحمدالامامقاله

"الفروع"و223(،)3/للقرطبي"القرانلاحكام"الجامعو121(،-012

691(.)6/"القناع"كشافو402(،)6/مفلجلابن

691(.)6/القناعكشاف:انظر.الحنابلةمنيعلىابيالقاضياختياروهو

وقفتولكن،المسألةوجوبفينصعلىالشافعيةكتبفياقفولم

عليهيجببل،ضرورتهيدفعماغيرهمنيأخذانالمضطرعلىيجبأنهعلى

انظر:.ذلكمنأخفثالمسألةوجوبأنشكولاوجه،فيفيهالقتال

46(.)9/للنووي""المجموع
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وأسبعمنهلاكهيقصدماعلىالانسانصبرالمحظورالصبرومن

فيوصبرهاستسلامهبخلاف،قتلهيريدكافرأوماءأوحريقأوحية

عليهدلتكماالصبريستحببللهمباحفانهالمسلمينوقتالالفتنة

.الكثيرةالنصوص

ابنيكخير"كن:فقال،المسالةهذهعنع!يمالنبيسئلوقد

-)1(00
")2(،القاتلعبداللهتكنولا،المقتولعبدالله"كن:لمظوفي،دم"

)1(

)2(

رضيوقاصابيبنسعدحديثمن)4257(رقم"سننه"فيداودأبواخرجه

ادم".كابني"كن:بلفط،عنهالله

سعدعنالحديثهذايرو"لم)8678(:رقم"الاوسط"قيالطبرانيقال

وابنعياشإلابكيرعنرواهولا،الاشجبنعبداللهبنبكيرحديثمنإلا

177،:ص"التهذيب"تقريبانطر:.ثقةوعياشبكيرمنوكلأ.لهيعة

.764

رقم"سننه"فيماجهوابن)9425(،رقم"سنعه"فيداودابوورواه

"إن:قالع!يمالنبيان،عنهاللهرضيالاشعريموسىابيحديثمن)6193(

ابنيكخير"فليكن:وفيه،الحديث..".الليلكقطعفتناالساعةيديبين

ادم".

)6295(.برقم"صحيحه"فياخرجهحيثحبانابنوصححه

72(،)5/"مسنده"فييعلىوابو011(،)5/"مسنده"فياحمداخرجه

"فكن:بلفطالأرتبنخبابحديثمن)0363(،رقم"الكبير"فيوالطبراني

".القاتلعبداللهتكنولاالمقتولعبدالله

)3/"المستدرك"فيوالحاكم292(،)5/"مسنده"فياحمدواخرجه

الألبانيوصححه،اخرىشواهدوله.نحوهعرفطةبنخالدحديثمن281(

.(401)8/"الغليل"إرواءفيطرقهبمجموع
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بهرك"فان:اخرلفظوفي")1(،وإثمكباثمهيبوء"دعه:اخرلفظوفي

.")2(وجهكعلىيدكفضعالسيفشعاع

عليهواثنىوصبرهادمبنيخيراستسلامسبحانهاللهحكىوقد

لأنه؛نفسهعنالدفععليهيجبفانه،الكافرقتلبخلافوهذا،بذلك

المسلمين.وعننفسهعنيدفعأنالجهادمقصودمن

؟الاستسلاميجوزاوالدفعفيهيجبفهل،اللصوصقتالواما

لاانهنصهفظاهرنفسهعنواما،وجبغيرهمعصومعن)3(كانفان

.()بعضهمواوجبه،)4(الدفعيجب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"يبوء:بلفطبكرةابيحديثمن)2887(،رقم"صحيحه"فيمسلماخرجه

".وإثمكبإثمه

بلفط:ذرأبيحديثمن)5893(رقم"سننه"فيماجهابنوأخرجه

".وإثمكبإثمه"فيبوء

)5893(رقم"سننه"فيماجهوابن)4261(،رقم"سننه"فيداودابواخرجه

السيفشعاعيبهركانخشيت"فإن:بلفطعنهاللهرضيذرأبيحديثمن

".وجهكعلىثوبكفألق

وصححه)0695(.رقمصحيحهفيأخرجهحيثحبانابنوصححه

ووافقهومسلمالبخاريشرطعلى157()2/المستدركفيالحاكمايضا

الذهبي.

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلفيليست

الفتنوقتغيرفيكانإذاأما،الفتنفيالمسألةهذهوفرض،المذهبوهو

الدفع.يجبانهالمذهبوعليهاحمدنصعليهفالذي

،(901)2/"الهداية"و،(534-533/)12"المغني":انظر

.3(01/40)"لانصافا"و

.3(01/40)"لانصافا":انظر
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بالفاحشة.حرمتهأوقصدهعمنالصبريجوزولا

فصل

أمثلة:فله:المكروهالصبروأما

حتىأهلهوجماعواللبسوالشرابالطعامعنيصبرأن:أحدها

بدنه.بذلكيتضرر

يتضررولمذلكإلىاحتاجتإذازوجتهجماععنصبره:الثاني

.المكروهفعلعلىصبره:الثالث

المستحب.فعلعنصبره:والرابع

فصل

خيرالطرفينمستوبفعلكلعنالصبر:فهو،المباحالصبروأما

عليه.والصبروتركهفعلهبين

والصبر،حرامالواجبوعنواجبالواجبعلىفالصبروبالجملة

وعنهمستحبالمستحبعلىوالصبر،حراموعليهواجبالحرامعن

المباحعنوالصبر،مكروهوعليهمستحبالمكروهعنوالصبر،مكروه

أعلم.والله،مباحوعليه
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التاسعالباب

الصبردرجاتتفاوتبيانفي

.)2(واضطراري،اختياري:نوعان(1)تقدمكماالصبرأ[/]13

فيهيشتركالاضطراريفان؛الاضطراريمناكملوالاختياري

صبركانولذلكاختيارا)3(،الصبرمنهيتأتىلاممنويتأتىالناس

مننالهماعلىوصبره،العزيزامرأةمطاوعتهعن!يرالصديقيوسف

لماإخوتهمننالهماعلىصبرهمنأعظم،والمكروهالحبسمنذلك

العبيد.بيعوباعوهابيهوبينبينهوفرقواالجبفيالقوه

والرفعةالعزمنأنشأهمالهسبحانهاللهإنشاء:الثانيالصبرومن

.)4(الارضفيوالتمكينوالملك

وصبر،المسيحوصبر،نوحوصبر،والكليمالخليلصبروكذلك

علىصبراكان،أجمعينعليهماللهصلىادمولدوسيدالانبياءخاتم

"العزمأولو"تعالىاللهسماهمولهذا،اللهاعداءومجاهدةاللهإلىالدعوة

منالعزمصاولواصبركما>فاصبز:فقالصبرهميصبرأنرسولهوأمر

ه35[:]الاحقاف(الرسل

)1(

)2(

)3(

)4(

الخامس.الباباولفي

62(،-0661،)4/للغزالي"الدينعلوم"إحياءفيللصبرالتقسيمهذاانظر

124(.-1122/)0"الاسلامشيخفتاوىمجموع"و

."الاختياري":()بفي

"مجموع:فيالسلامعليهليوسفجرىفيماالصبرنوعيبينالمفاضلةانظر

122(.-121)01/"الاسلامشيخفتاوى
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)1(منلكمش!خ>!:تعالىقولهفيالمذكورونهمالعزمواولو

وموسىإنرهتمبهتوصتاوماإلكاوحتناوالذيلؤحايه-وضىماالدين

ومنكميثقهمالئمنمنأضذناوإذ>:قولهوفي.[13:]الشورى(وعيمع

(!ظيظاميثمامتهمو3خذنامسيمابقوعيممىوموسىواتنهغلؤجومن

.)2(السلفمنوغيرهعباسابنقالكذلك،7[:]الاحزاب

اوليصبريصبرلمحيثالحوتبصاحبيتشبهأنسبحانهونهاه

كا(وهومكظوناديإدادتكصاحبولاتكنلح!رئكفاصبز>:فقالالعزم

.48[:]القلم

إد(،>:قولهوهو؟الظرففيالعاملما:يقالانوهوسؤالوهنا

فيمثلهتكنلا:المعنىيصيرإذ،عنهالمنهيالفعليكونأنيمكنولا

:فقال،بهنجاهانهواخبرالنداءهذافيعليهسبحانهاللهاثنىوقد،ندائه

لاأنالظدتفيمنادينقدرعليهلنانفظنمفضباذهباذالنمبنوذا>

ونخينفله!فاستشناالظادبمن!تتإنيسبخنثائتإلاإلة

.88[،87:]الانبياء!(المؤمنبقبملثوكذلغمامن

ذإالنونذيأخي"دعو؟:قالأنه:لمجيمالنبيعنوغيرهالترمذيوفي

إلاإلهلا:عنهاللهفرجالامكروبئبهادعاما،الحوتبطنفيبهادعا

.")3([لظالمينمنكنتإنيسبحانكأنت

)1(

)2(

)3(

الاصل.منسقطت"من"

.(454)7/المنثور"الدر"فيكما،مردويهوابنحاتمابيابن:عباسابنعنرواه

)26/"تفسيره"فيوالطبري921(،)3/"تفسيره"فيعبدالرزاقورواه

الخراساني.وعطاءقتادةعن37(،

=وقاصابيبنسعدحديثمن)5035(رقم"جامعه"فيالترمذياخرجه
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وهي،الدعوةهذهفيب[]13/بهالتشبهعنينهىأنيمكنفلا

أفضىالذيالسببفيبهالتشبهعننهيوإنما،ربهبهنادىالذيالنداء

بطنفيحبسهإلىبهأفضتالتيمغاضبتهوهو،المناداةهذهإلىبه

.مكظوموهوربهنادىحتىعليهذلكوشدةالحوت

هماأوغضباأوغيظاامتلأفدالذي:والكاظموالكظيموالمكظوم

يخرجه.فلمعليهوكظم،وحزنا

؟الظرففيالعاملفما،ذلكوعلى:قيلفان

الفعل.معنىمنالحوتصاحبفيما:قيل

زمناوبقيدعنهالمنهيقيدإذافانه،قائمبعدفالسؤال:قيلفان

صحبمنمثلتكنلا:المعنىكانفاذا،النهيحيزفيداخلاكان

الحالة.تلكعننهياكانالوفتوهذاالحالهذهفيالحوت

نأفنهي،الحوتصاحبكونهعنمسببا)1(نداوهكانلما:قيل

وهيوالنداء،الحوتصحبةإلىبهأفضتالتيالحالفيبهيتشبه

تكنولا:تعالىيقلولم.تعالىلحكمهوالصبرالعزيمةضعف

طوىبل،فنادىالحوتفالتقمهمغاضباذهبإذالحوتكصاحب

واكتفى،الآخرالموضعفيذكرهاعلىبهاوأحال،واختصرهاالقصة

إليه.انتهتومابغايتها

عنهالمنهيالفعلبنفسالظرف)2(تعليقمنمنعكفما:قيلفان

الذهمي.ووافقه505()1/المستدركفيالحاكموصححه.عنهاللهرضي

تحريف.وهو"سببا":()نفي(1)

."بتعويض":()بوفي."تعويضمن":()نو)م(في)2(
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يكونبلوغما،وهماغيظاممتلىءوهوندائهفيمثلهتكنلا:اي

وسعةوالتسليمبالرضا5تلقاقد،عليهقضيبماراضنداءنداولب

.؟كظيمنداءلا،الصدر

فيبهالتشبهعنالنهييقعفلم،صحيحاكانوإنالمعنىهذا:قيل

مغاضباذهابهعلىحملتهالتيالحالفيبهالتشبهعننهيوإنما،مجرده

]القدم:لهكورئك(فاقبز>:قولهعليهويدل،الحوتبطنفيسجنحتى

صبرهضعففيأي48[،:]القلم(ادتكصاحبولاتكن>قالثم48[

بها.أمرالتيالحالةضدهيعنهانهيالتيالحالةفان،ربهلحكم

الكونيلحكمهبالصبرأمرأنهإلىتصيرأنمنعكفما:قيلفان

عليهيصبرلمحيثالحوتكصاحبيكنولا،عليهيقدرهالذيالقدري

تحته؟والسكوناحتمالهعلىيصبرفلم،لكشفهكظيموهونادىبل

أنبيائهمنوغيرهيونسعلىأثنىسبحانهاللهأنذلكمنمنع:قيل

بذلكسبحانهعليهأ[]14/أثنىوقد،الضرمنبهمماكشف5إيابسؤالهم

فيفنافىئعلثهنقدرلنانفظنمفضحباذهبإذالنونوذا>:قولهفي

الظامين!من!نتإنيسبخنثافإلاإلةلاانالظلفت

]الانبياء:!(المؤمنبكيوكذلثالغصمنوئحتهلوفاشتجنا

به؟!ويمدحهعليهجمشيفيمابهالتشبهعنينهىفكيف88[،87،

ازحمواشاالضر>مسنى:بقولهايوبعلىأثتىوكذلك

بثىأشكوا>إنما:بقولهيعقوبوعلى83[،]الانبياء:!(الزحمرن%

كإانزلتلماإدترب>:بقولهموسىوعلى،86[:]يوسف<اللهإلىوحزني

ورسلهانبيائهخاتماليهشكاوقد24[،:]القصص!(فقيرخيرمن
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.)1(الحديث"حيلتيوقلةقؤتيضعفأشكوإليكاللهم":بقوله

عنعبدهإعراضبلالجميلالصبرتنافيلاسبحانهإليهفالشكوى

واللهالصبر،هووحدهإليهالشكوىوجعلجملةغيرهإلىالشكوى

منسبحانهذموقد،ودعاءهوتضرعهشكواهليسمععبدهيبتليسبحانه

>ولند:تعالىقالكماالبلاء،وقتلهيستكنولمإليهيتضرعلم

.76[:]المؤمنون!(يحضزعونومالربهماشت!نوافمابائعذاباخذنهم

عبدهمنيردلمتعالىوالرب،ربهعلىيتجلدأنمنأضعفوالعبد

تعالىوهو،إليهويتضرعلهيستكينأنمنهأرادبل،عليهيتجلدأن

إليه.بهمايشكومنويحب،حلقهإلىيشكوهمنيمقت

:فقال؟عليهيخفىلاماإليهتشكوكيف:لبعضهموقيل

عليهيخفىلاماإليهاتشكوقالو

)2(لديهالعبيدذليرضىربيفقلت

العزمأوليصبريصبرأنلمخيمرسولهأمرسبحانهأنهوالمقصود:

قصةدارتولهذاالصبر؛أكملوهذااختيارالحكمهصبرواالذين

وخيرهمأفضلهمإلىردوهاحتىهؤلاءعلىالقيامةيومالشفاعة

أجمعينهعليهموسلامهاللهصلواتاللهلحكموأصبرهم

ماالمامور،علىالصبر:أكملالثلاثةالصبرأنواعفاي:قيلفان

22.صتخريجهسبق)1(

"تسليةفيوالمنبجي401(،)3/"السالكين"مدارجفيايضاالقيمابنذكرهما)2(

9521ص"المصائباهل
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.المقدور؟علىالصبرأم،المحظورعنالصبر

منأفصل-والنهيالامر:وهو-بالتكليفالمتعلقالصبر:قيل

والمؤمن،والفاجرالبربهيأتيالصبرهذافان؛القدرمجردعلىالصبر

واما،اضطراراأواختياراالقدرعلىالصبرمناحدلكلبدفلا،والكافر

وأعظمهم،الرسلأتباعب[]14/فصبروالنواهيالاوامرعلىالصبر

ذلك.فيأصبرهماتباعا

محلهفيالحرامعنفالصبر؛أفضلوموضعهمحلهفيصبروكل

أفضل.محلهافيالطاعةعلىوالصبر،أفصل

،اوامرهعلىيصبرمنصبر:اللهإلىاحبالصبرينفاي:قيلفان

محارمه؟عنيصبرمنصبرأم

:)1(الناسفيهتنازعموضعهذا:قيل

واصعب،أشقلانه؛أفصلالمخالفاتعنالصبر:طائفةفقالت

إلاالمخالفاتعنيصبرولاوالفاجر،البريفعلهاالبرأعمالفان

.)2(الصديقون

النفس،هوىمخالفةعلىصبرالمحرماتعنالصبروان:قالوا

الصبران166(-165)2/"السالكين"مدارجفياللهرحمهالمصنفصؤب)1(

المعصيةتركبأنذلكمعللا،المعصيةتركعلىالصبرفوقالطاعةفعلعلى

للأمر.مقصودالنهيوان،الطاعةلتكميلكانإنما

نا671()11/"الفتاوىمجموع"فيكمااللهرحمهالاسلامشيخوصوب

.المحرماتفعلجنسمناعظمالواجباتتركجنس

)روضةكتابهفيالبستيحبانبنمحمدحاتمأبوالامامهذا:إلىذهبممن)2(

162.صالعقلاء"
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وافضله.شيءأشقوهو

تركمنأنعلىدليلالنفوستحبهالذيالمحبوبتركوإن:قالوا

لافانهالمحبوبيحبهمافعلبخلاف،وهواهنفسهمنإليهأحبلاجله

ذلك.يستلزم

الامامقالكما؛الصبرهذافيكلهاوالفتوةفالمروءةوأيضا:قالوا

وفتولهالعبدفمروءة")1(،تخشىلماتهوىماترك"الفتوةأحمد:

الصبر.هذابحسب

محبوباتأكثرهافان؛الأوامرعلىيصبرممنالعجبوليس:قالوا

محابوهذهوالبر،والاخلاصوالاحسانالعدلمنفيهالماللنفوس

أكثرهاالتيالمناهيعنيصبرممنالعجببل،الزكيةالفاضلةالنفوس

الاجلللمحبوبالدارهذهفيالعاجلالمحبوبفيترك،النفوسمحاب

لطبعهاهمخالفعنهفصبرها،العاجلبحبموكلةوالنفس،أخرىدارفي

،الانساننفسإليها:تدعودواعأربعةلهاالمناهيوانقالوا:

حقالاربعةهذهيجاهدحتىيتركهافلا،ودنياه،وهواه،وشيطانه

.وأمرهالنفسعلىشيءأشقوذلك،الجهاد

ولذاتها،مشتهياتهاعنالنفوسحميةبابمنفالمناهيقالوا:

وأشقه.شيءأصعبمنوقوتهالتناولداعيقياممعوالحمية

عناحمدالامامبنعبداللهروايةمن318،ص"رسالته"فيعنهالقشيريرواه)1(

ابيه.

وابن84(،)11/"الفتاوىمجموع"فيكماتيميةابنالاسلامشيخوذكره

"مدارجفيالقيمابنايضاوذكره231(،)2/"الشرعية"الادابفيمفلح

033.ص"المحبين"روضةوفي34(،1)2/"السالكين
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إنماالامروباب،كلهمسدوداالنهيقربانبابكانولذلكقالو:

مامنهفأتوابأمرامرتكم"إذاع!ي!النبيقالكما،المستطاعمنهيفعل

أضيقالمنهياتبابأنعلىفدل")1(،فاجتنبوهعنهنهيتكمومااستطعتم

فيرخصكمامنهشيءارتكابفييرخصلموانه،المأموراتبابمن

والعذر.للعجزالمأموربعضترك

ارتكابعلىوغيرهاالحدودمنالعقوباتعامةكانتولهذا:قالوا

حداعليهيرتبلمسبحانهاددهفإنأ[1/]هالمأمورتركبخلاف،المنهيات

لا؟)2(امحذعليههلاختلفوقدالصلاةالماموراتواعظم:قالوا.معتنا

فصل

الطائفة.هذهبهاحتجتمابعضفهذا

منوأجلأفصلالمأمورفعلعلىالصبربل:أخرىطائفةوقالت

تركمناللهإلىأحبالمأمورفعلوأنالمحظور،علىالصبر

منذلكوبيان،وأعلىأفضلإليهالامرينأحبعلىوالصبر،المحظور

)1(

)2(

رقم"صحيحه"فيومسلم)7288(،رقم"صحيحه"فيالبخارياخرجه

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)1337(

فاتوابشيءأمرتكموإذا،فاجتنبوهشيءعننهيتكم"فاذا:البخاريولفظ

واذا،استطعتممامنهفأتوابشيءامرتكم"فاذا:مسلمولفظ."استطعتممامنه

".فدعوهشيءعننهيتكم

ومذهبكفرا.واماحداإمايقتلالصلاةتاركانعلىالجمهورفمذهب

.ويضربيحبسبليقتللاالصلاةتاركأنالحنفية

023-)4/عبدالبرلابن"التمهيد"و79(،)2/"الرائق"البحرانظر:

351(.)3/قدامةلابن""المغنيو51(،)1/للشيرازي""التهذيبو231(،
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وجوه
.)1(

شرعمشروعوهو،لذاتهمقصودالمأمورفعلأنأحدها:

والتوكلإليهوالانابةوحدهوعبوديتهوتوحيدهاللهمعرفةفان،المقاصد

الغايةهوخدمتهفيوالقيامبهوالرضاومحبتهلهالعملوإخلاصعليه

لنفسه.مقصودأمروذلك،الامربهاوئبت)2(الخلقلهاحلقالتي

واعنهشاغلةأوذلكعنصادةلانهاعنهانهيإنماوالمنهيات

صدهابحسبالنهيفيدرجاتهاكانتولذلك،لكمالهمفوتةأومعوقة

لكماله.وتفويتهاعنهوتعويقهاالمأمورعن

الخمريصدلمفلو،لنفسهمقصودوالمأمورلغيرهامقصودةفهي

اللهوضعهالذيوالتحابالتوادوعنالصلاةوعناللهذكرعنوالميسر

بهالذيعقلهوبينالعبدبينيحللملووكذلك،حرمهلماعبادهبين

وكذلك،حرمهلماويسجدلهويصليويمجدويحمدويعبداللهيعرف

العبدبينويحول،ويرضاهيحبهعمايصدلانهحرمهإنماحرمهماسائر

إكماله.وبين

وشكرهوعبادتهوتوحيدهاللهبمعرفةمتعلقةالمأموراتأن:الثاني

لهوذكر،القولهذا128-911ص"الفوائد"كتابهفيالقيمابنرجحوقد)1(

وجها.وعشرينثلاثة

"وفصل:قالثم.415-414ص"الهجرتين"طريقفيالخلافوذكر

الطاعةعلىفالصبر،والمعصيةالطاعةباختلافيختلفهذاانذلكفيالنزاع

عنوالصبر،الدنيةالصغيرةالمعصيةعنالصبرمنافصلالكبيرةالمعظمة

."...الصغيرةالطاعةعلىالصبرمنافصلالكبيرةالمعصية

هالأخرىالنسخمنوالمثبت"،"ئبت:الاصلفي)2(
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وأسماوهتعالىالربذاتفمتعلقها،إليهوالانابةعليهوالتوكلومحبته

منوالفرقعنها،المنهيالأشياءذواتالمنهياتومتعلق،وصفاته

.يكونماأعظم

منأعظمالمأمورفعلإلىوحاجتهالعبدضرورةأن:الثالث

فاقةوأشذوأحوجأضرشيءإلىليسفانه،المحظورتركإلىضرورته

والمحبةبالعبوديةوإفرادهلهالعملوإخلاصوتوحيدهربهمعرفةإلىمنه

ونفسهنفسهإلىضرورتهمناعظمذلكإلىوضرورته.والطاعة

لقلبههذابل،بدنهقوامبهالذيغذائهإلىضرورتهمنوأعظم،وحياته

بروحهإنسانهوإنماوهو،لبدنهوالغذاءكالحياةب[151/)1(وروحه

قيل:كما،وقالبهببدنهلاوقلبه

؟خسرانفيهفيماالربحأتطلببخدمتهتشقىكمالجسمخادميا

)2(إنسانبالجسملابالئفسفأنتفضائلهافاستكمللنفسكاجهد

شيءأضزهوالذيالامرلهذاتحصيلالهشرعانماالمنهيوترك

إليه.وافقرهواحوجه

بابمنالماموروفعل،الحميةبابمنالمنهيتركأن:الرابع

إلاالحياةتحصلولا،بدونهالبنيةتقوملا)3(الذيوالغذاءالقوةحفظ

ماأشدعليلابدنهكانوانالحميةتركمع)4(الانسانيعيشفقد،به

)1(

)2(

)3(

)4(

خطا.وهو"،"ورحه:الاصلفي

336،صللماوردي"والدينالدنيا"أدبانظر:.البستيالفتحلابيالبيتان

73(.)7/الجوزيلابن""المنتظمو

الاصل.منساقطة

الاصل.منساقطة
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مثلفهذايحفظها،الذيوالغذاءالقوةبدونيعيشولا،علةيكون

.والمنهياتالمأمورات

المامورترك:الاصلينهذينإلىترجعكلهاالذنوبأن:لخامس1

أتىحتىآخرهإلىأولهمنكلهالمحظورالعبدفعلولو،المحظوروفعل

فيالخلودمنبذلكنجامنهذرةمثقالأدنىبأدنىالايمانمأموراتمن

فيمخلدالكانالايمانبمأموريأتولممحظوركلتركولوالنار،

السعير.

الجبالوزنشيءإلىالنار،منتخرجمنهالذرمثاقيلشيءفأين

أوالمأمورذلكوجودمعالنارفيالخلودتقتضيلامضاعفةأضعافامنه

!؟منهشيءادنى

بمأمورتسقطآخرهاإلىأولهامنالمحظوراتجميعأن:السادس

وأبالشركإلاالمخالفةبمعصيةكلهاالمأموراتتسقطولا،التوبة

بالتوبة،يسقطمحظوركلأنالامةبينخلافولا.عليه)1(الموافاة

ليسوتفصيلنزاعالمسألةوفي؟بالمعصيةالطاعةتسقطهلواختلفوا

.)2(موضعههذا

اجتباهأن:عاقبتهفكان،المحظوربفعلكانالابذنبأن:لسابع1

)1(

)2(

."ةلوفاا":(ن)و(م)في

23-صالصيب""الوابلفيتفصيلبنوعالمسالةاللهرحمهالقيمابنذكر

فيهاالحكمويكونوتتقابلتتدافعوالسيئاتالحسناتانواستظهر25،

له.الحكمويكون،المغلوبيقهروهو،للغالب

الاعتبارأنوذكراكثرفصل927(-277)1/"السالكينرج1"مدوفي

المرجوح.دونلهوالعملالتاثيرفيكون،للراجح
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ماعاقبتهفكانالمامور،بترككانإبليسوذنب،وهدىعليهفتابربه

القيامة.يومإلىللذريةعبرةهذاوجعل،سبحانهاللهذكر

وهو،لهمكروهوالمنهي،تعالىللربمحبوبالمامورأن:الثامن

ومنعبدهمنمحبوبهحصولإلىذريعةلانهوقضاهقدرهإنماسبحانه

والذلوالخضوعوالاستغفارفبالتوبةعبدهمناما؛تعالىنفسه

العبدعلىوالتوبةفبالمغفرةنفسهمنواما،ذلكوغيرأ[]16/والانكسار

احبهومماذلكوغيرحقهعنوالتجاوزوالحلموالصفحعنهوالعفو

يكرههماقدرإنماكانوإذا.يكرههماتقديربعدمفواتهمنتعالىإليه

محبوبهففوات،الغايةهومحبوبهانعلم،يحبهماإلىوسيلةيكونلانه

مبغوضه.حصولمنلهوأكرهاليهابغض

كانانروجهمنيحبهمامبغوضهحصولعلىترتبإذابل

لذلك.وكراهتهعنهالنهيكانكما،الوسائلإرادةلهمراداالمبغوض

إنماسبحانهفهو)1(،تقدمكماالمقاصدإرادةفمرادالمحبوبواما

قالكما،وحدهعبادتهوهو:،ومامورهمحبوبهلاجلالخلقحلق

ه[65:]الدي!(ليغدونإلاقيدشواالجنخلقتوما>:تعالى

لأجلها،حلقهحلقالتيالغايةلهذهتكميلاومبغوضهمكروههوقدر

كالجهاد،تقديرهبدونيحصليكنلمماالماموراتمنعليهترتبفإنه

محبتهولولا،فيهوالمعاداةفيهوالموالاة،إليهالعملأحبهوالذي

لحصولها.سببايكونمالهالمكروهمن)2(قدرلماالماموراتلهذه

الاوجه.هذهمنالاولالوجهفي)1(

.الاخرىالثلاثالنسخمنواثبتها،الاصلفيليست)2(
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المأمور،فعليقارنهلمماقربةيكونلاالمحبوبتركأن:التاممع

،الايمانمأموريقارنهحتىعليهالله!يسبهلممحظوركلالعبدتركفلو

النيةمأموريقارنهحتىقربةللمحظورتركهيكونلاالمؤمنوكذلك

إلىعليهايثابقربةكونهفيالمنهياتتركفافتقر.للهتركهيكونبحيث

تركإلىوطاعةقربةكونهفيالمامورفعليفتقرولاالمامورفعل

أبطلمنوهذا،أبدا5عصامنطاعةاللهيقبللمإليهافتقرولو،المحظور

الباطل.

،إيجادهمطلوبوالمأمور،إعدامهمطلوبالمنهيان:العاشر

كانوجودهماأوالامرينعدمقدرفاذا،هذاوإعدامهذاإيجاد:والمراد

عدمينفعلمالمأمورعدمإذافانهعدمهما،منخيزاوجودهما

علىأوالمحظوردفععلىبهيستعانفقدالمأموروجدواذا،المحظور

.والمرضالحياةعدممنخيروالمرضالقوةفوجود،أئرهدفع

سبعمائةإلىامثالهابعشرفيهالحسنةالماموربابأن:عشر[لحادي

فيهالسيئةالمحظوروباب)1(،كثيرةاضعافإلى]16/ب[ضعف

الماحيةوالحسنةوالاستغفاربالتوبةالزوالبصددوهيبمثلها)2(،

لبعضبعضهمواستغفارللمؤمنينالملائكةواستغفارالمكفرةوالمصيبة

المنهي.عدممناللهإلىأحبأنهعلىيدلوهذا،ذلكوغير

بأمورأثرهويبطلسبحانهاللهيمحوهالمنهياتبابأن:عشرالثاني

وبالاستغفار،،النصوحبالتوبةيبطلهفانه،وغيرهالعبدفعلمنعديدة

)1(

)2(

سنابلسئعانبتتحئةكمثلاللهسبيلفيأفؤلهضيعفقونالذينمعلى>:تعالىاللهقال

.162:لبقرةا!(عليموسعواللهيشآءلمنيفمعفواللهحئؤتائةسمبلآقيفي

.04:الشورىمثلهأ<سثئةوجرصؤاسيئؤ>:تعالىقال
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الملائكة،وباستغفار،المكفرةوبالمصائب،الماحيةوبالحسنات

وكربهالموتوبتشديد-حياتهحالفيستةفهذه-المؤمنينوبدعاء

الملكينوروعة،المطلعوبهول-الدنيامفارقتهعندفهذا-عليهوسياقه

وصعوبته،وعنائهالموقفوبشدة،وعصرته،وضغطتهالقبر،في

عنهعجزتفان،لهالراحمينأرحموبرحمة،فيهالشافعينوبشفاعة

خبثهبقاءقدرعلىفيهالبثهويكون،الناردخولمنلهبدفلاالامورهذه

فيهوخبثهووسخهدرنهدامفما،طيبعلىإلاالجنةحرماللهفان،ودريه

والخبث.الوسخذلكمنيتصفىحتىالتطهيركيرفيفهو

.الشركلاايبطلهفلاالماموراتبابواما

الاحسانبابمنوهو،الثوابالمأموراتجزاءأن:عشرالثالث

الغضببابمنوهي،العقوبةالمنهياتوجزاء،والرحمةوالفضل

والفضلبالرحمةتعلقفما،غضبهتغلبسبحانهورحمته،والعدل

اليهأكرهبالرحمةتعلقماوتعطيل،والعدلبالغضبتعلقمماإليهأحب

بالغضب.تعلقمافعلمن

الواحدةمنهالمؤلفةالالافتسقطالمنهياتبابأن:عشرالرابع

المؤلفةالالافمنهالواحدةيسقطلاالمأموراتوباب،المأموراتمن

.)1(المنهياتمن

كمالبل،كمالصفةوهوالفعلالمأمورمتعلقأن:عشرالخامس

فكمل.،فعلفانه،فعالهمنالمخلوق

يكونلاكذلكهوحيثومن،عدموالترك،التركالنهيومتعلق

عشر.الثانيالوجهانظر)1(
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وايتضمنهلماكمالايكونوإنما،بكمالليسالمحضالعدمفان،كمالا

نأوأما،الكمالسببهوالذيالوجوديا[]17/الفعلمنيستلزمه

فلا.للكمالسببااوكمالامحضعدمهوالذيالتركمجرديكون

هذامجردفيكمالهيكنلمللصنمالسجودتركلوأئه:ذلكمثال

ذلكيكنلموللصنمللهالسجودتركفلووإلا،للهيسجدلمماالترك

مامؤمنابذلكيكنلمومعاداتهالرسولتكذيبتركلووكذلك.كمالا

وطاعته.وموالاتهلهوالحبالتصديقمنذلكضذيفعللم

فعلبهيتصللمماالمنهيوأنالمأمور،فيكلهالكمالأنفعلم

لا:للرسولقاللوالرجلفانكمالا،يكنولمشيئايفدلمالمامور

منأحاربولااحاربكولااعاديكولااواليكولااصدقكولااكذبك

ما،ومحاربتهوتكذيبهمعاداتهبتركمؤمنايكنولم،كافرالكانيحاربك

به.امرالذيالوجوديبالفعلياتلم

المنهيتركوجههعلىبهبالمامورأتىإذاالعبدأن:عشرالسادس

يتعذروجههعلىفعلهومعالمامور،فعلهوإنمافالمقصودبد،ولا

فان،للاضاعةالمأمورتعريضهوالحقيقةفيعنهفالمنهي.المنهيفعل

والفواحشالطلمصدورامتنع،والعفةالعدلمنبهأمرمافعلإذاالعبد

تركتتضمنالعفةونفسالطلم،تركيتضمنالعدلفنفسمنه،

فيكذلكوليس،وتبعاضمناالمامورفيالمنهيتركفدخل،الفواحش

معايتركهماقدفانهالمامور،فعليتضمنلاالمحظورتركفان،عكسه

ذلكومع،وجههعلىالامرإقامةهوالقصدأنفعلم.)1(بيانهتقدمكما

عشر.الخامسالوجهفي)1(
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إقامةيستلزملافانهالمنهيتركوأما،ألبئةالمنهيارتكابيمكنلا

لامر.ا

ففعلهماامرعنونهاهبامرعبدهامرإذاتعالىالربان:عشرالسابع

مامحبوبهمنلهيقومفقد،وبغيضهالربمحبوبحصلقدكانجميعا

المحبوبذلكفعلكانإذاسيماولا،ويقاومهبغيضهشرعنهيدفع

مابطاعةهذامنفعلماجنايةلهفيهب،البغيضذلكتركمنإليهأحب

الاخر.منفعل

علىحريصهولمللشعدواالرجليقتلأن:الشاهدفيهذاونظير

هذهعنلهيتجاوزفانه،شربهعننهاهمسكراوشرب،قتله

محبوبه.منبهأتىماجنبفيأمثالهاعنبلب[]17/الزلة

فعلبمصلحةبغيضهتركيقوملافانهوبغيضهمحبوبهتركإذاواما

شربعنونهاه،عدوهبقتلعبدهالملكأمرإذاكماابدا،محبوبه

فإن؛المسكرشربوترك،عليهقدرتهمععدوهقتلفيفعصاه،مسكر

اللهفطروقد.عنهنهاهماتركجنبفيأمرهتركجرملهيهبلاالملك

والملوكأولادهممعوالاباءعبيدهممعالساداتفهكذا،هذاعلىعباده

محبوبمنهمالتاركليس،أزواجهممعوالزوجات)1(،خدمهممع

بوجه.مكروههوبعضأمرهمحبوبمنهمالفاعلبمنزلةومكروههالأمر

جميعيفعلأنيستحيلالربمحبوبفاعلان:عشرالثامنالوجه

فيستحيل،محبوبهمنبهأتىمابقدرمكروههمنيتركبل،مكروهه

لهاجتمعأنهفغايته،بغضهأوأحبهمايفعلوهومكروههبجميعالاتيان

"جندهم".:الاخرىالثلاثالنسخفي)1(
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وجه.منويبغضه،وجهمنتعالىالربفيحبهالامران

فان،عليهالربيحبهمابهيقملمفإنهجملةبهالمامورتركإذااما

فلا)1(،تقدمكمابالمامورباقترانهإلاطاعةيكونلاالمنهيتركمجرد

الامر،مخالفةعلىويبغضهيكرههسبحانهوهو،التركمجردعلىيحبه

عليه،الربيحبهمافيهليسإذ،وجهكلمنتعالىللربمبغوضافصار

فتامله.

يوضحه:

وجوديبامرإلامحبتهيعلقلمسبحانهاللهانوهو:التاسععشر

موضعفيولاهوحيثمنبالتركيعلقهاولم،استحبابااوإيجابابهأمر

الشاكرين،ويحب،المحسنينويحب،التوابينيحبفانهواحد،

سبيلهفييقاتلونالذينويحب،المتطهرينويحب،الصابرينويحب

ويحب،الذاكرينويحب،المتقينويحب،مرصوصبنيانكانهمصما

المقصودهيإذ5،باوامرمحبتهعلقإنماسبحانهفهو)2(،المتصدقين

إلالنسواقيالجنخلقتوما>:تعالىقالكماوالامر،الخلقمن

وما)3(،أوامرهلقيامإلاالخلقحلقفما[،ه6:]الذاريات!(ليعبدويئ

عنها.ويعوقهماوامرهقيامعنيصدهمعماإلانهاهم

)1(

)2(

)3(

يوضحه:

وقوعهاوتمنعالماموراتعنتصدلملوالمنهياتان:[لعشرون

عشر.الخامسالوجهفي

"."الذاكرين:الاصلفي

"اوامر".:الاصلفي

75



نهىأ[181/وإنما،معنىعنهاللنهييكنلمبهااللهأمرالذيالوجهعلى

بابمنعنهافالنهي،عنهاوصدهالهاوتعويقهالاوامرهلمضادتهاعنها

فيليجريالماء)1(طرقتنظيفبمنزلةفهوللمأمور،والتتمةالتكميل

.معوقغيرمجاريه

والنهي،والعبادالبلادلحياةنهرفيأرسلالذيالماءبمتزلةفالامر

القوةبمنزلةوالامر.الماءيعوقمماوتنقيتهاومجراهطرقهتنظيفبمنزلة

لها.الخادموالدواءللقوةالحافظةالحميةبمنزلةوالنهي،والحياة

أنواعأفصلعليهفالصبر،أفضلالمأمورفعلأنتبينفاذا:قالوا

فان،المقدورعلىوالصبرالمحظورعنالصبرعليهيسهلوبه،الصبر

العكس.دونالادنىالصبريتضمنالاعلىالصبر

منهانوعوكل،متلازمةالثلاثةالانواعان:هذامنلكظهروقد

علىصبرهقوةمنالناسمنكانوإن،الاخرينالنوعينعنيغني

هومنومنهم،ضعيفةهناكصبرهفقوةوالنهيالامرجاءفإذاالمقدور

ومنهم،أقوىالامرجانبفيصبرهقوةمنومنهم،ذلكمنبالعكس

أعلم.والله،بالعكسهومن

تحريف.وهو،"الامر":الاصلفي)1(
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العاشرالباب

ومذموممحمودالىالصبرانقسامفي

.)1(ممدوحوقسم،مذمومقسم:قسمينإلىينقسمالصبر

هذافان،إليهالقلبوسيرومحبتهوإرادتهاللهعنالصبر:فالمذموم

له.خلقماوتفويتبالكليةالعبدكمالتعطيليتضمنالصبر

منأبلغصبرلافانه،وأبلغهأعظمهفهوالصبرأقيحأنهكماوهذا

زهدلاأنهكما،ألبتةبدونهلهحياةلاالذيمحبوبهعنيصبرمنصبر

ولارأتعينلاماكرامتهمنلاوليائهاللهأعدفيماالزاهدزهدمنأبلغ

أنواعأعظمهذافيفالزهد)2(.بشرقلبعلىخطرولاسمعتأذن

وأبلغها.الزهد

أزهدرأيتما:زهدهمنتعجبوقدالزاهدينلبعضرجلقالكما

ولالهابقاءلاوهيالدنيافيزهدتأنا؛منيأزهدأنت:فقال!منك

.إ)3(منا؟ازهدفمن،الاخرةفيزهدتوانت،وفاء

صبرمنأعجبالمحبين"صبر:الرازيمعاذبنيحيىقال

ب[.]18/"؟يصبرونكيفواعجبا،الزاهدين

)1(

)2(

)3(

"إحياءفياللهرحمهالغزاليمنالتقسيمهذااللهرحمهالقيمابنالاماماستفاد

وجلأه،التقسيمهذاابرزالقيمابنالامامأنإلا96(،57،)4/"الدينعلوم

الجليلة.فوائدهمنإليهواضاف

تحريف.فالزاهد،:الاصلفي

عنمحكيةوهي914(.)1/الحمدونية""التذكرة:فيالحكايةهذهانظر

.عياضبنوالفضيل[لرشيد

الفضيل.ترجمةفي06()24/"بالوفيات"الوافي:انظر
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قيل:هذاوفي

)1(يجمللافانهعليكإلاكلهاالمواطنفييجملوالصبر

.؟الصابرينعلىأشدالصبرأي:فقال)2(الشبليعلىرجلووقف

:قاللا.:قاللله؟.الصبر:فقاللا.:فقال؟اللهفيالصبر:فقال

فصرخ.اللهعنالصبر:قالهو؟فايمش:قال.لا:قال.؟اللهمعفالضبر

)3(
تزهقروحهكادتصرخةالشبلي

جفاء)4(.اللهعنوالصبر،وفاءاللهمعالصبر:وقيل

محمود،غيرالمحبوبعنالصبرأنعلىالناسأجمعوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

326،صالاولياء""طبقات:فيالشعربيتمعمعاذبنيحىقولانظر

معاذ.بنيحىإنشادمنالبيتجعلوفيهما256.صالقشيرية""الرسالةو

نسبة.دون(96)4/"الدينعلومإحياء"فيالغزاليالبيتوذكر."يحمد"وفيها

لهابنرثاءفي،العتبياللهعبيدبنلمحمدبيتمنمأخوذالبيتوهذا

:مات

مذمومفإنهعليكإلاكلهاالمواطنفييحمدوالصبر

)4/"الحمدونية"التذكرةو،914صللكرخي"والتعازيالتهاني":انظر

6(.)4/"بالوفياتالوافي"و263(،

الاصل،الخراسانيالشبلي-جعفرابن:وقيل-جحدربندلفبكرأبوهو

وكان،وطبقتهالجنيدصحب،المذهبمالكيوالمنشأ،المولدوالبغدادي

وثلاثمائة.وثلاثينأربعسنةاللهرحمهتوفي،المكرمالشرعتعظيمفييبالغ

/)01الاولياء""حليةو502،-402صالاولياء""طبقات:فيترجمتهانظر

-366.)375

علومإحياء"و،256ص"القشيرية"الرسالةو،54صللطوسي"اللمع"انظر

221(5)5/للسهروردي"المعارف"عوارفو96(،)4/"الدين

96(.)4/"الدينعلومإحياء"و،257ص"القشيريةالرسالة":انظر
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؟!محبتهفيوصلاحهالعبدكمالكانإذا)1(فكيف

قيل:كماعنهمبالصبرالمحبينتعيبالاحبابتزلولم

محمود)2(الاشياءسائرفيوالصبرعواقبهفمذمومعنكوالصبر

محبوبه:عنالصبرفياخروقال

بالرجاليلعبالحبرابتشيءبكلالرجاللعبإذا

)3(الشمالمعاليمينبمنزلةمنيحلعمنالصبروكيف

لماصادقاكنتلو:فقالحبهمنيقاسيمامحبوبهإلىاخروشكا

)4(
عني.صبرت

(يصبر)كيفمحبوبهعنالصتترىكذبتني:قالتالحتثشكوتولما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ب(.و)ن(منواثبتها،الاصلفيليست

نسبةدون96()4/"الدينعلوم"إحياءو،257ص"القشيرية"الرسالة:انظر

لاحد.

"المدهش":بمفردهالاولللبيتوانظر257صالقشيرية""الرسالةانظر:

223.226،صالجوزيلابن

.ذكرهمنعلىاقفلم

انظر:.مختلفوعجزهصدرهعلىوقفتوانماهكذا.عليهاقفلم

الطيبصلابيو"الموشى"424،ص"مستظرففنكلمن"المستطرف

.63
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فصل

تعالى:قال،باللهوصبرللهصبر:فنوعانالمحمودالصبرواما

صئركوماواصبر>:وقال.[48:]الطور(باغينمافإنكرفيلحكوواضبرِ>

.[271:]النحللالله!إلا

أكمل؟الصبرينأيالناسوتنازع

بالله،كانمماأكملللهكانمافان،أكمللهالصبر:طائفةفقالت

منأشرفوالغايات،وسيلةفهوبهكانوماغايةفهولهكانفان

لانه؛اللهإلىوتقرباتبرراكانإذابالنذرالوفاءوجبولذلك،الوسائل

حلف.لأنهالنهيمخرجخرجإذابهالوفاءيجبولم،لهنذر

متعلقفهوبهكانومابألوهيته،متعلقفهوسبحانهلهكانفما

كانولذلك[)1(،بربوبيتهتعلقمماأشرفبألوهيتهتعلق]وما،بربوبيته

فان؛بمجردهالربوبيةتوحيددونالشركمنالمنجيهوالالهيةتوحيد

ومليكه،وربهشيءكلخالقوحدهاللهبأنمقرينكانواالاصنامعباد

له،شريكلاوحده)2(عبادته:وهو،الالهيةبتوحيدياتوالملماولكن

ربوبيته.توحيدينفعهملم

بالصبرإلالهالصبريمكنلابل،أكملباللهالصبر:طائفةوقالت

بهوالمأمور،بالصبرفأمره[127:]النحلواصبز(>:تعالىقالكما،به

بالله<إلاصذ>وما:تعالىقالثم،لاجلهيفعلا[191/الذيهو

أخبر،تقدمتهاالتيالطلبيةالجملةغيرخبريةجملةفهذه127[؛:النحلأ

)1(

)2(

الاصل.منساقطالمعقوفينبينما

.الاخرىالنسخمنوالتصويب،"عباده":الاصلفي
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به.إلاالصبريمكنهلاانهفيها

عليهاتدلالتيالخاصةوالمعية،الاستعانة:أمرينيتضمنوذلك

وبي،يبطشوبييبصر،وبي،يسمع"فبي:كقوله،المصاحبةباء

)1(
مشتركامرهذافان،الاستعانةمجردالباءبهذهالمرادوليس،"يمشي

باءهيبل،يكونلاباللهيكونلامافان،والعاصيالمطيعبين

معأللهإن>:قولهفيبمضمونهاصرحالتيوالمعية.المصاحبة

إليهتقربالذيلعبدهالحاصلةالمعية46[:]الانفال!(الضبرجف

يصبر،بهوكذلكيبصر،وبهيسمعفبه،لهمحبوباصارحتىبالنوافل

أمكنهكذلككانومتى،معهواللهإلايدركولايسكنولايتحركفلا

يتحفلمابعيني":الالهيالاثرفيكما؛لاجلهالاثقالوتحمللهالصبر

.اجلي")2(منالمتحملون

)1(

)2(

من)2065(رقم"صحيحه"فيالبخاريعنداصلهالذيالوليحديثمنجزء

به،يسمعالذيسمعهكنتأحببته"فإذا:بلفظعنهاللهرضيهريرةأبيحديث

نأإلا.بها"يمشيالتيورجلهبها،يبطثزالتيويده،بهيبصرالذيوبصره

أسندها،منعلىأقفولم،البخارييخرجهالمالخ."..يسمع"فبيجملة

381-264،265-)1/"الاصول"نوادرفيالترمذفيالحكيمذكرهاوقد

مواضعفيالاسلامشيخذكرهاوكذلك236(،591،و)382/2(،

)3/و463(،،18)2/"الفتاوى"مجموع:المثالسبيلعلىانظر،متعددة

،7)01/و144()8/و443()7/و484()6/و511(،)5/و417(

032ص"الاربعينشرحفي"التعيينفيالطوفيوذكرها.كثيروغيرها503(

وغيرهم.

عندالزيادةهذهأر"ولم191(:)4/الصحيحةالسلسلةفيالالبانيوقال

."...المخرجينمنذكرناممنغيرهعندولاالبخاري

الله="أوحى:منبهبنوهبعن06()4/الاولياء""حليةفينعيمأبورواه
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لممنانهعلى127[:]النحل<لاللهإلاصبرك>وما:قولهويدل

امتثالاالامريالحكمعلىيصبروكيفالصبر،يمكنهلممعهاللهيكن

لممنبهواضطلاعالهاحتمالاالقدريالحكموعلىوتبليغا،وتنفيذا

معه؟!اللهيكن

بالله،صبرهيكنلممنعواقبهالمحمودةالصبردرجةفييطمعفلا

وبصرهسمعهيكنلممنالمحبوب)1(المقربدرجةفييطمعلاكما

بالله.ومشيهوبطشه

الذيوبصره،بهيسمعالذيسمعه"كنت:قولهمنالمرادهووهذا

به:المرادليسبها")2(يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويدهبهيبصر

،الوحدةأهلاللهأعداءيظنهكما،والقوىالاعضاءهذهنفسكنتأني

علواالنصارىإخوانقولعن)3(تعالى،الربذاتهيالعبدذاتوأن

كبيرا.

)1(

)2(

)3(

."...بعيني:انبيائهبعضإلىتعالى

بعضفيقرات:يقولالدارانيسليمانابيعنرواه255()9/وفي

.فذكره".5."بعيني:وجلعزاللهيقول:الكتب

نبيإلىتعالىالله"اوحى:قالالعلماءبعضعنذكره08()01/وفي

.فذكره"...الانبياءمن

نأ"بلغني:فقال)09(،برقمبالثه"الظن"حسنفيالدنياابيابنوذكره

فذكره"...انبيائهبعضإلىاوحىوجلعزالله

"."المقترب:الاخرىالثلاثالنسخفي

)1(.هامشالسابقةالصفحةفيالبخاريعندالحديثهذاإلىالاشارةتقدمت

".الله"تعالى:الاخرىالنسخفي
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بينولا.وغيرهالعبدهذابينفرقيكنلميظنونكماكانولو

هناكيكنلمبل،بالمعاصيإليهوتمقتهبالنوافلربهإلىتقربهحالتي

فالحديث،ومحبوبمحبولا،ومعبودعبدولا،إليهومتقربمتقرب

الظاهر.بالتاملتعرفوجهاثلاثيننحومنالباطلةلدعواهممكذبكله

ورجله"،ويده،وبصره،سمعه"كنت:قولهمنالمرادفسروقد

عنفعبر")1(يمشيوبي،يبطشوبييبصر،وبي،يسمع"فبي:بقوله

عبارةبألطفبمحابهإليهبالتقربحصلتالتيالمصاحبةب[]91/هذه

سمعه،بمنزلةلهصارحتىولزومهاالمصاحبةتأكدعلىتدل،واحسنها

ورجله.،ويده،وبصره

صافحهفمن،الارضفياللهيمينالأسودالحجر":قولههذاونظير

.")2(يمينهوقنلاللهصافحفكأنما،وقباله

)1(

)2(

وأما"صحيحه"،فيالبخاريأخرجهاالحديثمنالاولىالجملةأنسبق

عليها.أقففلمالثانيةالجملة

)6/بغداد""تاريخفيلخطيب1و342(،)1/"الكامل"فيعديابنرواه

عنالمدائنيمعشرأبيعنالكاهليبشربنإسحاقطريقمنكلاهما328(.

يمين"الحجر:لمج!ي!اللهرسولقال:قالعبداللهبنجابرعنالمنكدربنمحمد

".عبادهبهيصافح،الارضفيالله

غيرروىقدالكاهليبشربن"واسحاقهذا:إسحاقعنعديابنوقال

".الحديثيضعمنعدادفيوهو،الاحاديثهذه

منوغيرهم...معشروأبيأنسبنمالكعن"يروي:عنهالخطيبوقال

".منكرةأحاديثالرفعاء

برقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيالشيخالحديثأوردفقدلذا

.)223(
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يصاحبهمامنزلةالشيءيتزلأنالاستعمالفيسائغهذاومثل

،وبصري،وسمعي،روحيأنت:للمحبوبالمحبيقولحتىويقارنه

:معنيانذلكوفي

.وبصرهوسمعهوقلبهروحهبمتزلةصارقدأنه:احدهما

معهصاروروحهقلبهعلىاستولىلماوذكرهمحبتهأن:والثاني

وفي")1(،ذكرنيمنجليس"انا:الحديثفيجاءكما،وجليسه

وفي")2(،شفتاهبيوتحركتذكرنيماعبديمع"انا:الاخرالحديث

ويداوبصراسمعالهكنتعبدياحببت"فاذا:الالهيالحديث

ولاأحسنولاالعبارةهذهمنباتمالمعنىهذاعنيعبرولا،ومؤيها")3(

)1(

)2(

)3(

رقمحديثللسيوطي"المنتثرة"الدررفيكما-"الترغيب"فيشاهينابنرواه

جعفربنمحمدطريقمن)1865(-،رقم"كنزالعمال"فيوكما)04(،

مج!ي!النبيعنجابرعننصرةابيعنالعميزيدعنمسلمبنسلامعنالداني

ذكرنيمنجليسأنيعلمتاما"ياموسى:لموسىقالوجلعزاللهان

".وجدنيعبديالتمسنيماوحيث

ليسالعميوزيد،متروكانوشيخهجعفربن"محمد:السيوطيقالثم

".بالقوي

.نحوهثوبانحديثمن)4533(برقم"الفردوس"فيالديلميواورده

رقم"سننه"فيماجهابنووصله805(،)13/"صحيحه"فيالبخاريعلقه

فيفاخرجهحبانابنوصححه،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن)2937(،

)815(.برقمصحيحه

فيالدنياابيابن:اخرجه،مالكبنانسروايةمنالوليحديثمنجزءهذا

محلفيهوليس127()4/"تفسيره"فيوالبغوي)1(،رقم"الاولياء"كتاب

=الجوزيوابن931(،318-)8/الاولياء""حليةفينعيموابوالشاهد،

84



.وخفاءجفاءيزيدهاالعبارةهذهوإيضاح،ألطف

معيةمننصيبهبحسبالعبدوان،باللهالصبرهوإنماوالمقصود:

ياتيلابماالصبرمنياتيأنأمكنهمعهاللهكانواذا،صبرهيكونلهالله

.غيرهبه

معيته،اللهمننالوالانهم؟الدارينبعزالصابرونفاز:عليأبوقال

.[)1(64:والانفال،153:]البقرة!(الصبرينءاللهإن>:تعالىقال

تعالىالربصفاتمنبصفةتعلقمنان:وهوبديعسروهاهنا

لابل،الصبورهوتعالىوالرب،إليهوأوصلتهعليهالصفةتلكأدحلته

:داودإلىأوحىتعالىاللهإن:قيلوقد،منهيسمعهأذىعلىأصبرأحد

.الصبور")2(ا!اانياخلاقيمنفان،باخلاقيتخلق"

وظهورصفاتهمقتضىويحب،وصفاتهأسماءهيحبتعالىوالرب

كريم،العفوأهليحبعفو،الجماليحبجميلفانهالعبد،فياثارها

قويالوتر،يحبوتر،العلمأهليحبعليم،الكرمأهليحب

الصابرين،يحبصبور،الضعيفالمؤمنمنإليهأحبالقويوالمؤمن

يحبسبحانهكانفاذا،الشاكرينيحبشكور،المحسنينيحبمحسن

فهذه،الاتصافهذامننصيبهمبحسبمعهمفهوصفاتهباثارالمتصفين

)1(

)2(

وضعفه.)27(رقم"المتناهيةالعلل"في

)1775(.رقم"الضعيفة"السلسلةفيالالبانيوضعفه

.257صالقشيرية""الرسالةفيالدقاقعليأبيقولانظر

.(401)3/للزمخشريالابرار""ربيعو،257ص"القشيريةالرسالة":انظر
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بقوله:عنهاعبرالخاصةالمعتة

ومؤيد[)1(")2(.

وبصرا،سمعا،له"كنت

)1(

)2(

.الاخرىالنسخمنوامتدركتها،الكلمةهذهمكانالاصلفيبياض

مالك.بنانسروايةمنالوليحديثمنجزءهذاانسيق

86
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)1(فصل

الله،معالصبروهوالصبر:أقساممنثالثأقسمابعضهموزاد

.الوفاء)2(هو:وقالوا،الصبرأنواعأعلىأ[2/]0وجعلوه

بغيريفسرهأنأمكنهلمااللهمعالصبرحقيقةعنهذاسئلولو

علىوالصبر،أقضيتهعلىالصبر:وهن،ذكرتالتيالثلاثةالانواع

نواهيه.عنوالصبر،أوامره

حيثمعهايدورأحكامهعلىالثباتهواللهمعالصبرأنزعمفإن

والموافقة.بالمحبةاللهمعفهو،نفسهمعلااللهمعدائمافيكون،دارت

المتقدمه.الانواععلىالصبرعلىمدارهولكن،حقالمعنىفهذا

حق،فهذاالصبر.لانواعالجامعهواللهمعالصبرأنزعمفان

مستقيم.غيرالصبراقساممنرابعاقسماجعلهولكن

لا،معهبالاستقامةالقلبثبات:هواللهمعالصبرحقيقةأنواعلم

إليهالاستقامةهذافحقيقةوهاهنا،هاهناالثعالبروغانعنهيروغ

عليه.القلبوعكوف

فيه.الصبر:وسماه،اقسامهمناخرقسمابعضهموزاد

منيعقلولا،المذكورةالصبرأقسامعنخارجغيرأيضاوهذا

اللهفيهذافعلت:يقالكماوهذا،لهالصبرغيرمعنىفيهالصبر

.الاخرىالنسخمنواستدركتها،الكلمةهذهمكانالأصلفيبياض)1(

الصبر.انواعأشد318()6/"تفسيره"فيالقشيريجعله)2(

257،صالقشيرية""الرسالةوفاء:اللهمعالصبرجعلفيوانظر

96(.)4/"الدينعلومإحياء"و
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ث)1(
:)2(خبيبقالكما،ولله

ممزع)3(شلوأوصالعلىيباركيشأوإنالالهذاتفيوذلك

]العنكبوت:<سبلنالنهدينهمفيناجهدواوالذين>:تعالىقالوقد

الله"إن:جابرحديثوفي.78[:]الحج<اللهفيوجهدوا>:وقال،96[

حتىالدنياإلىترجعنيأنربيا:قال،تمن:لهوقالأباهأحياتعالى

يؤذىومااللهفياوذبت"ولقد:ع!يموقال")4(،ثانيةمرةفيكاقتل

احد")5(.

)6(:معنيانمنهيفهموهذا

يفعلهفيماوهذا،وسبيلهوطاعتهمرضاتهفيذلكأنأحدهما:

.")7(العلمفيكتعلمت"الحديثفيكما،باختيارهالانسان

بغيريصيبهفيماوهذا،ذلكحصلجهتهوفيبسببهأنه:والثاني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".)ب(:"ولهفي

الشهيد.الصحابيالأنصار!عد!بنخبيبهو

و"الاصابة"924(،246-)1/النبلاء"اعلام"سير:فيترجمتهانظر

/2(.)262-263

)4503(.رقم"صحيحه"فيالبخار!رواه،البيتهذاخبيبقول

هذامنغريب"حسن:وقال)0103(رقم"جامعه"فيالترمذ!اخرجه

028(0،)091رقم"سننه"فيماجهوابن."الوجه

وابن"،صحيح"حسن:وقال)2472(،رقم"جامعه"فيالترمذ!اخرجه

مالك.بنانسحديثمنكلاهما)151(،رقم"سننه"فيماجه

الاصل.من""منهوسقطت،"معنيين":الأصول

النارتسعرمااولالذينالثلاثةفيعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنجزء

)5091(.رقم"صحيحه"فيمسلماخرجه،بهم
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فتامل،المعنىهذافي"اللهفي"وذلك:قولهمياتيماوغالب،اختياره

"،الالهذاتفي"وذلك:خبيبوقول،"اللهفيأوذيت"ولقد:لمجي!قوله

جهدواوالذين>:قولهوكذلك"فيكاقتل"حتى:حرامبنعبداللهوقول

سبحانه.فيهالاذىعليهيترتب!فانه96[،:]العنكبوتفينا<

السببيةكانتوإن،السببيةلمجردولاللظرفيةهاهنافي"":وليست

وقوله:")1(،الابلمنمائةالمؤمنةالنفس"في:قولهإلىفانظر،أصلها

عمروبنمحمدبنبكرابيعن)4853(،رقم"المجتبى"فيالنسائياخرجه)1(

فيهكتابااليمناهلإلىكتب!ي!اللهرسولانجدهعنابيهعنحزمبن

ثم."الابلمنمائةالديةالنفسفي"وان:وفيه،والدياتوالسننالفرائض

ضعفه.

حديثمن)4857()4856(،رقمايضا"المجتبى"فيالنسائيواخرجه

ع!يكاللهرسولكتبهالذيالكتاب:قالحزمبنعمروبنمحمدبنبكرابي

ظاهروهو".الابلمنمائةالنفسفي"إن:العقولفيحزمبنلعمرو

.الارسال

حممةابيبنسهلحديثلهيشهدالحديثمنالجملةهذهمعنىانإلا

رقم"صحيحه"فيومسلم)8968(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواهالذي

الصدقة"إبلمنبمائةبخيبرقتلالذيالانصاريودىغ!يطالنبي"ان)9166(،

اعلم.والله

،مسندةعليهااقفلمفانيهكذا،."..المؤمنةالنفس"في:لفظةاما

فيجاءتاللفظةهذهان001()8/"الكبرى"السننفيالبيهقيذكروقد

حزمبنعمروبنمحمدبنبكرابيابنيومحمدعبداللهعناويسابيرواية

ع!مك.اللهرسولعنجدهماعنابيهماعن

رقمالنسائيحديثسياقمنمفهومة"المؤمنة":اللفظةهذهانإلا

الديةالنفسفيوان..قتلا.مؤمنااعتبط"من:اولهفيجاءفانه)4853(

اعلم.والله"الإبلمنمماشة
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علىزائدامعنىفيهتجدكيفهرة")1(،ب[]02/فيالنارامرأة"دخلت

السببية؟

فيهذافعلت:فقولكمعانيها،جميعفيللوعاء"في":وليست

قلت:إذاوأنت،لمرضاتكفعلته:قولكعلىزائدمعنىفيه،مرضاتك

بسببولا،للهأوذيت:قولكاللفظهذامقاميقوملا،اللهفيأوذيت

.العبارةحكمطويالمعنىفهموإذا،الله

وإن،حقفهوالمعنىهذابهأريدإناللهفيالصبرأن:والمقصود

لهنواهيهوعن،أوامرهوعلىأقضيتهعلىالصبرعنخارجمعنىبهأريد

لافيهوالجهاد،اللهفيكالمجاهداللهفيفالصابر،يحصللم،وبه

الموفق.والله،ولهبهالجهادمعنىعنيخرج

فيوالصبربقاء،باللهوالصبرعناء،لله"الصبر:بعضهمقولواما

يجبلافكلامجفاء")2(،اللهعنوالصبروفاء،اللهمعوالصبربلاء،الله

للنقلالتسليميجبوإنما،وتصورهلهسنحماذكرلانه؛لقائلهالتسليم

.المعصومالقائلعنالمصدق

:الكلماتهذهنشرحونحن

النفسحظوظتركللهالبهبرفانعناء"،لله"الصبر:قولهأما

قطعفان،وأصعبهالنفسعلىشيءأشقوهذا،اللهلمرادومرادها

جذاشديد،اللهإلىمنهايسيربحيث،اللهوبينالنفسبينالتيالمفازة

)1(

)2(

ومسلم-،لهالمذكورواللفظ)3318(-رقم"صحيحه"فيالبخارياخرجه

عنهما.اللهرضيعمربنعبداللهحديثمن)2242(رقم"صحيحه"في

)4/"الدينعلومإحياء"و،257صالقشيرية""الرسالة:فيالقولهذاانظر

.)96
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قالكماسهلفانهالاخرةإلىالنفسمنالسفربخلاف،النفسعلى

علىهينسهلالاخرةإلىالدنيامن"المسيرالجنيد:القاسمأبو

إلىالنفسمنوالمسير،شديدالحقجنبفيالخلقوهجران،المؤمن

.أشد")1(اللهمعوالصبر،شديدصعبالله

كلعليههانباللهكانإذاالعبدفلأنبقاء"باللهوالصبر":قولهوأما

ولابالخلقلاباللهكانإذافإنه،ثقلالهايجدولمالائقالويتحمل،شيء

بنفسهكانإذاشأنهغيراخروشأناخروجودوروحهلقلبهكان،بنفسه

مشاقوتنقلب،مرارتهولاالصبرعناءيجدلاالحالهذهوفي،وبالخلق

الليلقيام"عالجتالزهاد:بعضقالعين،وقرةنعيمالهالتكليف

فيعينهقرةكانتومنسنة")2(،عشرينبهتنعمتثمسنةعشرين

وكلفة.مشقةلهايجدلمالصلاة

فوقفيهوالصبر،العناءفوقفالبلاءبلاء"اللهفي"الصبر:قولهواما

وهو،فيهالجهادبمنزلةفيهالصبرفان،تقدمكما،منهوأخصلهالصبر

لهمجاهداللهفيوصابرا[]21/اللهفيمجاهدفكل،لهالجهادمناشق

عليهفيقعمرةللهويصبريجاهدقدالرجلفإن،عكسغيرمنلهوصابر

علىإلا،اللهفيذلكفعلمناسمعليهيقعولا،للهذلكفعلمناسم

الجنة.فيودخلوالصبرالجهادفيانغمسمن

معهالثباتهومعهالصبرفلأنوفاء"اللهمع"والصبر:قولهوأما

الطاعة،عنالجوارحولا،الانابةعنالقلبيزيغلاوأن،أحكامهعلى

)1(

)2(

إحياء"فيالغزاليوذكره.255ص"رسالته"فيالقشيري:هذاالجنيدقولاسند

.(467/)ث!الدينعلوم

عليه.اقفلم

19



الذبد>واتزهتمخليلهعنتعالىقالكما؛التوفيةمنحقهاالمعيةفتعظى

.أوامرهعلىاللهمعبصبرهبهامرماوفى:أي؛37[:]النجموفى+!(

عنصبرممنأعظمجفاءفلاجفاء"اللهعن"والصبر:قولهوأما

ولاصلاحولالهحياةولا،سواهلهمولىلاالذيومولاهوإلههمعبوده

جفاءفأيشيء،كلعلىمرضاتهوإيثارمنهوالقرببمحبتهإلانعيم

عنه.الصبرمنأعظم

العابدين،صبر:ضربينعلى"الصبر:قالمنقولمعنىوهذا

وصبرمحفوظا،يكونأنأحسنهالعابدينفصبر؛المحبينوصبر

قيل:كمامرفوضا(")1(يكونأنأحسنهالمحبين

الكواذب)2(الطنونإحدىالصبرمنعلىاعتزامهأنالبينيومتبين

الاخر:وقال

الصبر)3(يجبولمظوعاالبكاأجابوالبكابعدكالصبردعوتولما

:قالعليهوسلامهاللهصلواتيعقوبأنعليهويدلقالوا:

حملهثم،وفىوعدإذااللهورسول83[،18:]يوسف(جميل>فصتر

)1(

)2(

)3(

925.ص"رسالته"فيالقشيريقالهالكلامهذا

)5/427(.الاغانيفيالمصعبيإبراهيمبنلاسحاقابياتأربعةمنالبيت

و"الامالي")5/427(،و"الاغاني"026،صالقشيرية""الرسالةفيوهو

.16صللزجاجي

في:وانظره.137ص"ديوانه"فيوهو،الاحنفبنللعباسمنسوبالبيت

758(.)2/"البصرية"الحماسة

245(،)4/الحمدونية""التذكرة:انظر.ابنهيرثيلاعرابيايضاونسب

215(.)3/الفريد""العقدو
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يوسمف(على)1(جمأسنى>:قالأنإليهوالشوقيوسفعلىالوجد

فان<جميل>فصترلقولهمناقياعنهصبرهعدميكنفلم84[،:]يوسف

فانه،اللهإلىالشكوىتنافيهولا،معهشكوىلاالذيهوالجميلالصبر

أمرسبحانهوالله،86[:]يوسف<اللهإلىوحرنيبثئاشكواإنما>:قالقد

أشكوإليك"اللهم:وقالبهأمرماامتثلوقد،الجميلبالصبررسوله

.)2()3(الحديث"حيلتيوقلةقوتيضعف

فيالمصيبةصاحطيكونأنالجميلالصبر"إن:بعضهمقولواما

(فقد)فقدهمنأنلا،الجميلالصبرمنفهذاهو")4(منيدرىلاالقوم

دفعهيمكنلامماالعبدعلىالمصيبةأثرظهورفان،الجميلالصبر

التوفيق.وبادته،ألبتة

الصبر،علىالصبر:وسماهاخر،قسماالصبرفيبعضهموزاد

قيل:كما؛الصبرعنالصبريعجزحتىالصبرفييستغرقأنهو:وقال

صبرا)6(بالصبرالمحبفصاح!رالصببهفاستغاثالصبرصابر

المرابطةهووإنماالصبر،أقسامب[]21/عنخارخاهذاوليس

أعلمهوالله،عليهوالثبات،الصبرعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

اسفا"."وا:الاصلفي

22.صتخريجهسبق

026،ص"رسالته"فيالقشيري:السلامعليهيعقوببقصةالاستدلالذكر

.الدقاقعليابيعننقلا

"الجامعقيوالقرطبي258،ص"رسالته"فيالقشيري:القولهذاذكر

.(184)18/"القرانلاحكام

سهو.وهو"صبر"،:الاصلفي

.55صللطوسي"اللمع":وانظر326،ص""الرسالةقيالبيتمعالقول

39



عشرالحاديالباب

اللئاموصبرالكرامصبربينالفرقفي

وإمااختياراإمايكرهمابعضعلىيصبرأنبدلاأحدكل

يحمدوأنه،الصبرعاقبةبحسنلعلمهاختيارايصبرفالكريم،اضطرارا

ولمفائتا،عليهالجزعيردلميصبرلمإنوأنه،الجزععلىويذمعليه

حيلةلايقدرلموما،دفعهفيحيلةلاالمقدوروأن،مكروهاعنهينزع

بعضقال،نفعهمنأقربضرهمحضخوففالجزع،تحصيلهفي

شهر"،بعدالاحمقيفعلهمايفعلالمصيبةنزولعندالعاقل":العقلاء

قيل:كما

اولا)1(اخرهفصيراخرالىيفضيالامررأى

نأبهأحسنفمامحمود،غيروالعبدالصبر،الامراخركانفاذا

.اخرهفيالاحمقبهيستدبرهبمااولهفيالامريستقبل

سلوسلاالكرامصبريصبرلم"منالعقلاء:بعضوقال

")2(.البهائم

قدفهذاويدفعهايردهاالجزعراىفان،المصيبةإلىينظرفالكريم

مصيبتين.المصيبةيجعلفانهينفعهلاالجزعكانوان،الجزعينفعه

)1(

)2(

)ن(.و)م(منوالتصويب.اولا""فصيره:الاصلفيالبيتعجز

إلىوينسبالمعز،لابنالشعراءطبقاتفيالوراقلمحمود]البيت

)ص(.محمود[ديوانفيتخريجهانظرطالبابيبنعلي

"التذكرةانظر:عنه.اللهرضيطالبابيبنلعليمنسوبالقولهذا

255(.)3/الفريد""العقدو021(،)4/الحمدونية"
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فصل

فلاالجزعساحةحوليحومفانهاضطرارا،يصبرفانهاللئيموأما

.للضربالموثقصبرفيصبرشيئاعليهتجدييراها

طاعةفييصبرواللئيم،الرحمنطاعةفييصبرفالكريموأيضا

الناسوأقل،وشهواتهمأهوائهمطاعةفيالناسأصبرفاللئام؛الشيطان

ولا،صبرأتمالشيطانطاعةفيالبذلعلىفيصبر؛ربهمطاعةفيصبرا

لهوىالمشاقتحملعلىويصبرشيء،أيسرفيللهالبذلعلىيصبر

ربه،مرضاةفيالمشاقأدنىعلىيصبرولا،عدوهمرضاةفينفسه

فييقالماعلىيصبرولا،المعصيةفيعرضهفييقالماعلىويصبر

المنكرعنوالنهيبالمعروفالامرمنيفربل،اللهفيأوذيإذاعرضه

)1(نفسههوىفيعرضهويبذل،اللهذاتفيعرضهفييمكلمأنخشية

هوىفيوجاههبنفسهالتبذلعلىيصبروكذلك،فيهيقالماعلىصابرا

ا[.]22/،وطاعتهمرضاتهفيللهالتبذلعلىيصبرولا،ومرادهنفسه

مرادأوالشيطانطاعةفيوالتبذلالبذلعلىشيءأصبرفهو

،اللؤمأعظموهذا.اللهفيذلكعلىالصبرعنشيءوأعجز،النفس

بهمنوديإذاالكرمأهلمعيقومولا،عنداللهكريماصاحبهيكونولا

بالكرمأولىمنالجمعأهل)2(ليعلمن:الاشهادرووسعلىالقيامةيوم

؟المتقونأين،اليوم

."تهومرضا":(ب)وفي،"دهومرا":هابعد(ن)و(م)في(1)

)ب(.فيوليست.ليعلمو)ن(:)م(في)2(
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عشرالتانيالباب

الصبرعلىتعينالتيالأسبابفي

عليهتعينأسبابالهسبحانهاللهجعلبهمأموراالصبركانلما

لهونصبعليهأعانإلابأمرسبحانهادلهأمرماوكذلك،إليهوتوصل

دواء،لهقدرإلاداءقدرما)2(أنهكما)1(،عليهوتعينتمدهأسبابا

باستعماله.الشفاءوضمن

وهو،ممكنفتحصيلهالنفوسعلىكريهاشاقاكانوإنفالصبر

التيالادويةجميعتركبفمنهما،والعملالعلم:مفردينمنيتركب

فمنهما،عمليوجزءعلميجزءمنبدفلا،والابدانالقلوببهاتداوى

الادوية.أنفعهوالذيالدواءهذايركب

واللذةوالنفعالخيرمنالمأمورفيماإدراكفهوالعلميالجزءفأما

أدركفاذا،والنقصوالضزالشرمنالمحظورفيماوادراك،والكمال

العاليةوالهمةالصادقةالعزيمةإليهماأضافينبغيكماالعلمينهذين

فعلومتى.الجزءهذاإلىالجزءهذاوضم،الانسانيةوالمروءةوالنخوة

ألمهوانقلبمرارتهلهوحلتمشاقهعليهوهانتالصبرلهحصلذلك

.لذة

الهوبدلباعثوالدينالعقلباعث"مصارعة:الصبرأنتقدموقد

الآخر،علىأحدهمايغلبأناردنامتصارعينوكل")3(،والنفس

الاصل.منساقطة،"عليهوتعين"تمده:جملة)1(

الأصل.منساقطة)2(

27.صانظر)3(
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كالحال،الاخروتضعيفلهالغلبةتكونأنأردنامنتقويةفيهفالطريق

.سواءوالمرضالقوةمع

معهايملدبلابحيثوغلبالمحرمالوقاعشهوةباعثقويفاذا

قلبه،يملكلاولكنيملكهأو،طرفهيملكلاولكنيملكهاو،فرجه

الذكرحقائقعنويصرفهويمنيهويعدههناكبمايحدثهيزاللابل

هذاومقاومةالتداويعلىعزمفاذا=واخرتهدنياهفيينفعهفيماوالتفكر

:بأمورأولافليضعفهالداء

المحركةالاغذيةمنفيجدهاالشهوةقوةمادةإلىينطران:أحدها

المادةهذهفليحسموكثرتها،بكميتهاوإماب[]22/بنوعهاإماللشهوة

الشهوةمجارييضيقفانهالصومإلىفليبادرتنحسملمفانبتقليلها،

معتدلا.الفطروقتأكلهكانإذاسيماولاحدتها)1(،ويكسر

ماطرفهلجامفليغضالنظر،وهوالطلبمحركيجتنبان:الثاني

القلبيحركوالنظر،بالنظريهيحإنماوالشهوةالارادةداعيفان،أمكنه

.)2(بالشهوة

")3(،إبليسسهاممنمسمومسهم"النظر:لمجيمعنه"المسند"وفي

)1(

)2(

)3(

رقم"صحيحه"فيومسلم)5091(،رقم"صحيحه"فيالبخارياخرجكما

ع!ي!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهحديثمن)0014(

واحصنللبصر،اغضفإنه،فليتزوجالباءةمنكماستطاعمنالشبابمعشر"يا

وجاء".لهفإنهبالصومفعليهيستطعلمومن،للفرج

هالاخرىالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطةالكلمةهذه

عمالنبيعنعنهاللهرضيامامةابيعن264()5/أحمد"مسند"فيالذي

=احدثإلا،بصرهيغضثممرةاولامراةمحاسنإلىينظرمسلممن"ما:قال
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وليست،دونهجنة)1(يصادفولاالقلبنحوابليسيسددهالسهموهذا

إنمافانه؛الرميجهةعنوالانحرافالتحيزاوالطرفغضإلاالجنة

أخطاكطريقهاعلىتقفلمفاذاالصور،قوسعنالسهمهذايرمي

السهامتلكمنسهميقتلهانفيوشكغرضاقلبكنصبتوان،السهم

المسمومة.

ماكلفإن،الحرامعنالمعوضبالمباحالنفستسلية:الثالث

النافعالدواءهووهذا،عنهغنيةسبحانهالله)2(أحبهففيماالطبعيشتهيه

.ع!يم)3(النبياليهأرشدكما؛الناسأكثرحقفي

الكلبوعن،الجموحالدابةعنالعلفقطعيشبه:الأولفالدواء

قوتهما.لاضعاف؛الضاري

لئلاالبهيمةعنوالشعيرالكلبعناللحمقغييبيشبه:والثاني

)1(

)2(

)3(

".قلبهفيحلاوتهايجدعبادةلهالله

رقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةانطر:جدا.ضعيفحديثوهو

.)6401(

الحاكماخرجهماهوالمؤلفذكرهالذياللفطمنوقريب

رسولقال:قالعنهاللهرضيحذيفةعن314(،313-)4/"المستدرك"في

ناإلا،الحاكموصححه."مسمومةإبليسسهاممنسهم"النظرة:ع!يمالله

بتضعيفه.تعقبهالذهبي

.49()13/"العرب"لسان.منهبهواستترتالسلاحمنواراكما:بالضمالجنة

"ه"اباحه:ولعله،الاصولفيكذا

المرأة"إن:قالع!يرالنبيأنعنهمااللهرضيعبداللهبنجابرحديثفيوذلك

امراةأحدكمابصرفاذا،شيطانصورةفيوتدبر،شيطانصورةفيتقبل

رقم"صحيحه"فيمسلمأخرجه".نفسهفيمايردذلكفإن،أهلهفليات

.)3014(
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.المشاهدةعندلهنفوسهماتتحرك

بحسبطبعهاإليهيميلماالغذاءمنإعطاءهايشبه:التالثو[لدواء

الزيادةبإعطائهاتغلبولاصاحبها،فتطيع؛القوةمعهلتبقى؛الحاجة

ذلك.على

الوطر،هذاقضاءمنالمتوقعةالدنيويةالمفاسدفيالفكر:[لرابع

إجابةعنينهىماالدنيويةالمفاسدفيلكاننارولاجنةيكنلملوفإنه

عمياء)1(.الهوىعينولكن،الحصرلفاتتعدهاتكلفناولو،الداعيهذا

نإإليهانفسهتدعوهالتيالصورةمقابحفي]الفكرة[)2(:الخامس

تردهحوضمنتشربان)4(لنفسهوليعز)3(بالاجابةمعروفةكانت

قيل:كما،والذبابالكلاب

فيه)(الشركاءسائرلخسةوعزاشرفاوصلكمساترك

اخر:]وقال

[)6(تشتهيهونفسييديرفعتطعامعلىالذبابكثرإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

ص"المحبين"روضةكتابهفيذلكفياللهرحمهالقيمابنالامامتوسيعوقد

بعدها.وما148ص"الكافي"الجوابوفيبعدها،وما352

الأصل.منسقطت

".ولغيره"له:الثلاثالنسخفيالكلمةهذهبعد

"لنفسه":الأصولوفي"فيعز".)ب(:وفي"فتنفر".و)ن(:)م(في

المثبت.والصواب

.بعدهالبيتينمعقيلولعله،عليهاقفلموالبيت،الاصلمن"سائر"سقطت

)ن(5و)ب(منواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما
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فيه)2(يلغنالكلابكانإذاماءورود)1(الاسودوتجتنب

ريقفان،الدوفيالداءريقهخبيثكللريقريقهمخالطةوليذكر

ا[.231/:قيلكما،داءالفاسق

يقرفهيلقاهمنكلمبذلبمهجتهسمحعنياقلبتسل

يعطفهمرنسيمأيوالغصنينهلهيأتيهصد)4(أي)3(كالماء

ويرشفهيحفيهابخرفمفيمرارتهفاذكرريقهحلاوإن

شأنه،هذامنمواصلةمنلنفسهيأنفونخوةمروءةأدنىلهومن

وراءماإلىفلينظر،بالمشاركةورضيالاعراضإلىنفسهتجبهلمفان

منمكنمنفان،الباطنةالقبائحمنالظاهر)6(والجمال()اللونهذا

لنفسهيرضىلافانه،البهائمنفوسمنأفبحفنفسه)7(القبائحفعلنفسه

ليسوانه،الخنزيرعنيحكىماالاأصلاالحيواناتمنحيوانبذلك

يكونأنهنفسهمنالممكنهذارضيفقد،سواهلوطيالحيوانفي

،والبدنالوجهفيوملاحةجمالكليغطيالقبحوهذا،الخنزيربمنزلة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

البيت.ينكسروبه"ورد"الاصل

و"المستطرف"57(،)2/"الأعشى"صيحفي:اختلافبعضمعانظره

55.346،صللأبشيهي

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويباي"."كما:الاصلفي

بمعنىوهو"صاد":الاصلوفي،تصحيف"صيد"،ب(:)نفيووقع)م(من

البيت.ينكسربهلكن،عطشاناي"صد"

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب.""اللوث:الاصلفي

.الأخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب،"الجمال"من:الاصلفي

.الثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة"القبائح"فعل
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.)1(ويصميعميالشيءحبكأنغير

ونفسهاوبعلهاواهلهاورسولهاللهخانتفقدأنثىالصورةكانتوإن

[)2(وعارهموزرهممننصيبفلها،ذريتهامنبعدهالمنذلك]وارلت

ألبتة.القبحهذاإلىصورتهالجمالنسبةولا

فياحدهماوجهيعلوالذيالقيحإلىفانظرذلكمعرفةأردتوإذا

الوحشةتعلوحتىمقابحالمحاسنتلكسبحانهاللهيقلبوكيف،كبره

قيل:كما،وجههوالقبح

)3(يسبهلميسبيهالذيحسنمنتهىفيالعاشقفكرلو

)1(

)2(

)3(

)4(

.اصولها)4(ذكرفيكفي،جدايطولالوجوههذهوتفصيل

"حبك:قال-لمجيئالعبيعنالدرداءابيعن)0513(رقمسننهفيداودابوروى

[ا.ويصميعميالشيء

والحديث92(.)3/الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيوضعفه

في"الامثال:كتابانظر.النبويةالاحاديثفيالواردةالامثالمنمعدود

153(.-)152صالاصبهانيالشيخلابي"النبويالحديث

.الثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلفيليسالمعقوفينبينما

212(.)1/"ديوانه"فيوهو،للمتنبيالبيتهذا

"،المحبين"روضةكتابهفيوجهاخمسيناللهرحمهالقيمابنالامامذكر

.الكتابنهايةإلى471،صفيانظرها
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فصل

بأمور:يكونفانه،الدينباعثتقويةوأما

ومن،ويسمعيرىوهويعصىأنوتعالىتباركاللهإجلال:أحدها

ألبتة.لذلكقلبهيطاوعهلمإجلالهمشهدبقلبهقام

"إنف،لهمحبةمعصيتهفيترك،سبحانهمحبتهمشهد:الثاني

أفضلأنكما،المحبينتركالتركوأفضل،")1(مطيعيحبلمنالمحب

يخافمنوتركوطاعتهالمحبتركفبين،المحبينطاعةالطاعة

بعيد.بون،)2(وطاعتهالعذاب

بالإساءة)3(يعامللاالكريمفان،والاحسانالنعمةمشهد:الثالث

اللهإحسانمشهدفليمنعه،الناسلئامهذايفعلوإنما،إليهأحسنمن

)4(،إليهنازلاوإتعامهاللهخيريكونأنمنهحياءمعصيتهعنونعمته

وملكبهذاينزلفملك،ربهإلىصاعدةوقبائحهومعاصيهومخالفاته

ب[.]23/!مقابلةمنبهافأقيح،بهذايعرج

العبدتمادىإذاتعالىالربفان،والانتقامالغضبمشهد:الرابع

)1(

)2(

)3(

)4(

لاطعته(.صادفاحبككانالو:وصدره،المباركلابنمنسوببيتعجزهذا

281(.)4/"الدينعلومإحياء"و946()32/"دمشقتاريخ":انظر

.الوراقلمحمودايضامنسوبوهو

4(،)2/للمبرد"و"الكامل81(،)4/"الوفيات"فواتانظر:

.()12ص"والمحاضرة"التمثيلو

.الاخرىالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة

"يقابل".:الاخرىالثلاثالنسخفي

"."عليه)ن(:و)م(في
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العبدهذاعنفصلا،شيءلغضبهيقملمغضبوإذا،غضبمعصيتهفي

الضعيف.

الدنياخيرمنبالمعصيةيفوتهماوهو،الفواتمشهد:الخام!س

وعرفا،وشرعاعقلامذموماسمكلمنبهالهيحدثوما،والاخرة

هذافيويكفي.وعرفاوعقلاشرعاالممدوحةالاسماءمنعنهوتزول

وماالدنيامنخيرمنهذرةمثقالأدنىالذيالايمانفواتمشهدالمشهد

سوءوتبقىلذتهاتذهببشهوةيبيعهفكيف،مضاعفةأضعافافيها

انهع!مالنبيعنصحوقد.الشقوةوتبقىالشهوةتذهبمعيشتها)1(؟!

)2(
مؤمن"وهويزنيحينالزانييزنيلا":قال

مثلرأسهعلىيبقىحتىالايمانمنه"ينزع:الصحابةبعضقال

.")3(إليهعادتابفان؛الطلة

)1(

)2(

)3(

فانالقميصعنهينزعكماالايمانعنه"ينزع:التابعينبعضوقال

."تهاتبعا":(ب)وفي،"معيشتهاسوء":نمكا"تبعتها":(ن)و(م)في

)57(،رقم"صحيحه"فيومسلم)2475(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمنكلاهما

)5367(،رقمللبيهقي"الايمان"شعبفي:الصحابةعنمعناهانظر

رقملللالكائي"الاعتقادو"شرح115،-114صللآجريو"الشريعة"

"السنة"و351(،)1/أحمدبنلعبدالله"السنة"و1877(،،1871-)9186

)538-رقم"الصلاةقدرو"تعظيم301(،201-001،)4/للخلال

.)953

مرفوعا،هريرةابيعن)0946(رقم"سننه"فيداودابورواهوقد

ووافقه،ومسلمالبخاريشرطعلي22()1/المستدركفيالحاكموصححه

الذهبي.
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")1(.لبسهتاب

)2(صحيحهفيالبخاريرواهالذيالحديثفيع!قهالنبيرأىولهذا

الشهوةتنوروعاد،الايمانلباسمنتعروالانهم؛عراةالتنورفيالزناة

بالنار.عليهيحمىظاهراتنوراقلوبهمفيكانالذي

لهبالشيطانوالظفرالشهوةقهرفان،والظفرالقهرمشهد:السادس

منبعدوكالظفرمنأعظمذلكذاقمنعندوفرحةومسرةحلاوة

وهو،عاقبةفأحمدعاقبتهوأما.فرحةوأتمموقعاوأخلىالادميين

صحتهإلىوأعادهالجسد،داءأزالالذيالنافعالدواءشربكعاقبة

واعتداله.

تركمنتعويضبهسبحانهاللهوعدماوهو،العوضمشهد:السابع

العوضبينوليوازنهواها،عننفسهونهىلاجله،المحارم

لنفسه.وارتضاهاختارهبالايثارأولىكانفأيهما،والمعوض

خاصة.ومعية،عامةمعية؟نوعانوهي،المعيةمشهد:الثامن

وقد،حالهعليهتخفىلابعينهوكونه،عليهتعالىالرباطلاعفالعامة

.تقدم

)1(

)2(

معالله>إن:كقوله،الخاصةالمعيةهنا:والمقصود

42(.)7/حبانلابن"الثقات":انظر.معدانبنخالدعنمرويهو

"المستدرك"فيالحاكمرواهعجينالنبيإلىمرفوعحديثفيذلكجاءوقد

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن22()1/

)1274(.برقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوضعفه

عنه.اللهرضيجندببنسمرةحديثمن)1386(رقمالبخاريصحيح

401



هموألذينا!صاائذينحاللهإن>:وقولي،[64:]الانفال(فيفيدىا

(!احسنينلمعاللهوإن>:وقوليأ[،28:]النحل(!ئحسنون

منواخرتهدنياهفيوانفعلهخيرالخاصةالمعيةفهذه96[،:]العنكبوت

،آخرهإلىالعمرأولمنالتمامعلىشهوتهونيلوطرهأ[]24/قضاء

هيإنماالعمر،منيسيرةمدةفيمنكدةمنغصةلذةعليهايؤثرفكيف

؟!زائلظلاوالشائمكاحلام

نا)3(يخافان:وهووالمعاجلة)2(،المغافصة)1(مشهد:التاسع

ماوبينبينهفيحال،غرةعلىوجلعزاللهفياخذه؛الأجليغافصه

منلهافيا،الآخرةلذاتمنيشتهيماوبينوبينهالدنيالذاتمنيشتهي

جربها[)4(!منإلايعرفهاما]لثن،أصعبهاوماامرهاماحسرة

ولاعينطرفةنفسهعلىيامنلامن"يا:القديمةالكتببعضوفي

.(الحذر")الحذر،يومسرورلهيتم

إلاليسالحقيقةفيالبلاءفإن،والعافيةالبلاءمشهدالعاشر:

البلاءفاهل؛وعواقبهاالطاعاتهيالمطلقةوالعافية،وعواقبهاالذنوب

وإنالطاعةاهلهمالعافيةواهل،اب!انهمعوفيتوإنالمعصيةاهلهم

)2(

)3(

)4(

)5(

61(.)7/"العرب"لسان.غزةعلىأخذهوغفاصا:مغافصةالرجلغافص

خطأ.وهو."والمعالجة":()بفي

.الاخرىالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة"يخاف"أنجملة

.الاخرىالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

ولا،يومسروريستتملامن"يا:بلفظالتوراةفيوجدهأنهمنبهبنوهبذكر

الحذر".الحذريوما،روحهعلىيأمن

"تاريخفيعساكروابن)521(،رقمالكبير""الزهدفيالبيهقيرواه

393(.)63/"دمشق
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أبدانهم.مرضت

البلاءاهلرأيتم"إذا:المرويالاثرفيالعلمأهلبعضوقال

والاعراضاللهبمعاصيالمبتلونالبلاءأهلإن")1(ء:العافيةاللهفاسألوا

.عنه)2(والغفلة

ابدانهمفيالمبتلينانواعيتناولفاللفظالبلاءاعظمكانوإنوهذا

أعلم.والله،وأديانهم

الهوىمصارعةودواعيهالدينباعثيعودأنعشر:الحادي

حينئذفتقوىالظفر،لذةيدركحتىقليلاقليلاالتدريجعلىومقاومته

والاعتياد.تحصيلهفيهمتهقويتشيءلذةذاقمنفان،همته

،الاعمالتلكعنهاتصدرالتيالقوىيزيدالشاقةالاعماللممارسة

بخلافتتزايدالشاقةالصنائعوأربابالحمالينقوىتجدولذلك

فيهضعفبالكليةالمجاهدةتركومنونحوهما.والخياطالبزاز)3(

غلبهالهوىمخالفةنفسهعودومن،الشهوةباعثفيهوقويالدينباعث

.أرادمتى

)1(

)2(

)3(

لاحد.نسبةدون338،ص"المدهش"فيالجوزيابنالاثرهذاذكر

رويانهإلا،التاليةالحاشيةفيسيأتيكماع!ي!النبيإلىمرفوعانهوجاء

".العافيةعلىاللهواحمدواالبلاءاهل"فارحموا:قالانهمريمبنعيسىعن

"مصنفه"فيشيبةابيابنورواهبلاغا،869()2/"الموطأ"فيمالك:رواه

وغيرهما.328(،58)6/""الحليةفينعيموأبو03423(،)93187،رقم

البلاءاهلرايتم"إذا:ع!يطالنبيقولعنسئلانهالشبليعنمرويوهذا

الله.عنالغفلةاهل:الشبليقالالبلاء؟اهلهممن".العافيةاللهفاسألوا

.(161)12/بغداد""تاريخ:انظر

312(.-311)5/"العرب"لسان.الثياب:والبرالبز.بائعهوالبزاز
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الخواطربهمرتوإذا،النفسحديثعنالباطنكف:عشرالثاني

أموالرووسوهيمنى،تصيرفانهاويساكنها،يؤويهاولانفاها

هموفا،فتصيرتقوىثم،أمانيصارتالخواطرساكنومتى.المفاليس

.المرادبهيقترنعزمافتصيرتقوىثم،إراداتفتصيرتقوىثم

وقوعهبعدالمقدورأثردفعمنوأيسرأسهلالاولالخاطرفدفع

.)1(معاودتهوترك

موافقةإلىتدعوهالتيوالاسبابالعلائققطععشر:الثالث

إلىهواهيصرفبل،هوىلهيكونلاأنالمرادوليسب[]24/،الهوى

شرعنهيدفعذلكفان،تعالىالربمرادتنفيذفيويستعملهينفعهما

يقيهاللهفانللهيستعملهالانسانمنشيءكلفان،معاصيهفياستعماله

وهواهلنفسهاستعملهللهيستعملهلاوما،وللشيطانلنفسهاستعمالهشر

بد.ولا

كانللهيكنلمإنوالعمل،والهوىللنفسكانللهيكنلمإنفالعلم

،والهوىالشيطانطاعةفيأنفقللهينفقلمإنوالمال،والنفاقللرياء

نإوالقوة،وحظوظههواهفيصاحبهاستعملللهيستعمللمإنوالجاه

معصيته.فياستعملتهاللهأمرفييستعملهالم

ومن،لغيرهالعملمنأشقعليهيكنلمللهالعملنفسهعودفمن

والعملالاخلاصمنأشقعليهيكنلموحظهلهواهالعملنفسهعود

للهالمنفقعلىأشقشيءفليس،الاعمالأبوابجميعفيوهذا،لله

وما274ص"الهجرتين"طريقكتابهفيالوجههذابيانفيالقيمابنتوسع)1(

بعدها.

701



بالعكس.وكذا،لغيرهالانفاقمن)1(

إلىعبادهندبالتياللهاياتعجائبإلىالفكرصرف:عشرالرابع

علىذلكاستولىفاذا،المخلوقةواياتهالمتلوةاياته:وهي،فيهاالتفكر

منغبنأعظموما.ووسواسهومحادثتهالشيطانمحاضرةعنهدفعقلبه

ذلكعنفرغب،والصحابةورسولهالرحمنمحاضريزاللاأنأمكنه

والله،الغبنهذابعدغبنفلا!والجنالانسمنالشيطانمحاضرةإلى

.المستعان

فلا،انقضائهاوقربزوالهاوسرعةالدنيافيالتفكر:عشرالخامس

نفعاوأقلهقيهاماأخسوحلودهبقائهدارإلىمنهاينزودأنلنفسهيرضى

عاينإذاتشتدحسرتهفان[)2(القلبميتالمروءةدنيءالهمةساقط]إلا

بهيعذبمازادهكانإذافكيف،لهنفعهعدملهوتبينتزودهماحقيقة

كانمنهأنفعهوماوتركينفعهماتزودإذابل؟!الألمغايةبسببهويناله

عليه.حسرة

الأموروأزفة،إصبعيهبينالقلوبمنإلىتعرضه:عشرالسادس

أوقاتيصادفأنفلعله،الدوامعلىإليهشيءكلوانتهاء،بيديه

فتعرضوانفحاتدهرهأيامفيللهإن":المعروفالاثرفيكما،النفحات

.)3("روعاتكمويؤمن،عوراتكميسترأناللهواسألوا،لنفحاته

)1(

)2(

)3(

.الاخرىالثلاثالنسخمنواثبتها،الاصلفيليست

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

رقم"مصنفه"فيشيبةأبيابنرواه،عنهاللهرضيالدرداءابيعنروي

221(.)1/الاولياء""خليةقينعيموابو)49345(،

="الكبير"فيالطبرانياخرجه،مالكبنانسعنمرفوعحديثفيوجاء

801



اللهيسأللاالتيالساعاتمنساعةيصادفتعرضهكثرةفيولعله

[أ2/]ه،الاجابةأعطيالدعاءمنشورأعطيفمن،أعطاهإلاشيئافيها

قيل:كما،دعاءهألهمهلماإجابتهيردلملوفانه

الطلبا)1(عودتنيماكفكجودمنوأطلبهأرجومانيلتردلملو

بمعاملةعبدهيعاملسبحانهاللهفان،الحالظاهرمنيستوحشولا

فانه،صفاتهفيشيء)2(كمثلهليسكما،أفعالهفيشيءكمثلهليسمن

ولا،ليغنيهإلاافقرهولا،ليشفيهإلاامرضهولا،ليعطيهإلاحرمهما

أكملعلىإليهاليعيدهماإلاالجنةمنأبويهأخرجوما،ليحييهإلاأماته

خلقتهافلكمنها،اخرج:لكقوليمنتجزعلاادميا:قيلكما،حال

إليها.وساعيدك

ويصحه،بحرمانهويعطيه،بابتلائهعبدهعلىينعمتعالىفالرب

تغضبهكانتإذاإلاأصلاتسوؤهحالةمنعبدهيستوحشفلا،بسقمه

منه.وتبعده،عليه

بينومحنته،متضادينجاذبينفيهبانيعلمأنعشر:السابع

وجاذب،عليينأهلمنالاعلىالرفيقإلىيجذبهجاذب:الجاذبين

"شعبفيوالبيهقي162(،)3/الاولياء""حليةفينعيموابو)072(،رقم

وغيرهم.(121)1رقم"الايمان

عنهما.اللهرضيمسلمةبنومحمدهريرةابيمسندمنايضاوروي

رقم"الصحيحة"السلسلةفيوشواهدهطرقهبمجموعمرفوعاالالبانيوحسنه

.)0918(

301(.)3/"السالكين"مدارجفياللهرحمهالقيمابنوذكره،عليهاقفلم)1(

.الاخرىالثلاثالنسخمنوامشدركتهاهالاصلمنساقطة"شيء"كلمة)2(
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سافلين.أسفلإلىيجذبه

حيثإلىينتهيحتىدرجةصعدالاعلىالجاذبمعانقادفكلما

درجةنزلالاسفلالجاذبإلىانقادوكلما،الاعلىالمحلمنبهيليق

سجين.منموضعهإلىينتهيحتى

أينفلينظر،الاسفلأوالاعلىالرفيقمعهوهليعلمأنأرادومتى

كانتالذيالرفيقفيتكونالبدنفارقتإذافانها،العالمهذافيروحه

وعقلاطبعاأحبمنمعفالمرءبها،أولى]فهوالدنيافيإليهمنجذبة

"وكل،بالطبعأهلهوإلىإليهمنجذبفهوبشيء[)1(مهتموكل،وجزاء

عك!ملنيلقل>:تعالىقالوقد،"يناسبهماإلىيصبوامرىء

وهممهابذاتهاتنجذبالعلويةفالنفوس84[،]الاسراء:<شايمه-

أسفل.إلىالسافلةوالنفوس،أعلىإلىوأعمالها

غيث)2(لنزولشرطالمحلتفريغأنيعلمأنعشر:الثامن

المحليفرغلمفمتى،الزرعلكمالشرط)3(الدغلمنوتنقيته،الرحمة

حتىفرغهوإن،فيهينزلقابلا)4(فارغامحلاالرحمةغيثيصادفلم

بلكاملازرعاالزرعيكنلمالدغلمنينقهلملكنهالرحمةغيثأصابه

له.الحكموكانالزرععلىالدغلغلبربما

)1(

)2(

)3(

)4(

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

فييأتيممامفهوموهو،الاخرىالنسخمناثبتهاوانما،الاصلفيليست

المصنف.كلام

"العرب"لسان:انظرالكثير.الملتفالشجرالدغلوأصلالفساد،:الدغل

/11(-244.)245

و)م(:منفهيالاولىالكلمةاما.الاصلفيليستاقابلا""فارغا:الكلمتان

النسخ.باقيمنفهي،الثانيةالكلمةواما)ن(.
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البذر،فيهاحويو،الزرعلقبولويهيئها،أرضهيصلحكالذندوهذا

السوءإراداتمنوفرغهقلبهالعبدطهرفاذا،الغيثنزولوينتظر

،والاخلاصب[2/]هوالمحبةوالفكرالذكربذرفيهوبذر،وخواطره

كان،أوانهفيالرحمةغيثنزولوانتظر،الرحمةرياحلمهابوعرضه

.)1(المغلحصولفيجديرا

الرجاءيقوىكذلك،وقتهفيالغيثلنزولالرجاءيقوىوكما

والاحوالالفاضلةالاوقاتفيجلالهجلالرحمننفحاتلاصابة

وعظم،القلوبوتساعدت،الهمماجتمعتإذاسيماولا،الشريفة

اجتماعفان،الجمعةأهلوجمعالاستسقاءوجمععرفةكجمع،الجمع

ونزولالخيرلحصولمقتضيةتعالىاللهنصبهاأسبابوالانفاسالهمم

مسبباتها.إلىمفضيةالاسبابسائرنصبكما،الرحمة

فيالحسيةالاسبابمنأقوى،الرحمةحصولفيالاسبابهذهبل

الغائبعلىالشاهدعليهيغلبلجهلهالعبدولكنمسبباتها،حصول

ماعلىويقتضيههذابهيحكممايؤثرولظلمه،العقلعلىوالحس

لرأىوأصلحهوهيأهالمحلالعبدفرغولو،ويقتضيهالاخربهيحكم

ذلكأزالفلو،العبدفيالذيالمانعإلايردهلااللهفضلفان،العجائب

كليسقيعظيمنهرحالفتأمل.صوبكلمنالفضلإليهلسارعالمانع

المجدبةالمعطشةالارضبعضوبينبينهفحصلعليها،يمرأرض

أرضه!جانبإلىوالنهر،الجدبيشكوفصاحبها،كثيفوسدسكر)2(

بمعنىوالمغل.الصوابهوالأخرىالنسخمناثبتوما،"الممغل":الاصل)1(

الغفة.

وكل=،فاهسذسكرا:يسكرهالنهرسكر375(:)4/"العرب"لسانفيقال)2(
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له،فناءلالبقاءحلقهسبحانهاللهأنالعبديعلمأن:عشرالتاسع

ألملاولذة،معهفقرلاوغناء،فيهخوفلاوامن،معهذلىلاولعز

إليهيسرعالذيبالبقاءالدارهذهفيوامتحنه،فيهنقصلاوكمالى،معها

الخوفمعهالذيوالامن،الذلكويعقبهالذكيقارنهالذيوالعزالفناء،

هناالذيوالنعيموالسروروالفرحةواللذةالغناءوكذلك،الخوفوبعده

هذافيالخلقأكثرفغلط،الزوالسريعوهو،ضدهيتعقبهبضدهمشوب

محله،غيرفيوالجاهوالملكوالعزوالبقاءالنعيمطلبواإذالمقام

بهظفروالذي،ذلكمنطلبهبمايطفرلموأكثرهم،محلهفيففاتهم

عنه.يزولثمقليلمتاعهوإنما

فمن،الكبيروالملكالمقيمالنعيمإلىبالدعوةجاءواإنماوالرسل

منأطيبفيهاعيشهفكانأ[]26/وأطيبهالدنيافيماألذلهحصلأجابهم

والشيطان،حاضرملكالدنيافيالزهدفان،دونهمفمنالملوكعيش

يصللاأنعلىالحرصكلفيحرصحسد،أعظمعليهالمومنيحسد

فهوالدينلداعيمعهفانقاداوغضبهشهوتهملكإذاالعبدفان،إليه

لشهوتهالمنقادوالملكحر،الملكهذاصاحبلانحالا؛الملك

يقوده،مالكزيفيمملوكمسطرفهو،وغضبهشهوتهعبدوغضبه

البعير.يقادكما،والغضبالشهوةزمام

صورتهالذيالظاهر)1(الملكعلىنظرهيقعالمخدوعفالمغرور

.حسرةواخرهالذةأولهاالتيالشهوةوعلى،رقوباطنهملك

به.سذما:والسكرسكر،فقدسذشق

.الاخرىالنسخمنوأثبتها،الاصلفيليست)1(
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المبادىءومن،الأواخرإلىالأوائلمننظرهيغيرالموفقوالبصير

العظيم.الفضلذووالله،يشاءمنيؤتيهاللهفضلوذلك،العواقبإلى

فيكافذكرنابماالعلممجردأنباعتقادهيغترلاأن:العشرون

استعمالهفيالجهدبذلإليهيضيفأنبدلابلالمقصود،حصول

فإنهاالعوائدعنالخروجذلكوملاك.فيهوالطاقةالوستعواستفراغ

ويستعين.أبداعوائدهعلىاستمرمنأفلحفلا،والفلاحالكمالأعداء

النبيقال،منهاوالبعدالفتنةمظانعنبالهربالعوائدعنالخروجعلى

منالتخلصعلىاستعينفماعنه")1(،فلينابالدجالسمع"من:ع!يم

ومظانه.أسبابهعنالبعدبمثلالشر

لهيطهرأن:وهي،حاذقإلامنهايتخلصلاللشيطانلطيفةوهاهنا

قربفإذا،تحصيلهإلىويدعوه،الخيرمنشيءبعض)2(الشرمظانفي

.)3(المستعانوالله،الشبكةفيألقاهمنه

)1(

)2(

)3(

رضيحصينبنعمرانحديثمن)9431(رقم"سننه"فيداودابواخرجه

مسلم.شرطعلى531()4/"المستدرك"فيالحاكموصححه.عنهالله

)ب(.منوالتصويب،"ضد":الاصلفي

باعثتضعيف:بشقيهالصبر،علىتعينالتيالاسبابفيهوالذيالبابهذا

الاماممناللهرحمهالقيمابنالاماماقتبسهقد،الدينباعثوتقوية،الشهوة

زادقدوبالطبعبعدها.وما65()4/"الدينعلوم"إحياءكتابهفيالغزالي

الابل.أكبادلهاتضربامور،هناالقيمابنالامام
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عشرالثالثالباب

)1(الاحوالمنحالفيالصبرعنيستغنيلاالانسانأنبيانفي

منحالفيالصبرعنيستغنيلاعليهجارياالتكليفقلمدامما

اجتنابهعليهيجبونهي،وتنفيذهامتثالهيجبأمربينفإنه،الاحوال

شكرعليهيجبونعمةاتفاقا،عليهالصبرعليهيجبوقدر،وتركه

لهلازمفالصبرب[]26/تفارقهلاالاحوالهذهكانتوإذا؛عليهاالمنعم

.المماتإلى

نوعين:منيخلولاالدارهذهفيالعبديلقىماوكل

.ومرادههواهيوافق:أحدهما

لفه.يخا:لاخروا

منهما.كلفيالصبرإلىيحتاجوهو

،والمال،والجاه،والسلامة،كالصحة:لغرضهالموافقالنوعأما

:وجوهمنفيهاالصبرإلىشيءأحوجوهو،المباحةالملاذوأنواع

البطرعلىتحملهولابها،يغترولاإليها،يركنلاأناحدها:

أهله.اللهيحبلاالذيالمذموموالفرحوالاشر

تنقلبفانهااستقصائها،فيويبالغنيلهافيينهمكلاأن:الثاني

إلىذلكانقلبوالجماعوالشربالاكلفيبالغفمنأضدادها،إلى

.والجماعوالشربالاكلوحرم،ضده

62(.95،06،61.)4/"الدينعلوم"إحياء:ايضاذلكفيانظر)1(
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فيسلبها.يضيعهولا،فيهااللهحقاداءعلىيصبرأن:الثالث

ماكلمننفسهيمكنفلاالحرامفيصرفهاعنيصبرأن:الرابع

أوقعتهالاحترازكلاحترزفان)2(،الحرامفيتوقعهفانها)1(منهاتريده

.الصديقونإلاالسراءعلىيصبرولا،5المكروفي

يصبرولاوالكافر،المؤمنعليهيصبر"البلاء:السلفبعضقال

.")3(صديقإلاالعافيةعلى

وابتلينافصبرنا،بالضراء"ابتلينا:عوفبنعبدالرحمنوقال

.نصبر")4(فلمبالسراء

والاولاد،والازواجالمالفتنةمنعبادهسبحانهاللهحذرولذلك

رذ!عناؤلد!مولاامولكمبرطهكملاءامنواالذينيهايها>:تعالىفقال

ازوجكممنإتءامنواالذدىيايها>:وقال9[،:]المنافقون(ألله

.[41:]التغابن<فاحذروهمل!معدواواؤلد!م

عداوةأنهاالناسمنكثيريفهمهماالعداوةهذهمنالمرادوليس

الهجرةعنللاباء()الصادةالمحبةعداوةبل،والمحادةالبغضاء

كماالبر،أعمالمنذلكوغير،والصدقةالعلموتعلموالجهاد

عنعكرمةعنسماكحدثنا:إسرائيلحديثمن"الترمذي"جامعفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ب(.منواستدركتها،الاصلمنساقطة

.الاخرىالنسخمنواستدركتها،الأصلمنساقطة"الحرام"في

عليهيصبرالبلاء:العارفينبعض"قال95(:)4/"الاحياء"فيالغزاليقال

".صديقإلاعليهايصبرلاوالعوافي،المؤمن

حسن".حديث"هذا:وقال)2464(،رقم"جامعه"فيعنهالترمذياخرجه

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالمثبت،"المضادة":الاصلفي
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منإنءامنواالذجمتيايها!:الايةهذهعنرجلوسالهعباسابن

هؤلاء":لقا.[41:التغابن]<فاصذروهملكمعدواواولدكمازواجكئم

أزواجهمفابىلمجي!النبيياتواانفارادوا،مكةأهلمناسلموارجال

ع!اللهرسولاتوافلما،لمجي!اللهرسولياتواأنيدعوهمأنواولادهم

عزاللهفأنزل،يعاقبوهمأنهمواالدينفيفقهواقدالناسأ[]27/ورأوا

حسنحديثهذا:الترمذيقال."الايةءامنوا(الذجمتيايها>وجل

)1(

صحيح.

،وولدهزوجتهبسببوالفلاجالكمالمنالعبدفاتماأكثروما

.")2(مجبنةمبخلةالولد":الحديثوفي

بن)3(حسينحدثني:قالالحباببنزيدحدثنا:أحمدالاماموقال

رسول"كان:يقولأبيسمعت:قالبريدةبنعبداللهحدثني:قالواقد

يمشياناحمرانقميصانعليهماوالحسينالحسنفجاءيخطبنا،ع!ي!الله

3،يديهبينفوضعهمافحملهماالمنبرعن!سيماللهرسولفنزل،ويعثران

إلىنظرت،[15:]التغابن(فتنةواولدكضأموليإنما>اللهصدق:قال

.ورفعتهما")4(حديثيقطعتحتىأصبرفلمويعثرانيمشيانالصبيينهذين

)1(

)2(

)3(

)4(

)3317(.رقم"الترمذي"جامع

وصححه.العامرييعلىحديثمن)3666(،رقم"سننه"فيماجهابنرواه

مسلم.شرطعلى164()3/المستدركفيالحاكم

المستدركفيالحاكمرواه،حلفبنالاسودحديثامثلهاشواهدوله

/3(.)692

التخريج.مصادرمنوالتصويب"زيد".:النسخوباقيالاصلفي

354(.)5/"المسند"

رقم="جامعه"فيوالترمذي)9011(،رقم"سننه"فيداودابوواخرجه
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وهو،عليهموشفقتهبالصغارولطفه!م!رحمتهكمالمنوهذا

بالصغار.واللطفوالشفقةالرحمةللأمةمنهتعليم

فصل

والجائع،بالقدرةمقرونلانه؛شديداالسراءعلىالصبركانوإنما

عندالشبقوكذلك،حضورهعندالصبرعلىمنهأقدرالطعامغيبةعند

حضورهاهعندمنهأصبرالمرأةغيبة

فصل

باختياريرتبطأنإمايخلوفلاللهوىالمخالفالثانيالنوعوأما

كالمصائب،باختياره)1(أولهيرتبطلاأو،والمعاصيكالطاعاتالعبد

فيه،الدخولبعدإزالتهفىلهاختيارلاولكنباختيارهأولهيرتبطأو

:أقسامثلاثةفهاهنا

بكونهاتوصفالتيأفعالهجميع:وهو،باختيارهيرتبطما:أحدها

معصيةهأوطاعة

تنفربطبعهاالنفسلانعليها؟الصبرإلىمحتاجفالعبدالطاعةفأما

وإيثارالكسلمنطبعهافيفلماالصلاةأما،العبوديةمنكثيرعن

.)2(الراحة

)1(

)2(

وابن)1413(،رقم"المجتبى"فيوالنسائي،"غريب"حسن:وقال)3774(

036(.)0رقم"سننه"فيماجه

.الاخرىالشلاثالنسخمنواثبتها،الاصلمنساقطة

ذلكمعاتفقإذاسيما"ولا:الاتيةالعبارةالكلمةهذهبعدالاخرىالنسخفي

فلا=،الغفلةأهلومخالطة،الشهواتإلىوالميل،الذنبورينالقلبقسوة
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)1(الحجوكذلكوالشحالبخلمنطبعهافيفلماالزكاةوأما

جميعا.للأمرينوالجهاد

:أحوالثلاثةفيالصبرإلىهاهناالعبدويحتاج

وتجنب،والاخلاصالنيةبتصحيحفيهاالشروعقبلأحدها:

به.المامورتوفيةعلىالعزموعقد،والسمعةالرياءدواعي

]عنالصبرفيلازم،العملحالالصبر]27/ب[:الثانيةالحالة

ذكراستصحابعلىالصبر[)2(ويلازم،والتفريطفيهالتقصيردواعي

فليس،أمرهفيينساهلاوأن،المعبوديديبينالقلبحضوروعلىالنية

الاتيانحالالامرينسىلاانالشانكلالشانبلالمأمورفعلفيالشان

.أمرهفيلذكرهمستصحئايكونبل،بامره

توفيةعلىالصبرإلىمحتاجفهو،المخلصينالعبيدعبادةفهذه

الصبروإلى،وسننهاوواجباتهاوأركانهابادائهابالقيامحقها)3(العبادة

يعطلهفلا،بعبادتهعنهيشتغللاوانفيهاالمعبودذكراستصحابعلى

الجوارحقياميعطلهولا،بعبوديتهجوارحهقيامعنبقلبهاللهمعحضوره

يديه.بينقلبهحضورعنبالعبودية

:وجوهمنوذلكالعملمنالفراغبعدالصبر:الثالثةالحالة

)1(

)2(

)3(

متكلفاكانذلكمعفعلهاوإنيفعلها،انوغيرهاالامورهذهمعالعبديكاد

منفلعلها".الجيفةإلىكالجالسلفراقها،طالباعنها،ذاهلاالقلبغائب

النص.فياقحمتثمالنشاخبعضتعليقات

.الاخرىالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة"الحج"وكذلك

.الاخرىالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

.الأخرىالنسخمنواثبتها،الأصلمنساقطة

118



تعالى:قالكما،يبطلهبماالاتيانعننفسهيصبرأنأحدها:

فليس،[264:]البقرة(ىلاذوابالمنصدقاتكمنجطلوالاءامنواالذينجمايها>

يبطلها.مماحفظهافيالشانإنما)1(بالطاعةالاتيانفيالشان

فان،بهاوالتعاظموالتكبربهاوالعجبرويتهاعنيصبرأن:الثاني

.الظاهرةالمعاصيمنكثيرمنعليهأضرهذا

فان،العلانيةديوانإلىالسرديوانمننقلهاعنيصبرأن:الثالث

فاذاالسر،ديوانفيلهفيكتباللهوبينبينهسراالعمليعملالعبد

بالفراغانطوىالصبربساطأنيطنفلا،العلانيةديوانإلىنقلبهتحدث

العمل.من

فصل

قطععليهيعينماوأعظمظاهر،فامرهالمعاصيعنالصبروأما

[)2(وقطع،والمحادثةالمجالسةفيعليهاالاعوان]ومفارقةالمالوفات

تظاهرالعادةإلىالشهوةانضافتفاذاخامسةطبيعةالعادةفانالعوائد،

قهرها.علىالدينباعثيقوىفلا،اللهجندعلىالشيطانجندمنجندان

فصل

فيحيلةللعبدوليسالاختيار،تحتيدخللاما:الثانيالقسم

وسرقة،عليهيعزمنكموتفيها،للعبدصنعلاالتيكالمصائب،دفعه

:نوعانوهذا،ذلكونحو،ومرضه،ماله

)1(

)2(

.الاخرىالثلاثالنسخمنوائبتها،الاصلفيليست

المالوفاتقطع"من:فيهوالعبارة.الاصلمنساقطالحاصرتينبينما

."..والعوائد
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فيه.لادميصنعلاما:احدهما

وغيرهما.والضربكالسب،مثلهادميجهةمناصابهما:والثاني

:مقاماتأربعالأولفالنوع

إلاأ[]28/يفعلهلاوهذا،والتسخطوالشكوىالعجزمقام:احدها

المصيبتين.أعظموهو،ومروءةوديناعقلاالناساقل

والانسانية.للمروءةوإماللهإما،الصبرمقام:الثانيالمقام

وفيالصبر،مقاممناعلىوهو،الرضىمقام:الثالثالمقام

وجوبه.علىمتفقوالصبر،نزاعوجوبه

يشهدفانه،الرضىمقاممنأعلىوهو،الشكرمقام:الرابعالمقام

عليها.المبتليفيشكر،نعمةالبلية

هذهفيهفلهالناسقبلمناصابهماوهو:الثانيالنوعواما

أخر:أربعةإليهاوتنضاف،المقامات

والصفح.العفومقام:احدها

منوفراغه،والانتقامالتشفيإرادةمنالقلبسلامةمقام:الثاني

بها.وضيقهوقتكلالجنايةمطالعةالم

الاذىهذابايصالظالماكانوإنوانه،القدرشهودمقام؟الثالث

واذى،بطالمليسالظالمهذايدعلىواجراهعليكقدرهفالذي،إليك

والبردالحرأذىمنفالمتسخط،دفعهفيحيلةلاوالبردالحرمثلالناس

واسبابه.طرقه)1(اختلفتوإن،بالقدرجاروالكل،حازمغير

.الاخرىالنسخمنوالمثبت،"اختلف":الاصلفي)1(
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بإحسانك،إساءتهومقابلةالمسيءإلىالاحسانمقام:الرابعالمقام

العبدفاتفان،اللهإلايعلمهلاماوالمصالحالفوائدمنالمقامهذاوفي

وأسفلهاهالمقاماتبأخسلنفسهيرضىفلاالعاليالمقامهذا

فصل)1(

لهيكنلمتمكنفاذا،باختيارهورودهيكونما:الثالثالقسم

واخرهاختيارأولهالذيكالعشقوهذا،دفعهفيحيلةولااختيار

دفعهافيحيلةلاالتيوالآلامالامراضلاسبابوكالتعرضاضطرار،

فهذا.المسكرتناولبعدالسكردفعفيحيلةلاكما،أسبابهامباشرةبعد

،آخرهفيعليهالصبرفرضهبقيفاتهفلما،أولهفيعنهالصبرفرضهكان

ونفسه.هواهداعييطيعلاوأن

مابعضنيلأنإليهيخيلأن:وهي،عجيبةدسيسةههناوللشيطان

يكونأنوغايته،التداويسبيلعلىلهيباحأوعليهيتعينقدمنهمنع

.الفقهاء)2(منكثيرأجازهوقد،والنجاسةبالخمركالتداوي

)1(

)2(

الاصل.فيتطهرلم

الشافعية،عندووجهالحنفيةعندوجههوبالجوازفالقول،بالخمرالتداوياما

باطنه.دونالجسدظاهرفيبهاالتداويكانإذاللمالكيةوقول

592،ص"الفقهية"القوانينو228(،)5/"عابدينابن"حاشيةانطر:

.(1916/)0"الطالبين"روضةو

المالكيةعندووجه،والشافعيةالحنفيةمذهبفهوبالنجاسةالتداويواما

الجسد.ظاهرعلىكانإذا

الفقهية""القوانينو215(،)021/4(،)1/"عابدينابن"حاشيةانطر:

.(1916)0"الطالبين"روضةو،592ص
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يزيدهبلالداءيزيللاالتداويهذافان،الجهلأعظممنوهذا

هذافيودنياهدينههلاكفكانب[]28/بذلكتداوىممنوكم،ويقويه

تعالى:قالكما،والتقوىالصبرالداءلهذاالنافعالدواءبلالدواء!

،[186:عمران]الكا(الامورمقَعزملكذف!نوتتقواتصتهبرواوإن>

(!المحسنيناجصيضيعلااللهفإتوضبزيتىمنإن!>:وقال

يستغنيولاالدينادواءمنداءكلدواءوالتقوىفالصبر09[،:]يوسف

صاحبه.عنأحدهما

مفرطاعاصياكانإذاالقسمهذافيالصبرعلىيثابفهل:قيلفان

له؟اختياريغيروهومنهتولدماعلىمعاقبايكونوهل؟أسبابهيتعاطى

المحظور،المسببمنتعاطاهماعلىوندمللهصبرإذا،نعم:قيل

أجريضيعلاوالله،صالحوعمللنفسهمنهجهادلانه؛صبرهعلىأثيب

عملا.احسنمن

كما،منهتولدوماالمسببعلىالعقوبةيستحقفانهعقوبتهوأما

محظوراالمسببكانفاذا،سكرهحالفي5جناماعلىالسكرانيعاقب

المحرمةالاسبابعلىيعاقبسبحانهاللهفإن،معذوراالسكرانيكنلم

تولدماوعلىبهاالمأمورالاسبابعلىيثيبكمامنها،تولدماوعلى

منأوزارمثلالوزرمنفعليهوضلالةبدعةإلىدعامنكانولهذا.منها

!ء)1(
القاتلادمابنعلىكانولذلك،فعلهعنتولدلهاتباعهملان؛تبعه

دعا"من:قالع!ي!اللهرسولانعنهاللهرضيهريرةابيحديثفيجاءكما)1(

شيئا،اجورهممنينقصلاتبعهمناجورمثلالاجرمنلهكانهدىإلى

منذلكينقصلاتبعهمناثاممثلالاثممنعليهكانضلالةإلىدعاومن

)2674(.رقم"صحيحه"فيمسلماخرجه.شيئا"اثامهم
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تعال!:قالوقد)1(،القيامةيومإلىظلماقاتلكلذنبمنكفللاخيه

بغيرعلو(يضفونهوالذلىاؤزارومنلقنمةايؤمملةكااوزارهتمليخملوا>

اثقاالم(ءواثقالااثقاهم>وليحد:وقال25[،]حا:

:13[.]العنكبوت

والانسان،فعلهمنوليسالمتولدهذامنالتوبةفكيف:قيلفان

؟باختيارهيتعلقعمايتوبإنما

وحبس،وموجباتهدواعيهإجابةوعدم،عليهبالندممنهالتوبة:قيل

عنبرفعهذلكمعفتوبتهبالغيرمتعلقاالمتولدكانفان،ذلكعنالنفس

نأيبينأنالبدعةإلىالداعيتوبةمنكانولهذا،الامكانبحسبالغير

تعالىشرطكما؛ضدهفيالهدىوأن،وضلالةبدعةإليهيدعوكانما

البيناتمناللهأنزلماكتمانذنبهمكانالذينالكتابأهلتوبةفي

ويبينوا،نفوسهمفيالعمليصلحواأن:بذلكالناسليضلواوالهدى

البيتتمنأنزلنامايكتمونائذينإن>:فقال،إياهيكتمونهمكانواماللناس

ويلععماللهيلعنهماولنكالكئئبفيللناسلمجئهمابعدا[]92/منواالدي

التوأبواناعيتهتماتوبفاولسكوبينواواصلواتابواالذينإلا!البعنوت

.[951،061:]البقرة!(اوحمص

قلوبإفسادذنبهمكانالذينالمنافقينتوبةفيشرطكماوهذا

أعداءوالمشركينباليهودواعتصامهموتحيزهم،المؤمنينضعفاء

نفستقتل"لا:ع!يكاللهرسولقال:قالمسعودبنعبداللهحديثلذلكيدل)1(

".القتلسنمنأوللانهدمها؛منكفلالاولادمابنعلىكانإلاظلما

رقم"صحيحه"فيومسلم)3335(،رقم"صحيحه"فيالبخاريأخرجه

.)1677(
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إفسادهم،بدليصلحواأن:وسمعةرياءالاسلامهـاظهارهم،الرسول

والمشركين،الكتابأهلمنبالكفاراعتصامهمبدلباللهيعتصمواوأن

.)1(وسمعةرياءلهإظهارهمبدلللهدينهميخلصواوأن

.المستعانوالله،وحقيقتهاالتوبةشرائطتفهمفهكذا

للهلهادلوواظصوادينهمتابواوأضلواواعتصمواإلاالذين>:تعالىقولهقيوذلك)1(

.[641:ءلنساا]!(عظيماأخراالمؤينيناللهيؤتوسؤفالمؤمنايثمع!ولائف
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عشرالرابعالباب

)1(النفوسعلىالصبراشقبيانفي

العبد،علىوسهولتهالفعلإلىالداعيقوةبحسبالصبرمشقة

علىشيءأشقعنهالصبركانالامرانهذانالفعلفياجتمعفاذا

الآخروفقدأحدهماوجدوإن،عنهالصبرسهلمعافقداوإن،الصابر

وجه.منوصعبوجهمنالصبرسهل

الفواحشوأنواعالمسكروشربوالسرقةالقتلإلىلهداعيلافمن

وأسهله.شيءأيسرمنعنهفصبره،عليهسهلهوولا

شيءأشقعنهفصبره،فعلهعليهوسهلذلكإلىداعيهاشتدومن

الفاحشة،عنالشابوصبر،الظلمعلىالسلطانصبركانولهذا،عليه

"المسند"وفي.بمكاناللهعندوالشهواتاللذاتتناولعنالغنىوصبر

")2(.صبوةلهليستشابمنربكعجب":ع!ي!النبيعنوغيره

ظلفياللهيظلهمأنالحديثفيالمذكورونالسبعةاستحقولذلك

فيالعدلعلىالمتسلطالامامصبرفان،ومشقتهصبرهملكمالعرشه

ومخالفةاللهعبادةعلىالشابوصبر،وغضبهورضاهوحكمهقسمه

)1(

)2(

علوم"إحياءكتابهفيالغزاليالامامالبابهذابيانإلىالقيمابنالامامسبق

شئت.إنفراجعه61()4/"الدين

.نحوه(4/151)المسند""

)2843(.برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوصححه

)3/الاثيرلابن"النهاية".منهالمرةوهي،الهوىإلىميل:ايوصبوة

.)11
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إخفاءعلىالمتصدقوصبرالمسجد،ملازمةعلىالرجلوصبر،هواه

الداعيجمالمعالفاحشةإلىالمدعووصبر،بعضهعنحتىالصدقة

اجتماعهماحالفي]ذلكعلىاللهفيالمتحابينوصبر،ومنصبه

وإظهارهذلككتمانعلى[)1(اللهخشيةمنالباكيوصبروافتراقهما،

الصبر.أشقمن،للناس

المختالوالفقيرالكذابوالملكالزانيالشيخعقوبةكانولهذا

لضعفعليهمالمحرماتب[]92/هذهعنالصبرلسهولةالعقوبةأشد

اللهعلىتمردهمعلىدليلاعنهاالصبرتركهمفكان،حقهمفيدواعيها

عليه.وعتوهم

الصبرأنواعأصعبمنوالفرجاللسانمعاصيعنالصبركانولهذا

؛الانسانفاكهةاللسانمعاصيفإنوسهولتهما،إليهماالداعيلشدة

تعريضاالنفسعلىوالثناءوالمراء،،والكذب،والغيبة،كالنميمة

من)2(ومدح،يبغضهمنعلىوالطعن،الناسكلاموحكاية،وتصريحا

فيضعف،اللسانحركةوتيسرالداعيقوةفتتفق،ذلكونحويحبه

وإنا:فقال."لسانكعليك"امسكلمعاذ:مج!ي!قالولهذاالصبر،

علىالنارفيالناسيكب"وهل:فقالبه؟نتكلمبمالمؤاخذون

.")3(!السنتهم؟حصائدإلامناخرهم

عليهيعزفانهللعبد،معتادةاللسانيةالمعاصيصارتإذاسيماولا

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما)1(

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالمثبت،"وتعريض":الاصلفي)2(

"،صحيححسن"حديث:وقال)2616(،رقم"جامعه"فيالترمذياخرجه)3(

.نحوه)7393(رقم"سننه"فيماجهوابن
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يتورعو[)1(النهارويصومالليل]يقومالرجلتجدولهذاعنها،الصبر

الغيبة،فيلسانهويطلق)2(،واحدةلحظةحريروسادةإلىاستنادهمن

يعلم!لامااللهعلىوالقول،)3(الخلقبأعراضوالتفكه،والنميمة

منوالقطرة،الحراممنالدانق)4(عنيتورعتجدهممنوكثيرا

الفرجبارتكابيباليولا،النجاسةمنالابرةرأسومثلالخمر،

هذهيا:قالمواقعتهاأرادفلمابأجنبيةخلارجلاأنيحكىكما،الحرام

!!حرامالاجنبيةوجهإلىالنظرفان،وجهكغطي

،البعوضدمعنالكوفةأهلمنرجلعمربنعبداللهسألوقد

ابنقتلواوقد([)البعوضدمعنيسألونيهؤلاءإلى"انظروا:]فقال

.لمجيو")6(اللهرسولبنت

منقومالاحرام،حالفيجاءني:هذهمنقريبليواتفق

قتلعنيسألونالاموالعلىوالاغارةالنفوسبقتلالمعروفينالاعراب

حرمالتيالنفسقتلعنيتورعونلاعجبايا:فقلت،القملالمحرم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.الاخرىالنسخمنالحاصرتينبينما

ذنبا".اختيارهبغبرنظرةيرى"أو:التاليةالعبارةالكلمةهذهبعد)ن(و)م(في

الصلاحاهلخص"وربما:التاليةالعبارةالكلمةهذهبعدالأخرىالنسخفي

".والدينباللهوالعلم

".أعراضهمفي"ويتفكه:ايضاالجملةهذهبزيادة)م(نسخةوانفردت

انظر:.والحقيرالتافهالشيءعلىويطلق،والدرهمالدينارسدس:هوالدانق

501(.1/)0"العربلسان"

تحريف.وهو،"الدقائق":الاخرىالنسخوفي

.الاخرىالنسخمنواثبته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

)4995(.رقم""صحبحهفيالبخاريرواه
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.الاحرامفيالقملةقتلعنويسألون،الله

واحادها،المعاصيأنواعفيالصبرشدةاختلافأنوالمقصود:

وضعفها.قوتهافيالمعصيةتلكداعيةباختلاف

المصيبة،علىفصبر:ثلاثة"الصبر:عنهاللهرضيعليعنويذكر

حتىالمصيبةعلىصبرفمن.المعصيةعنوصبر،الطاعةعلىوصبر

علىصبرأ[103/ومن.درجةثلاثمائةلهاللهكتبعزائهابحسنيردها

تسعمائةلهكتبتالمعصيةعنصبرومن،درجةستمائةلهكتبتالطاعة

-)1(
."درجه

المصيبةعلىفالصبر،صبران"الصبر:مهرانبنميمونوقال

.")2(المعصيةعنالصبرمنهوأفصل،حسن

24[،]الرعد:<بماصبزتتمعلتكوسنئم>:تعالىقولهفيالفضيلوقال

.")3(عنهنهوعماوصبروا،أمرواماعلى"صبروا:قال

والله،بهالمأمورقسمفيداخلاالمصيبةعلىالصبرجعلوكأنه

اعلم.

)1(

)2(

)3(

"الموضوعات"فيالجوزيوابن)24(،رقم"الصبر"فيالدنياابيابنرواه

".موضوعحديثهذا":الجوزيابنوقال.مرفوعا.(184)3/

"ذمفيالجوزيابنوذكره)18(.رقم"الصبر"فيعنهالدنياابيابنرواه

.06ص"الهوى

رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي)92(،رقم"الصبر"فيالدنياابيابناخرجه

930(01).

128



عشرالخامسالباب

العزيزالكتابنصوصمنالصبرفيوردماذكرفي

تسعينفيالقرانفيالصبراللهذكراحمد:الامامقال

انتهى.موضعا)1(0

:انواععدةوهي،الصبر)2(فيهاسيقالتيالانواعنذكرونحن

،[271:]النحل<باللهالأصتركوماواصبز>:كقولهبهلامراأحدها

ه[84:]الطور(رفيلحكوواضبزِ>

]الاحقاف:(فنملتمتتعجلولا>:كقوله،يضادهعماالنهي:الثاني

ولاتكن>:وقوله،[913:عمران]التخزنوا(ولاتهنواولا>وقوله،35[

ه[48:]القلم(اقىتكصحاحب

)1(

)2(

به.المامورالصبريضادفانهعنهنهيمافكلوبالجملة

152()2/"السالكين"مدارجفيأحمدالامامعنايضاالقيمابنوذكره

موضعا".تسعين"نحو:بلفط

اللهذكر"وقد93(:)01/"الفتاوى"مجموعفيكماالإسلامشيخوقال

)4/"الاحياء"فيالغزاليوفالموضعا".تسعينمنأكثرفيكتابهفيالصبر

فيالقرانفيالصبروذكر،بأوصافالصابرينتعالىاللهوصف"وقد52(:

والذي"تسعين":منمصحفة"سبعين":كلمةولعل.موضعا"وسبعيننيف

مواضع.وثلاثةمائةالمفهرسالمعجمفي

155(0-153)2/"السالكين"مدارجفيالانواعهذهأكثرالقيمابنوذكر

الواردةالاياتبعضإلى52()4/"الدينعلوم"إحياءفيالغزالياشاروقد

الصبر.في
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اصبرواءامنواائذجمف>يائها)1(:كقوله،بهالفلاحتعليقالثالث

فعلق؛2[00:عمران]ال!(تفلحونلعلكماللهواتقواورابطواوصابروا

الامور.هذهبمجموعالفلاح

كقوله:،غيرهعلىالصابرأجرمضاعفةعنالاخبار:الرابع

يوفىإنما>:وقوله54[،:]القصص<صبروابمامرتيناتجرهميؤتؤناؤليهك>

.[01:]الزمر!(حساببغيراتجرهمالصخبرون

قالالصبر،إلاثوابهيعرفعمل"كل)2(:القاسمبنسليمانقال

:قال.[01]الزمر:ث!(حساببغتراجرهمالصخبرونيوفىإنما>:تعالىالله

.المنهمر")3(كالماء

تعالى:اللهقال،وباليقينبهالدينفيالامامةتعليق:[لخامس

(!يوقنونثايختناو!انواصبروالمابامرناجهدونايمة!وجعلنا>

الدين.فيالإمامةتنالواليقينفبالصبر24[،:]السجدة

معأللهإن>:تعالىقال،لهمسبحانهاللهبمعيةظفرهم:السادس!

بعزالصابرون"فاز:عليأبوقالكما46[:]الانفال(!الصبررن

.")4(معيتهاللهمننالوالانهم؛الدارين

وهي:،لغيرهميجمعهالمأمورثلاثةللصابرينجمعأنه:السابع

ولمجشر>:تعالىقال،إياهموهدايته،لهمورحمته،عليهممنهالصلاة

)1(

)2(

)3(

)4(

.الاخرىالشلاثالنسخمنوالتصويب."قوله":الأصلفي

137(.)4/"والتعديلالجرح"انظر.الزاهدالمصريالقاسمبنسليمانهو

)02(.رقم"الصبر"كتابفيالدنياابيابنعنهاخرجه

5257صالقشيرية"الرسالة":فيالدقاقوهو،عليابيقولانطر
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رجون!إليهوإناللهقالواإنامصيبةأصبتفمإذآ!أنذينالفخبرينب[03/]

]البقرة:!(اتمهتدونهموأولمكورخمةرتهممن!لواتعيتهماولبك

ه[-155157

لالي"ما:فقال-نالتهمصيبةعلىعزيوقد-السلفبعضوقال

منخيرمنهاخصلةكل،خصالثلاثالصبرعلىاللهوعدنيوقدأصبر

.عليها")1(وماالدنيا

به)2(بالاستعانةوامروعدةعوناالصبرجعلسبحانهانه:الثامن

عونلالهصبرلافمن45[،:]البقرة<بألصبروألصلوِ>واستعينوا:فقال

له.

نإبل>فقال،والتقوىبالصبرالنصرعلقسبحانهأنه:التاسع

الملعكةمنءالصبخمسةربكم!ددكتمهذافؤرهئممنولالوكموتتقواتفحبروا

.[125:عمران]ال!(مسومين

.الصبر")3(معالنصران"واعلم:ع!يمالنبيقالولهذا

العدوكيدمنعظيمةجنةوالتقوىالصبرجعلسبحانهانه:العاشر

تعالى:فقالمنهما،اعظمبجنةذلكمنالعبداستجنفما،ومكره

)1(

)2(

)3(

عبداللهبنمطرفعن244()7/"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه

الشخير.ابن

)م(.)ب(،:منواستدركتها،الاصلمنساقطة

542()3/"المستدرك"فيوالحاكم703(،)1/"مسنده"فياحمداخرجه

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمنوغيرهما،

794(.-694)5/"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوصححه
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.[021:عمران]الشئأ(كيدهتميضركملاوتئقواضبرواوإن>

الجنةفيعليهمتسلمملائكتهأنأخبرسبحانهأنه:عشرالحادي

علييهمسذئم!باليكلمنعلتهميدظونوالمليهكة>:تعالىقالكمابصبرهمل

.[42-23:]الرعد!(الدارعفبىفنعمصبرتمبما

ثم،بهعوقبوامابمثليعاقبواأنلهمأباحسبحانهانه:عشرالثاني

عاقضت!وإن>:فقال،لهمخيرصبرهمأنالتوكيدغايةمؤكداقسماأقسم

.[621:النحل]<اصرتضرلهوصبزتمولينبه-عوقئتممابمثلقبوافعا

ثمبعدهباللامثمبالواوعلطالمدلولبالقسمالتأكيدهذافتامل

.الجوابفيالتيباللام

الصبرعلىالكبيروالاجرالمغفرةرتبسبحانهأنه:عشرالثالث

لهمأولبهكالصخلختو!لواصبرواالذين>إلا:فقال،الصالحوالعمل

صٌص.ءصصء
.[11:]هود!(!بيرواجرمغفرة

(-1)

باليأس)2(الموصوفالمذمومالانساننوعمناللهثنيهوهؤلاء

الذمهذامنخلاصولا،النعمةعندوالفخروالفرح،المصيبةعندوالكفر

بهما.إلاالكبيروالاجرالمغفرةتناللاكما،الصالحوالعملبالصبرإلا

عزممنالمصائبعلىالصبرجعلسبحانهأنهعشر:الرابع

أجلهاعلىيعزمإنماالتيالامورمنعليهيعزممما:أيالامور،

،[34:]الشورىالافور(عرشلمنلكذانونجفرصبرولمن>:فقال،شرفهاوا

ماعلىالمرواصبزعنوانها[]31/بالمعروفوآمر>:لابنهلقمانوقال

)1(

)2(

22.ص"إخوانهاحدإلىالقيمابن"رسالةوانظر.اللهاستثناهمأي

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب"بالموصوف"،:الاصلفي
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.[71:نلقما]!(لامورأعزممنلكذإنبكاصا

وهيوالظفر،بالنصرالمؤمنينوعدسبحانهانهعشر:الخامس

نالهمإنماأنهوأخبر،الحسنىالكلمةوهي،لهمسبقتالتيكلمته

بماإشرءيلبغعلىالحسنئرئككلمت>وتمت:تعالىفقال،بالصب!

.[137:]الاعرافصبروا<

وجعلهابالصبر،[)1(محبتهعلقسبحانهأنهعشر:]السادسر

لماوهنوافماكثيررتئونمعبمافنلنجزمنوكابر>:تعالىفقال،لاهله

:عمران]آل!(الصبرينيحبواللهونوااشت!وماضعفواومااللهسبيلفياصابهخ

461].

الصابرونإلايلقاهالاأنهالخيرخصالعنأخبرانه:عشرالسابع

كتابه:منموضعينفي

قالواالعلمأوتواالذينوأن،قارونقصةفيالقصصسورةمن

صلحأوعملءامفرناللهثوابوئلئم>:أوتيمامثلتمنواللذين

.8[0:]القصص!(الصنرونإلايلقنهاولا

هيبالتييدفعأنالعبدأمرحيث)2(،السجدةحمسورةوفي

ثمقريبحبيبكأنهعداوةوبينهبينهالذيصارذلكفعلفاذا،أحسن

(!عظيمحبذذوإلايلقنهاوماصبرواالذينإلايمقنهاوما>:قال

35[.:]قصلت

)1(

)2(

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

.7024/:المسير""زادانظر.فصلتسورةاسماءمنالسجدة
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بهاويتعظباياتهينتفعانما]أنه[أخبرسبحانهأنهعشر:الثامن

تائايخطناموسىأزصسلناولنذ>:تعالىفقالالشكور،الصبار

لفذفى%إاللهباثمموذكرهمالنورإلىالظدتمفقومكاحغ

.[5:]إبراهيمج<شكورصبارلكللأيت

اللهبنعمتالبخرفيئحريالفكانقرالم>:لقمانفيتعالىوقال

ه31[:]لقمان!(شكورلكلصئارلأيختذلكفيإنءايختهحليري!من

فيإنممزقكلومزقنهمأحاديثفجعلتهتم>:سبأقصةفيتعالىوقال

.[91:]سباثجع(صئارشكو2لكللأيتلكذ

الريحيستكنيشاإنثجع؟لاغلمالبخرفياتجوارءايتهومن>:تعالىوقال

.33[،32:]الشورىصعثارشكور(لئىلأيتذلكفيإنظهرهعكرواكدفيظللن

ينتفعإنماالرباياتأنعلىتدلالقرانفي)1(مواضعأربعفهذه

والشكر.الصبرأهلبها

،صبرهعلىالثناءبأحسنأيوبعبدهعليأثنىأنه:عشرالتاسع

عليهفأطلق،44[:]ص<ثج!اوابإنبماالعئدنعمصعابرأوجدنهإنا>:فقال

يصبرلممنانعلىيدلوهذا،صابراوجدهبكونهائعئد<نعم>:قوله

العبد.بئسفانه

لممنكلعلىعاماحكمابالخسرانحكمسبحانهأنه:العشرون

سواهم،رابحلاأنهب[]31/علىيدلوهذا،والصبرالحقأهلمنيكن

وعملواءامنواالذينإلاجخمصرلفىافينسنإنجوالعصر>:تعالىفقال

.3[-1:]العصر!(لصبرباولواصوالحقبأوتوا!والصلختا

.اياتاربعالمقصودلانتوهماالعددذكرولعله،مواضعاربعة:الصواب)1(
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.")1(لوسعتهمالايةهذهفيكلهمالناسفكر"لو:الشافعيقال

العمل،وقوةالعلمقوة:قوليهتكميلفيكمالهالعبدأنوذلك

فهو،نفسهتكميلإلىمحتاجهووكما.الصالحوالعملالايمانوهما

بالصبر،والتواصي،بالحقالتواصيوهو،غيرهتكميلإلىمحتاج

الصبر.هوإنماعليهيقومالذيوساقهوقاعدتهذلكواخية

الصبراهلبانهمالميمنةأهلخصسبحانهانه:والعشرونالحادي

فقال،غيرهمبهماووصوا،الخصلتانهاتانبهمقامتالذينوالرحمة

امحب!اولعكلمرخمةباوتواصوالضبرباوتواصؤاءامنواالذينمنكانثم>:تعالى

.[71،81:]البلد!(اتئنة

والناس،الوصفانهذانبهقامفيمنالميمنةلاصحابحصروهذا

صبرلامنوشرهم[)2(الاقسامخير]هؤلاء،أقساماربعةإليهمابالنسبة

وهوالرابعالقسمويليه،عندهرحمةولاصبرلهمنويليه،رحمةولاله

له.صبرلاولكنورقةرحمةلهمن

الايمانومقاماتالاسلامبأركانالصبرقرنأنه:والعشرونالثاني

-.4[ه:]البقرةبالصبروالص!ؤ(واستعينوا>:كقوله،بالصلاةفقرنه:كلها

وعملواصبرواالذينإلا>:تعالىكقوله؛عموماالصالحةبالأعمالوقرنه

منإنه->:تعالىكقوله،التقوىقرينوجعله11[.]هود:(الفنلحنت

)1(

)2(

152(،)28/"الاسلامشيخفتاوى"مجموع:الشافعيلقولانظر

06()1/كثير"ابن"تفسيرو2(،ه9)2/ايضاالاسلاملشيخ"الاستقامة"و

23،ص"إخوانهاحدإلى"رسالتهفيالمصنفايضاذكرهاوقد.(هه0)4/و

.1175/:"القرآناقسامفي"التبيانوفي

.الاخرىالشلاثالنسخمنواثبته،الاصلفيليسالمعقوفينبينما
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فيإت>:كقوله،الشكرقرينوجعله09[.:]يوسفويصسبز(يتق

الحق،قرينوجعله.[5:]إبراهيمه(شكورصبارلكللأيمتىلفذ

قرينوجعله3[.]العصر:!(بالصبروتواصتوابالحقوتواصؤا>:كقوله

.[17]البلد:(جبالمرخمةوتواصوابالضئرونواصؤا>:تعالىكقوله،الرحمة

!(يوقنونلايختناو!انواصبروالما>:كقوله،اليقينقرينوجعله

والصخبزقوالصخدقت>والصخدقيهتالصدققرينوجعله24[.:]السجدة

ونصرهوعونهومعيتهمحبتهسببوجعله35[.:]الاحزاب(والصخبزت

وفصلا.شرفاذلكبعضويكفيه،جزائهوحسن
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عشرالسادسالباب

)1(السنةنصوصمنفيهوردماذكرفي

رسولأن:عنهاللهرضيمالكبنأنسحديثمن(""الصحيحينفي

الله"اتقلها:فقالا[]32/لهاصبيعلىتبكيامراةعلىاتىغ!ي!الله

رسولإنه:لهاقيل،ذهبفلما؟بمصيبتيتباليوما:فقالت،"واصبري

فقالت:،بوابينبابهعلىتجدفلمبابهفأتت،الموتمثلفأخذها.الله

لفط:وفي."صدمةاولعندالصبر"إنما:فقال.أعرفكلماللهرسوليا

.")2(الأولىالصدمة"عند

الشديد"ليس:قولهمثل،"[)3(الأولىالصدمةعند"الصبر:]وقوله

مفاجأةفان")4(،الغضبعندنفسهيملكالذيالشديد،بالصرعة

صبرفانبصدمها،وتزعجهالقلبتزعزعروعةلها.بغتةالمصيبة

استدامةعليهفهانقوتها،وضعفتحدها،انكسرالاولىللصدمة

الصبر.

فنزعجه،لهاموطنغيروهوالقلبعلىتردالمصيبةفانوأيضا

وعلملهاتوطنفقدذلكبعدعليهوردتإذاوأما،الأولىالصدمةوهي

علمتلماالمرأةوهذه.الاضطرارشبيهصبرهفيصيرمنها،لهبدلاأنه

)1(

)2(

)3(

)4(

53(.)4/للغزالي"الدينعلوم"إحياءذلكبعضفيانظر

و"صحيحللثانيو)1283(،الأوللففط)7154(رقم"البخاري"صحيح

للفظين.)269(رقم"مسلم

.الأخرىالشلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

رقم"صحيحه"فيومسلم)6114(،رقم"صحيحه"فيالبخارياخرجه

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)9026(،
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تقولكانها،!مالنبيإلىتعتذرجاءتشيئاعليهايجديلاجزعهاأن

الأولى.الصدمةعندالصبرأنفأخبرها.صبرتقد:له

بنمحمدعنزربي)1(بنسعيدرواهماالمعنىهذاعلىويدل

امرأةعلىبالبقيع!يمالنبيمر:قالعنهاللهرضيهريرةابيعنسيرين

قالت:".واصبري)2(اللهاتقياللهأمة"يا:فقال،تبكيقبرعلىجاثمة

قالت."واصبرياللهاتقياللهأمة"يا:فقال.ثكلىلجزعىانيعبداللهيا

قالت:."اصبريالله"أمة:قال.عذرتنيمصاباكنتلوعبداللهيا

رجلواتبعه،لمجماللهرسولفمضى،عنيفانصرفأسمعتقدعبداللهيا

الذاهب؟الرجللكقالما:لهافقالالمرأةعلىفوقف،أصحابهمن

قالت:؟تعرفينههل:قال.وكذابكذاوأجبتهوكذاكذاليقال:قالت

إليهانتهتحتىنحوهمسرعةفوثبت:قال.لمجماللهرسولذاك:قال.لا

الصدمةعند"الصبر:فقال.اللهرسولياأصبرأناأصبرأنا:تقولوهي

بنبشرحدثنا:الدنياأبيابنقال."الأولىالصدمةعندالصبر،الأولى

.)3(فذكرهزربيبنسعيدحدثنا:قالامالكبنوصالحالكنديالوليد

الحديث.معنىيبينالسياقفهذا

قصاراهفإنمرزئة)4(ذي]32/ب[كلانأبوعبيد:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

التهذيب""تقريب:انظر.الحديثمنكر،البصريالخزاعيزربيبنسعيدهو

377.:ص

.الاخرىالثلاثالنسخمناثبتهاإنما،الاصلفيليست

رقم"مسنده"فييعلىابوأخرجهوقدالدنيا.ابيابنعندعليهاقفلم

ثم2(.)3/للهيثميالزوائد""مجمعفيكمامنهطرفاالبزاروروى)6706(.

الهيثمي.ضعفه

"رزية".:الاخرىالثلاثالنسخفي
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.وحرارتها)2(المصيبةحدةعندصبرهعلىيحمدإنماولكنه،الصبر)1(

العلم:منأنواعالحديثوفي:قلت

أمرالتيالتقوىمنوأنه،المصائبعلىالصبروجوب:أحدها

بها.العبد

المصيبةسكر)3(وأن،المنكرعنوالنهيبالمعروفالامر:الثاني

الناهي.الامرعن)4(يسقطهلاوشدتها

ربههإلىالامريعذرحتىمرةبعدمرةالامرتكرار:الثالث

ينكرلملمجيمفانهللنساء،القبورزيارةجوازعلىبهاحتج:الرابع

لهالبينحراماالزيارةكانتولوبالصبر،أمرهاوإنماالزيارةعليها

السابعة.السنةبعدأسلمإنماهريرةابافان؛الامراخرفيوهذا،حكمها

منهإنكاروهذا،والصبراللهبتقوىامرهاقد!يمبأنههذاعنواجيب

بذلكلهاالامرأنعلمتلماأنهاعليهويدل،والبكاءالزيارةمنلحالها

مسرعة.انصرفتطاعتهتجبمن

الحديثيدلفلا،القصةهذهشهدأنهيخبرلمهريرةفأبووأيضا

والمتخذينالقبورزائرات!فلعنتهشهدهاولو،إسلامهبعدأنهاعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

إلى"مصيرهو)ن(:)م(وفيالصبر"."قصاراهو)ب(:الاصلفيهكذا

الصبر".

.(6591)5/الصحاحفيالجوهريايضاوذكره.()9.2صعبيدلابي""الامثال

.القراءةفيوجهولها"شكوى":الاخرىالنسخوفي،الاصلفيكذا

بعضمنوالمثبتعنه"يسقط"لا:النسخوبقيةعنه"،"يسقط:الاصل

.الصوابولعلهالمطبوعات
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موته.مرضفيهذابعدكان)1(والسرجالمساجدعليها

عرفهالوإذبها،ورحمةمنهشفقةلمج!بنفسهلهاتعريفهعدموفي

منهتسمعلمفربمانفسهافيهاتملكلاالتيالحالتلكفيبنفسه

معصيتهامنأخفاللهرسولأنهتعلملاوهيلهمعصيتهافكان،فتهلك

عليه.وسلامهاللهصلواتورحمتهرأفتهكمالمنفهذا،بهعلمتلوله

!يماللهرسولسمعت:قالتسلمةأمعن"مسلم"صحيحوفي

إليهواناللهإنا:اللهأمرهمافيقول،مصيبةتصيبهمسلممن"ما:يقول

اللهأخلفإلا،منهاخيراليواخلفمصيبتيفياجرنياللهم،راجعون

منخيرالمسلمينأي:قلتسلمةابوماتفلما:قالت.منها"خيراله

اللهفاخلف،قلتهاإنيثم،ع!ماللهرسولإلىهاجربيتاول؛سلمةابي

بلتعةأبيبنحاطبع!يهاللهرسولاليفارسللمخيو،اللهرسوللي

نااللهفأدعوابنتهااما":فقال،غيوروانابنتاليإن:فقلت،لهيخطبني

اللهرسولفتزوجت("بالغيرةا[]33/يذهباناللهوادعوعنها،يغنيها

ع!يه)2(.

مج!يه:اللهرسولقال:قالتعنها،الحديثهذافيداودابيوعند

عندكاللهم،راجعونإليهوإناللهإنا:فليقلمصيبةأحدكماصابت"إذا

احتضرفلمامنها"،خيراوابدلنيبها،فاجرني،مصيبتياحتسب

مأقالتقبضفلما.منيخيراأهليفيأحلفنياللهم:قالسلمةابو

)1(

)2(

)032(،رقم"جامعه"فيوالترمذي)3236(،رقم"سننه"فيداودأبورواه

حديثمن)4302(رقم"المجتبى"فيوالنسائيحسن"،"حديث:وقال

عنهما.اللهرضيعباسابن

)189(.رقم"مسلم"صحيح

014



فيها)1(.فأجرنيمصيبتياحتسبتعندالله،راجعونإليهناوإللهإنا:سلمة

إلىاللهعنوالرضاءالرسولومتابعةوالاسترجاعالصبرعاقبةفانظر

الله.علىالخلقأكرمنكاحسلمةأموأنالتالتما

ابن"صحيحوأحمد"،الامام"مسندو"،الترمذي"جامعوفي

اللهرسولقال:قالعنهاللهرضىالاشعريموسىأبيعن")2(،حبان

:فيقولون؟عبديولدقبضتم:لملائكتهاللهقالالعبدولدمات"إذا:ع!يم

قالماذا:فيقول.نعم:فيقولون؟فؤادهتمرةقبضتم:فيقول.نعم

الجنةفيبيتالعبديابنوا:فيقول.واسترجعحمدك:فيقولون؟عبدي

.الحمد")3(بيتوسموه

"إذا:قالع!يماللهرسولانانسحديثمن"البخاري"صحيحوفي

عينيه.:يريد")4(،الجنةمنهماعوضتهصبرثمبحبيبتيهعبديابتليت

فيعبديكريمتياخذت"إذا:الحديثهذافيالترمذيوعند

.(")الجنةإلاعنديجزاءلهيكنلمالدنيا

رسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعنايضا""الترمذيوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الخ."...سلمةابواحتضر"فلما:قولهبدونانهإلا،31(1)9رقمداود"أبيسنن"

"حسن:وقال)3511(،رقم"جامعه"فيالترمذيتافا:اخرجهوقد

)8915(.رقم"سننه"فيماجهوابن،"الوجههذامنغريب

تحريف.وهو،"عباس":الاصلفي

ابن"صحيحو)4/415(،احمد""مسندو)2101(،رقم"الترمذي"جامع

".غريبحسن"حديث:عقبهالترمذيوقال)4892(،رقم"حبان

)5653(5رقم"البخاري"صحيح

".الوجههذامن"غريب:وقال024(،)0رقم"الترمذيجامع"
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لم،واحتسبفصبرحبيبتيهأذهبتمن:وجلعزالله"يقول:لمجيمالله

.")1(الجنةدونثواب!لهأرض

عنهمااللهرضيعمروبنعبداللهحديثمن"النسائي"سننوفي

اهلمنبصفي!ذهبإذالعبدهيرضىلاالله"إن:لمجيماللهرسولقال:قال

.")2(الجنةدونبثواب،فاحتسبالأرض

قال:قالاللهرضيهريرةأبيحديثمن"البخاري"صحيحوفي

قبضتإذاجزاءالمومنلعبديما:وجلعزالله"يقول:لمج!عماللهرسول

.")3(الجنةإلااحتسبهثمالدنياأهلمنصفيه

ابنليقال:قالرباحأبيبنعطاءعنايضا"صحيحه"وفي

المرأةهذه:قال.بلى:قلت؟الجنةأهلمنامرأةأريكالا:عباس

:قال.لياللهفادع،وأتكشفأصرعإني:فقالتلمجيمالنبيأتتالسوداء

نأاللهدعوت]33/ب[شئتوان،الجنةولكصبرتشئت"ان

.()تكشفألاأناللهفادعأتكشفإني:فقالت.أصبر:قالت(")4يعافيك

:قال!ماللهرسولأن:يساربنعطاءحديثمن"الموطا"وفي

فان،لعوادهيقولماذاانظرا:فقال،ملكينإليهاللهبعثالعبدمرض"إذا

:فيقول،أعلموهواللهإلىذلكرفعا،عليهوأثنىاللهحمدجاؤوهإذاهو

خيرالحماابدلهانشفيتهاناوان،الجنةادخلهأنتوفيتهإنعليلعبدي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.("صحيح"حسن:وقال024(،)1رقم"الترمذي"جامع

الآتي.البخاريحديثبمعنىوهو)1871(.رقم"المجتبى"النسائيسنن

)6424(.رقم"البخاري"صحيح

.البخاريوصحيح)ن(،)م(،:منوالمثبت."اللهيعافيك":الاصلفي

)2576(.رقمايضا"مسلم"صحيحفيوهو)5652(،رقم"البخاري"صحيح
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.")1(سيئاتهعنهاكفروان،دمهمنخيراودما،لحمهمن

اللهرسولقال:قالجدهعنأبيهعنشعيببنعمروصحيفةوفي

فيقوم:قال)2(؟الفضلأهلأين:منادنادىالخلائقاللهجمعإذ[":!يم

الملائكة،فتلقاهم،الجنةإلىسراعافينطلقونيسير-وهم-ناس

اهلنحن)3(:فيقولون؟انتمفمنالجنةإلىسراعانراكمإنا:فتقول

صبرنا،ظلمناإذاكنا:فيقولون؟فضلكمكانماذا:فيقولون.الفضل

الجنةادخلوا:لهمفي!ال،حلمناعليناجهلواذا،عفوناإليناأسيءذاوإ

.")4(العامليناجرفنعم

:الناسبعضفقال،مالاقسم!ي!اللهرسولان(")الصحيح"وفي

"رحم:فقال!اللهرسولبذلكفاخبر،اللهوجهبهااريدماقسمةهذه

.فصبر")6(هذامنبأكثراوذيقدموسىاخيالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

مرسل.وهو،(149-049)2/""الموطأ

رقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيذكرهاموصولهطرقوله

لاجلها.الحديثوصحج)272(،

سياقفيسيأتيكماسهووهو"الصبر"،:الخطيةالنسخوسائرالأصلفي

أعلم.والله،التخريجمصادرفي-الصوابعلى-كذلكوهو.الحديث

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب."قال":الاصلفي

"الناس"مداراةكتابوفي)56(،رقم"الحلم"كتابفيالدنياإبيابنأخرجه

وضعفه.)8608(رقم"الإيمان"شعبفيوالبيهقي(،)11رقم

"المتحابينفيقدامةوابن913(،)3/الاولياء""حليةفينعيمأبوورواه

عليه.مقطوعاالحسينبنعليعن)155(رقم"اللهفي

"الصحيحين".)ب(:وفي)ن(.و)م(والاصلفيكذا

حديثمن)6201(.رقم"مسلم"صحيحو)5034(،رقم"البخاري"صحيح

عنه.اللهرضيمسعودبنعبدالله
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اللهرضيعائشةعنعروةعنالزهريحديثمن""الصحيحبنوفي

اللهكفرإلاالمسلمتصيبمصيبةمن"ما:كيماللهرسولقال:قالتعنها

.يشاكها")2(الشوكةحتىعنه)1(بها

عنعنهمااللهرضيهريرةوأبيسعتدأبيحديثمنأيضاوفيهما

أذىولاحزدخولاوصبولانصبمنالمسلميصيب"ما:قالكيمالنبي

.")3(خطاياهمنبهااللهكفرإلايشاكهاالشوكةحتىغئمولا

لمجمالنبيعنعنهااللهرضيعائشةحديثمن"مسلم"صحيحوفي

وحط،درجةبهااللهرفعهإلافوقهافماشوكةالمؤمنيصيب"لا:قالانه

")4(.بهاخطيئةعنه

لمج!النبيعنعنهاللهرضي()هريرةأبيحديثمن"المسند"وفي

ولدهوفيمالهوفيجسدهفيالمؤمنةاوبالمؤمنالبلاءيزال"لا:قال

")6(.خطيئةعليهوماأ[]34/اللهيلقىحتى

:قالعنهاللهرضيوقاصأبيبنسعدحديثمن""الصحيحوفي

ثمالصالحونثم"الأنبياء:قالبلاء؟اشدالناسأياللهرسوليا:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ب(،منوالمثبت.صاحبها"عن"بها)ن(:)م(،وفي."عنها":الأصلفي

التخريج.لمصادرالموافقوهو

)94(.)2572(رقم"مسلم"صحيحو)0564(،رقم"البخاري"صحيح

)2573(.رقم"مسلم"صحيحو)5642(،)5641(،رقم"البخاري"صحيح

)2572()47(.رقم"مسلم"صحيح

.الأخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنسقطت"هريرة"كلمة

شرطعلى346()1/"المستدركفيالحاكموصححه287(،)2/"المسند"

التلخيص.فيالذهبيووافقه،مسلم



صلابةدينهفيكانفان،دينهحمسبعلىالرجليبتلى؛فالامثلالأمثل

بالعبدالبلاءيزالوما،عنهخففرقةدينهفيكانوإن،بلاتهفيزيد

.")1(خطيئةعليهوليسالأرضعلىيمشيحتى

دخلت:قالعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهعن""الصحيحينوفي

إنكاللهرسوليا:فقلتشديدا.وعكايوعكوهوع!يمالنبيعلى

."منكمرجلانيوعككمالا!وعك،"اجل:قال.شديداوعكالتوعك

الأرضعلىمابيدهنفسيوالذي،"نعم:قاللاجرين؟لكإن:قلت

تحطكماخطاياهعنهاللهحطإلاسواهفمامرضمنأذىيصيبهمسلم

.)2(ورقها"اليابسة[لشجر؟

"ما:قالتعنهااللهرضيعائشةحديثمنأيضا""الصحيحينوفي

.!")3(اللهرسولعلىمنهاشداحدعلىالوجعرابت

اللهعندالدرجةلهلتكونالرجل"إن:مرقوعا"المسانيد"بعضوفي

")4(.بذلكفيبلغهاجسمهفيببلاءيبتلىحتىبعمليبلغهالا،تعالى

)1(

)2(

)3(

)4(

"جامعه"فيالترمذياخرجهوقد.مسلمولاالبخاريصحيحفيعليهاقفلم

)2304(.رقمسننهفيماجهوابن،"صحيح"حسن:وقال)8923(،رقم

)2571(.رقم"مسلم"صحيحو)0566(،رقم"البخاري"صحيح

)0257(.رقم"مسلم"صحيحو)5646(،رقم"البخاري"صحيح

مسعود.بنعبداللهحديثمن4(0)0رقمالزهد""فيهناداخرجه

لهليكونالرجل"إن:بلفط)5906(رقم"مسنده"فييعلىابوواخرجه

ا[إياهايبلغهحتى،يكرهبمايبثليهاللهيزالفما،بعمليبلغهافماالمنزلةعندالله

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن

والحاكم)8.92(،رقم"صحيحه"فياخرجهحيثحبانابنوصححه

34(.1/4)""المستدركفي
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منذلكاخلصهالمومناشتكى"اذا:مج!ي!عنهعائشةعنويروى

5الحديد")1(منالخبثالكيريحلصكما،الذنوب

عنهاللهرضيالارتبنخبابحديثمن"البخاري"صحيحوفي

الكعبة،ظلفيلهببردةمتوسدوهولمجماللهرسولإلىشكونا:قال

يؤخذقبلكممنكان"قد:فقاللنا؟تدعوألالنا،تستنصرالافقلنا:

علىفيوضعبالمنشاريؤتىثمفيها،فيجعلالأرضفيلهفيحفرالرجل

ماوعطمهلحمهدونماالحديدبامشاطويمشط،نصفينفيجعلرأسه

منالراكبيسيرحتىالأمرهذااللهليممنوالله،دينهعنذلكيصده

)2(وأنتم،غنمهعلىوالذئباللهإلايخافلاحضرموتإلىصنعاء

)3(
.ن"."

ظلفيبردةمتوسدوهولمجماللهرسولأتيت:للبخاريلفظوفي

فقعد)4(؟اللهتدعوألا:فقلت-شدةالمشركينمنلقيناوقد-الكعبة

بامشاطليمشطقبلكممنكانب[]34/"لقد:فقال،وجههمحمروهو

.(")دينهعنذلكيصدهماوعظمهلحمهدونماالحديد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ع!واللهرسولإلىشكونا":خبابقولالعلمأهلبعضحملوقد

حيثحبانابنوصححه)794(،رقمالمفرد""الادبفيالبخارياخرجه

)3692(.رقم"صحيحه"فياخرجه

"ولكنكم".:النسخسائرفي

)4396(.رقم"البخاري"صحيح

خطا.وهو،"فقد":الاصلفي

)3852(.رقم"البخاري"صحبح
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حرإليهشكوا)2(:وقال،المحملهذاعلىيشكنا")1(فلمالرمضاءحر

فلمالكفارتعذيبمنوأكفهمجباههميصيبكانالذيالرمضاء

الصبر.علىدلهموإنما،يشكهم

الرمضاء،علىبالسجودذلكفسرمنتفسيرمنأنسبالوجهوهذا

أوجه:لثلاثة،بالجبهةالمصليمباشرةوجوبعلىبهواحتح

ذلك.علىاللفظفيدليللاأنه:أحدها

لماذااحدهمفكان،لمجمالنبيمعكانواانهماخبرواقدانهم:الثاني

هذاانوالظاهر،)3(عليهفيسجدثوبهبسطالارضعلىيسجدانيستطع

عليه.أقرهموقدبهويعلميبلغه

والكفالجبهةمباشرةتمنعالحجازفيالحرشدةأن:الثالث

فيالطمأنينةمن)4(يتمكنفلاوالكفالوجهتشويتكادبل،للأرض

،للمرضويتعرض،البدنويتضرر،الصلاةخشوعويذهب،السجود

.بهذاتأتيلاوالشريعة

والمعنيين،اللفظينبينواجمعقبلهوللذيلهذاخبابروايةفتأمل

عنإعراضهمعنىهوفإنهيشكنا"،"فلم:قولهمنتستوحشولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)961(.رقم"صحيحه"فيمسلماخرجه

.الاخرىالنسخمنوالتصويب،"شكونا":الاصلفي

"صحيحه"فيومسلم)8012(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواهفيماوذلك

رسولمعنصلي"كنا:قالعنهاللهرضيمالكبنانسحديثمن)062(رقم

بسط،الارضمنجبهتهيمكنانأحدنايستطعلمفاذاالحر،شدةفيعتي!الله

([.عليهفسجدثوبه

.الأخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب:"تمكن":الاصلفي
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اعلم.والله،قبلهممنبصبرلهموإخبارهشكايتهم

:قالعنهاللهرضيزيدبناسامةحديثمن"الصحيحين"وفي

يقرىءفأرسل.فاشأاحتضرلي)1(ابضاأن:اليهع!يمالنبيبنتارسلت

باجلعندهوكل)2(،أعطىماولهاخذ،مالله"إن:ويقولالسلام

فقاملياتينها،عليهتقسماليهفارسلتولتحتسب(".فلتصبر،مسمى

ثابتوزيدبنكعببنوابيجبلومعاذبنعبادةسعدبنومعه

ونفسهحجرهفيفاقعدهع!يماللهرسولإلىالصبيفرفع،ورجال

ى)4(ء،)3(يرهير

هذا؟مااللهرسوليا:سعدفقال،عيناهففاضت،شنكانهاتمعمع

اللهيرحموإنما،عبادهمنيشاءمنقلوبفياللهجعلهارحمة"هذه:قال

.(الرحماء")عبادهمن

احتضرت:قالعنهمااللهرضيعباسابنعن"النسائي"سننوفي

إلىوضمها!يماللهرسولفاخذها،صغيرةع!يماللهلرسولبنت

فبكتع!،اللهرسوليديبينوهيعليها)6(يدهوضعثمأ[351/صدره

لاليما:فقالت؟عندكع!اللهورسولاتبكين:لهافقلت،أيمنأم

ابكيلست"إني:ع!يماللهرسولفقال،يبكيع!يماللهورسولابكي

،حالكلعلىبخير"المومن:ع!يماللهرسولقالثم،"رحمةولكنها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.الاخرىالثلاثالنسخمنواثبتهاالاصلفيليست

شيء"."وكل:النسخسائرفي

88(.)4/""النهاية.وتتحركتضطرب:أي

705(.-605)2/"النهاية"انطر:.القربةايالشن

)239(.رقم"مسلم"صحيحو)1284(،رقم"البخاري"صحيح

"فقضت".:الكلمةهذهبعد"النسائي"سننفي
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")1(.وجلعزاللهيحمدوهوجنبيهبينمننفسهتنزع

طلحةلابيابناشتكى:قالأنسحديثمنالبخاريصحيحوفي

شيئاهيات،ماتقدأنهامرأتهرأتفلما،خارجطلحةوأبو،فمات

قالت:؟الغلامكيف:قالطلحةأبوجاءفلما،البيتجانبفيوسجته

أنهاطلحةأبوفظن.استراحقديكونأنوأرجو،نفسههدأتقد

يخرجأنأرادفلما،اغتسلأصيحفلمامعها،فبات:قال.صادقة

فقالمنهما،كانبماأخبرهثملمجيمالنبيمعفصلى،ماتقدأنهأعلمته

فقال:عيينةابنقال.ليلتهما"فيلهمايباركان"لعله:لمجي!اللهرسول

.)2(القرانقراواقدكلهمأولادتسعة]لهما[فرأيت:الانصارمنرجل

ليامرأةهلكت:قالمحمدبنالقاسمعن"مالك"موطأوفي

بنيفيكانإنه:فقالبها،يعزينيالقرظيكعبمحمدبنفأتاني

معجبا،بهاوكانامرأةلهوكانتمجتهد،عالمعابدفقيهرجلإسرائيل

نفسهعلىوأغلقبيتفيخلاحتىشديداوجداعليهافوجدفماتت

بنيمنامرأةإنثمأحد،عليهيدخليكنفلم،الناسمنواحتجب

ليسفيها،أستفتيهحاجةليإن:لهفقالتفجاءتهبهسمعتإسرائيل

لها،فأذنفأخبر،البابولزمتالناسفذهب،بهاأشافههأنإلايجزئني

جارةمناستعرتإني:قالتهو؟وما:قال.أمرفيأستفتيك:فقالت

)1(

)2(

عطاءالأحوصعنابيطريقمن)1843(.رقم"المجتبى"النسائيسنن

"الكبرى"السننفيالنسائيوقال.بهعباسابنعنعكرمةعنالسائببن

فيهالناسواثبت،اختلطقدكانالسائببن"عطاء)0791(:رقمحديث

".الحجاجبنوشعبةالثوريسفيان

منه.والاستدراك)1013(.رقمالبخارياخرجه
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إليهم؟أفأردهفيهإليأرسلواإنهمثم،زماناوأعيرهألبسهفكنتحليالي

أحقذلك:فقالزمانا؟!عنديمكثقدإنه:قالت.واللهنعم:قال

أخذهثماللهأعاركماعلىأفتأسفاللهيرحمك:لهفقالت.إياهلردك

.بقولها)1(اللهونفعه،فيهكانمافأبصر!؟منكبهأحقوهو،منك

قدمتقال:مرةبنيمنشيخعن"الترمذي"جامعوفي

لمعتبرا،فيهإن:فقلتبردةأبيبنبلالعنفأخبرتب[]35/الكوفة

منتغيرقدمنهشيءكلوإذا،بنىكانالتيدارهفيمحبوسوهوفأتيته

،بلالياللهالحمد:لهفقلت)2(،قشاثرفيهووإذا،والضربالعذاب

هذهحالتكفيوأنت،غبارغيرمنأنفكتمسكوأنتبناتمررأيتكلقد

عبادهبنمرةبنيمن:فقلتأنت؟ممن:ليفقال؟اليومصبركفكيف

:قال.هات:قلتبه؟ينفعكأناللهعسىحديثماأحدثكألا:قال

عبداتصيب"لا:قالع!ي!اللهرسولانموسىابيعنبردةابوحدثني

وقرا::قالأكثر"عنهاللهيعفووما،بذنبالادونهاأوفوقهافما3(نكبه

ؤع(كثيرعنويغفوااتديكؤفبماكسسبتمصيبةمنا!مومآ>

03[)4(.:]الشورى

:قالعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهحديثمن""الصحيحينوفي

فأدموهقومهضربهالانبياءمننبيايحكي!يماللهرسولإلىأنظركأني

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1/237)الموطأ""

29(.)9/الاحوذي""تحفة:انظر.لهقيمةلامماساقطاكانما:القشاش

29()9/الأحوذي""تحفة:انظر.واذىمحنة:اي

هذامنإلانعرفهلاغريب"حديث:وقال)3252(،رقم"الترمذي"جامع

".الوجه

015



لافانهملقومياغفر"اللهم:يقولوهووجههعنالدميمسحوهو

")1(.يعلمون

لهم،والاعتذار،لهموالدعاء،عنهمالعفوالدعوةهذهفتضمنت

.""لقومي:بقولهوالاستعطاف

رسولقال:قالالقاسمبنعبدالرحمنحديثمن"الموطأ"وفي

.بي")2(المصيبةمصائبهمفيالمسلمين"ليعز:ع!ي!الله

أصحابمنشيخعنوثاببنيحيىحديثمن""الترمذيوفي

الناسيخالطالذي)3("المسلملمجي!اللهرسولقال:قال:لمج!اللهرسول

أذاهم"علىيصبرولاالناسيخالطلاالذيمنخيرأذاهمعلىويصبر

.(عمر)ابنالشيخأنيرىشعبةكان:)4(الترمذيقال

عنعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن""الصحيحينوفي

.)6(الصبر"منواوسعخيراعطاءاحدأعطي"ما:قالمج!ي!النبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)2917(.رقم"مسلم"صحيحو)3477(،رقم"البخاري"صحيح

صححهلذا،موصولةطرقعدةوله،مرسلوهو236(،)1/"الموطا"

.(11)60برقما"الصحيحةالاحاديث"سلسلةقيالالباني

)ب(.منساقطةالكلمةهذه

.الترمذيلجامعموافقوالمثبت."المؤمن")ن(:و)م(وفي

شيخشيخعدي،ابيلابنالاتيالقولهذاانالترمذيجامعفيالذي

الحديث.هذاشعبةعنالراوي،الترمذي

)7025(.رقم"الترمذي"جامع

عمر.بنعبداللهمسندمن)3204(رقم"سننه"فيماجهابنواخرجه

)939(.برقمالصحيحةالاحاديثسلسلةفيالالبانيالحديثوصحح

.()5301رقم"مسلم"صحيحو(،)9146رقم"البخاري"صحيح
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اذا:وجلعزالله"قال:قالانهبم!ي!عنه"المسانيد"بعضوفي

استقبلثم،ولدهاومالهاوبدنهفيمصيبةعبيديمنعبدإلىوجهت

لهانشراوميزانالهانصبانالقيامةيوممنهاستحييتجميلبصبرذلك

.(1ديوانا")

ابتلاهم،قومااللهأحب"إذا:ع!جوعنهأ[]36/"الترمذي"جامعوفي

")2(.السخطفلهسخطومن،الرضىفلهرضيفمن

صبخيرابعبداللهأراد"اذا:مرفوعاعنه"المسانيد"بعضوفي

صب!")3(.البلاءعليه

غ!حواللهرسولانعبداللهبنجابرحديثمن"مسلم"صحيحوفي

اللهباركلا،الحمى:قالتتزفزفين")4(؟لك"ما:فقالامراةعلدخل

الكيريذهبكماادمبنيخطاياتذهبفانهاالحمىتسبي"لا:قال.فيها

.()الحديد"خبث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)7/"الكامل"فيعديوابن)1462(،رقم"مسنده"فيالشهاباخرجه

62(.)4/الاسفار("حملعن"المغنيفيالعراقيوضعفه015(.

".الوجههذامنغريب"حسن:وقال)6923(،رقم"الترمذي"جامع

4(.)310رقم"سننه"فيأيضاماجهابنوأخرجه

وعزاه)022(،رقم"والكفارات"المرضكتابهفيالدنياأبيابنأخرجه

الديلميوذكره،للظبراني681(1)رقم"العمال"كنزفيالهندي

البلاءعليهصبعبدااللهأحب"إذا:بلفظكلهم)729(.رقم"الفردوس"في

عنه.اللهرضيمالكبنأنسحديثمنصبا".

278(.)1/الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيوضعفه

503(.)2/""النهاية:انظر.البردمنترتعدينأي

السائب.أمهيالمرأةبأنالتصريحوفيه)2575(،رقم"مسلم"صحيح
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وعك"من:قالأنهلمج!النبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيعنويذكر

.)2("أمهولدتهكيومدلوبهمنخرج،تعالىاللهعنورضيفصبرليلة
..)1(

.")3(ليلةبحمىكلهاخطاياهالعبدعنليكفر"إنه:الحسنوقال

]قال:عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنوغيره"المسند"وفي

فوقمنيديفوضعت،محموموهو!يم[)4(النبيعلىدخلت

الله.رسولياحماكأشدما:فقلت،الحمىحرارةفوجدت()القطيفة

الأجر"لناليضاعفالوجععلينايضاعفالانبياءمعاشركذلك"إنا:قال

ثم:قلت"الأنبياء":قالبلاء؟أشدالناسفاياللهرسوليا:قلت:قال

إلايجدماحتىبالفقرليبتلىالرجلكانإن،"الصالحون:قالمن؟

يقتلهحتىبالقملليبتلىالرجلكانوانفيلبسها،فيجوبها)6(العباء

.")7(إليكمالعطاءمنإليهمأحبذلكوكان،القمل

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

.الاخرىالنسخمنوالتصويبسهو،وهو."يومه":الاصلفي

وكتاب)83(،رقم"والكفارات"المرضكتابفيالدنياابيابناخرجه

اخرجهطريقهومن)018(،رقم"الصبر"وكتاب)75(،رقم"اللهعن"الرضا

.هريرةابيعنالحسنحديثمن)8689(.رقم"الايمان"شعبفيالبيهقي

منقطعة.هريرةابيعنالحسنورواية

للعلائي"التحصيل"جامعو38،:صحاتمأبيلابن"المراسيل":انظر

.164:ص

مرفوعا.الحسنعنقريباوسيأتي.()8659رقم"الايمان"شعبفيالبيهقيرواه

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

84(.)4/الاثيرلابن""النهاية:انظر.خمللهكساء:القطيفة

286(.)1/"العرب"لسان:انظر.جيبهقورت:اي،القميصجبت؟يقال

49(.)3/"المسند"

في-الحاكموصححه.نحوه)2404(رقم"سننه"فيماجهابنواخرجه
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إلاعملمن"ليس!:اللهرسولقال:الجهنيعامربنعقبةوقال

فلانعبدكربنايا:الملائكةقالت،المومنمرضفاذا،عليهيختموهو

حتىعملهمثلعلىلهاختموا:تعالىالربفيقول،العملعنحبستهقد

.(1)"يموتأويبرا

نأاليمينصاحبنوديالمسلمالعبدمرض"إذا:هريرةأبووقال

لصاحبويقال،صحيحوهويعملكانماصالحعبديعلى)2(أجري

:هريرةابيعندرجلفقال."وثاقيفيد[مماعبديعناقصر:الشمال

الخطايا.العبدكره:هريرةأبوفقال.ضاجعاأزاللاليتنييا

.الدنيا)3(أبيابنذكره

ياسربنعمارعندقعوداكنا:قال)4(يسافبنهلالعنأيضاوذكر

أنت"ما:عمارفقال،قطاشتكيتما:أعرابيفقال،الاوجاعفذكروا

كماذنوبهب[]36/عنهفتحطببلاءيبتلىالمسلمإنمنا،لستأومنا،

مثلفمثله،ببليةيبتلىالفاجرأوالكافروإنالشجر،منالورقيحط

)1(

)2(

)3(

)4(

الذهبي.ووافقه،مسلمشرطعلى703()4/المستدرك

"المرضفيالدنياابيوابن146(،)4/"المسند"فياحمداخرجه

الصحيحة"الاحاديث"سلسلةفيالالبانيوصححه)12(.رقم"والكفارات

)3921(.رقم

"اجر".)ن(:في

"شعبفيالبيهقيطريقهومن(،)14رقم"والكفاراتالمرض"كتابفيرواه

.()4899رقم"الايمان

كنا:القائلهووربيع،عميلةبنربيععنيرويهنايسافبنهلال

التخريج.مصادرفيكما.الخ...قعودا
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.")1(عقللميدرلمعقلوإن،أطلقلميدرلمأطلقإن،بعير

شيئامسعودابنمنسمعناإذا"كتا:قالالازديمعمرأبيعنوذكر

يكتبلاالسقمإنألا:يومذاتلنافقال،لنايفسرهحتىسكتنانكرهه

فسرنا.الخطيئةبهيكفرولكن:فقال.عليناوكبرذلكفساءنا.أجرله

.وأعجبنا")2(ذلك

يكونإنماالاجرفان،عنهاللهرضيوفقههعلمهكمالمنوهذا

فيالنوعينسبحانهذكركما،منهاتولدوما)3(الاختياريةالاعمالعلى

>إلا:الواديوقطعالانفاقمنالمباشرفيقولهفيالتوبةسورةاخر

والنصبالظماإصابةمنالمتولدوفي121[،:]التوبة<لهم!تب

صغ(بهءعمللهوادي>:الكفاروغيظسبيلهفيوالمخمصة

والمصائبالاسقاموأما،النوعينبهذينمرتبطفالثواب012[،:]التوبة

مناصبم>وما:تعالىقالولهذاالخطايا،تكفيرثوابهافان

.3[0:الشورىأاتديكؤ(كسبتفبمامصيبه

كما"،خطاياهمنبهاالله"كفر:المصائبفيقالإنما!يه!يموالنبي

"المرض:قولهوكذا)4(.وسلمعليهاللهصلىألفاظهذكرتقدم

)1(

)2(

)3(

)4(

طريقهومن)15(،رقم"والكفارات"المرضكتابفيالدنياابيابنرواه

)1399(.رقم"الايمان"شعبفيالبيهقي

ايضاورواه)16(،رقم"والكفارات"المرضكتابفيالدنياابيابنرواه

"مجمعفيالهيثميوحسنه)6085(،رقمالكبير""المعجمفيالطبراني

103(.)2/الزوائد"

"ومما".:الثلاثالنسخفي

2(.)حاشية145صو3()حاشية414صانظر
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ولهذا.السيئاتتحطوالمصائب،الدرجاتترفعفالطاعات.")1(حطة

خيرابهاللهيرد"من:وقال.")2(منهيصبخيرابهاللهيرد"من:!سي!قال

.خطاياهيحطوهذا،يرفعهفهذا.")3(الدينفييفقهه

منعنداللهلهوماالمرضليمرضالعبد"إن:ميسرةبنيزيدوقال

منفيخرج،خطاياهمنسلفمابعضسبحانهاللهفيذكرهخير،عمل

بعثهإناللهفيبعثه،اللهخشيةمن)4(الدموعمنالذبابرأسمثلعينيه

.(مطهرا")قبضهإنيقبضهأو،مطهرا

اللهقبضمنثوابفيالاشعريموسىأبيحديثهذاعلىيردولا

لانهالحمد)6(،بيتويسميه،الجنةفيبيتالهيبنيبانفؤادهوثمرةولده

ولذلك،اختياريعملوذلكواسترجاعهللهبحمدهالبيتذلكنالإنما

الحمد.بيتسمي

!يمالنبياصحاببعضعنعياشابنمولىزيادبنزيادوقال

أح-فقلنا:محموم:-أي،موعوكوهوع!مالنبيعلىدحلنا:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)3/"المستدرك"فيوالحاكم691(،591،)1/"مسنده"فياحمدرواه

حطة".لهفهو،جسدهفيببلاءاللهابتلاه"من:مرفوعاعبيدةابيعن265(

اللهرضيهريرةابيحديثمن)5645(،رقم"صحيحه"فيالبخارياخرجه

عنه.

رقم"صحيحه"فيومسلم)3116(،رقم"صحيحه"فيالبخارياخرجه

عنه.اللهرضيمعاويةحديثمن)3701(،

".الدمعمن")ب(:و)ن(وفي)م(.فيليست"الدموعمن"

نعيموأبو)17(،رقم"والكفارات"المرضكتابفيالدنياأبيابناخرجه

024(.)5/"الحلية"في

تخريجه.سبق
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معاشر"انا:فقال.وعككاشدمااللهرسولياوامهاتنابابائناا[]37/اح

:قال.اللهسبحانقلنا::قالتضعيفا"،لبلاء1علينايضاعفالأنبياء

فالامثل"الأمثلثمالصالحونثمالأنبياءبلاءالناسأشدإن"أفعجبتم

ليقتلهالأنبياءمنالنبيكانإن،"افعجبتم:قال.اللهسبحانقلنا:

بالبلاءليفرحونكانواإن،"افعجبتم:قال.!اللهسبحان:قلنا."القمل

.بالرخاء")1(تفرحونكما

بالخاءقالهومن،كلامهممنالمعروفهو،المهملةبالحاء:اح

غلط.فقدالمعجمة

قالت:فاطمةعمتهعنحذيفةبنعبيدةأبي)2(عنالنسائيوذكر

شدةمنعليهماوهايقطرمعلقةسقاءفاذا،نعودهنساءفيع!يمالنبيأتيت

يذهبهااناللهرسوليااللهدعوتلوفقلنا:،الحمىمنيجدكانما

الذينتم،يلونهمالذينتمالأنبياء،بلاءالناساشدإن":فقال.عنك

.)3(

.لهم"-

رسولمنوجعااشداحدارايت"ما:عائشةقالت:مسروقوقال

!يه")4(.الله

)1(

)2(

)3(

)4(

حديثمنشاهدوله)5(.رقم"والكفارات"المرضفيالدنياابيابناخرجه

قريبا.سبقالخدريسعيدابي

التخريج.مصادرمنواستدركتها،النسخسائرمنساقطة"أبي":كلمة

)6974(.و)7482(رقمللنسائي"الكبرى"السنن

"المستدرك"فيوالحاكم936(،)6/"مسنده"فياحمدايضاواخرجه

)145(.برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالألبانيوصححه4(.40)4/

رقم="صحيحه"فيومسلم)5646(،رقم"صحيحه"فيالبخارياخرجه
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خمسمكثلربماإنهحتىمرضإذاعليهيشدد"كان[)1(:]وقالت

فقلنا:-الخاصرةوهي-الكليةعرقياخذهوكان،يناملاعشرة

شددالأنبياءمعاشر"إنا:قال.عنكفيكشفاللهدعوتلواللهرسوليا

.عنا")2(ليكفرالوجععلينا

رجل:قال:قالسعيدأبيحديثمن""النسائيو"المسند"وفي

:قالبها؟لناماذاتصيبناالتيالامراضهذهارأيتاللهرسوليا

"شوكة:قالقلت؟واناللهرسوليا:كعببنأبيفقال،"كفارات"

حتىالوعكيفارقهلاأنذلكعندنفسهعلىابيفدعا:قال،فوقها"فما

ولا،اللهسبيلفيجهادولا،عمرةولا،حجعنيشغلهولا،يموت

وجدإلابعدهاجلدهرجلمسفما:قال.جماعةفيمكتوبةصلاة

.مات)3(حتىحرها

كانإذاالعبد"إن:!يماللهرسولقالعمرو)4(:بنعبداللهوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.)0257(

)8(.رقم"والكفارات"المرضكتابفيالدنياأبيابنرواهوكذا

لازمةوزيادتها،الخطيةالنسخسائرفيولا،الاصلفيليسالمعقوفينبينما

الدنياأبيابنلانالخلطوقعوإنماعنها،اللهرضيعائشةحديثيبينللتفريق

أعلم.واللهمتتاليينرواهما

منقريبانحوهوسبق)9(.رقم"والكفارات"المرضفيالدنياأبيابنأخرجه

.الخدريسعيدأبيحديثمنذلكوقبل!ك!م،النبيأصحاببعضحديث

أبيحديثمن)9748(5رقمللنسائي"الكبرى"السننو23(،)3/"المسند"

.الخدريسعيد

وصححه)2892(،رقمحديث"صحيحه"فيفأخرجهحبانابنوصححه

الذهبي.ووافقه،الشيخينشرطعلى803()4/"المستدرك"فيالحاكم

=مصادرمنوالتصويب.كذلكالخطيةالنسخوسائر"عمر"،:الاصلفي
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لهاكتب:بهالموكلللملكقيل،مرضثمالعبادةمنحسنةطريقةعلى

."إليا"كفتهأوطلقا)1(كانإذاعملهمثل

كفته:ويقال.عقالهاحلإذا-واللامالطاءبضم-طلقناقة:يقال

إليه.ضمهإذاإليه

.الدنيا)2(ابيابنذكره

قال:قالب[]37/عنهاللهرضيالباهليأمامةابيعنأيضاوذكر

يجربكما،بهأعلموهوبالبلاءأحدكمليجرباللهإن":ع!يماللهرسول

الذيفذلكالابريز)3(،كالذهبيخرجمنفمنهمبالنار،ذهبهأحدكم

الذيفذلك،ذلكدونكالذهبيخرجمنومنهم،[لسيئاتمننجاه

قدالذيفذلكالأسود،كالذهبيخرجمنومنهم،الشكبعضيشك

")4(.افتتن

)1(

)2(

)3(

)4(

لتخريج.ا

"المرضكتابفيإلا"اظلقه"حتى:الكلمةهذهبعدالتخريجمصادرفي

القيم.ابنمنهنقلالذي)26(رقمالدنياابيلابن"والكفارات

)26(.رقم"والكفاراتالمرض"

)2/"المسند"فيواحمد)80302(،رقم"مصنفه"فيعبدالرزاقورواه

303(.)3/الزوائد"مجمع"فيالهيثميوصححه.وغيرهم302(

311(.)5/"العربلسان":انظر.الصافيالخالص:ايالإبريزالذهب

)27(.رقمالدنياابيلابن"والكفارات"المرض

"الكبير"فيوالطبراني314(،)4/ا"المستدركفيالحاكمايضاورواه

الحاكموصححه)2499(.رقم"الايمان)شعبفيوالبيهقي)8976(،رقم

برقم"والترهيبالترغيب"ضعيففيجذاالالبانيوضعفه.الذهبيووافقه

.)9891(
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ليكفرالله"إن:لمج!النبيعنالبصريالحسنمراسيلمنايضاوذكر

قالالدنيا:أبيابنقال".ليلةبحمىكلهاخطاياهالعبد)1(عن

الجيد)2(.الحديثمنهذا:المباركابن

.(4")الذنوبمنمضىماكفارةليلةحمىفييرجونوكانوا":قال)3(

:فقاليشتكيوهورجلعلىدخللمجي!اللهرسولانانسعنوذكر

منوخروجا،بليتكعلىوصبرا،عافيتكتعجيلأسالكإنياللهم:"قل

.()"رحمتكإلىالدنيا

تحطالحمى"إن:ع!يماللهرسولقال:عنهااللهرضيعائشةوقالت

.ورقها")7(الشجرةتحت)6(كماالخطايا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"المؤمن".:الاخرىالثلاثالنسخفي

"شعبفيالبيهقيورواه)28(.رقمالدنياابيلابن"والكفارات"المرض

.الارسالظاهروهو.)8669(رقم"الايمان

الله.رحمهالبصريالحسن:اي

واحمد)92(،رقم"والكفارات"المرضكتابفيالدنياابيابناخرجه

رقم""جامعهفيالترمذيواخرجه،(0016)رقم"الزهد"في

.الحوتكمالط/)9802(

طريقمن)03(،رقم"والكفارات"المرضكتابفيالدنياابيابناخرجه

.4901:ص"التهذيب"تقريب:انظر.متروكوهو،الصفارعطيةبنيوسف

ناوفيه.اخرىطريقمن)0147(رقم""مسندهفياخرجهالشهابانإلا

اخرجه،عنهااللهرضيعائشةحديثمنشاهدوله.عنهاللهرضيعليهوالرجل

.)229(رقم""صحيحهفيحبانوابن(،522/)1""المستدركفيالحاكم

"تحط".:الاخرىالثلاثالنسخفي

22(.)2/"العرب"لسان:انظر.الغصنعنالورقسقوط:هووالحت

ما=منهاشواهد،وله)32(.رقم"والكفارات"المرضفيالدنياأبيابنأخرجه
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:قال!يماللهرسولإن:لهفقال،مريضاعادوقدهريرةابووقال

الدنيا،فيالمؤمنعبديعلىأسلطهاناريهي:يقولوجلعزالله"إن

.")1(الاخرةفيالنارمنحظهلتكون

وإيئ>:قراثمالنار،منمؤمنكلحظ"الحمى:مجاهدوقال

.)2(7["1:]مريم!(مقضئاحتمارثكعلىكانهاوارالامنكؤ

السياقفإن،القرانفيالذيالورودتفسيرمجاهدبهيردلموهذا

عبادهاخبر)3(سبحانهاللهانمرادهوإنماقطعا،الحمىعلىحملهيابى

يومالورودعليهفيسهلخطاياهتكفرللمؤمنفالحمى،الناربورودكلهم

اعلم.والله،سريعامنهافينجوالقيامة

كيرمنكير"الحمى:ع!ي!النبيعن)4(ريحانةابيحديثعليهويدل

)1(

)2(

)3(

)4(

اخرجهماومنها،سليموامهريرةوابيايوبابيحديثمنقريباسيأتي

:قالغغحح!مالنبيأنعبداللهبنجابرحديثمن)2575(،رقمصحيحهفيمسلم

الحديد".خبثالكيريذهبكماادمبنيخطاياتذهبفإنهاالحمىتسبي"لا

ماجهوابن،الحوتكمالط)8802(/"جامعه"فيالترمذياخرجه

)0347(.رقم"سننه"في

وضعفه.الذهبيووافقه345()1/"المستدرك"فيالحاكموصححه

"سلسلةفيالألبانيوصححه992(.-892)2/الزوائد""مجمعفيالهيثمي

.)557(برقم"الصحيحةالاحاديث

"شعبفيوالبيهقي)02(،رقم"والكفارات"المرضفيالدنياابيابناخرجه

.(111)16/"تفسيره"فيجريروابن)8459(،رقم"الايمان

"وعد".:الاخرىالنسخفي

مولىويقالىالانصار،حليفالمدنى،الازديريحانةابوزيد،بنشمعونهو

"تقريب.المقدسبيتوسكنمصر،وقدم،دمشقفتحشهد،ع!ي!اللهرسول

4(.04)ص"التهذيب
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.النار")1(منالمومننصيبوهي،جهنم

منوصحبراإذاالمومن"مثل:مج!ي!اللهرسولقال:أنسوقال

أبيابنذكرههولونها"صفائهافيالسماءمنتقعالبردةكمثل،مرضه

.الدنيا)2(

منصرعةيصرعمسلممن"ما:يرفعهأمامةابيعنايضاوذكر

.طاهرا")3(منهابعثإلامرض

الحديدةمثل،الوعكيصيبهحينالمومن"مثل:لمجيمعنهوذكر

.طيبها")4(ويبقى،خبثهافيذهبالنارتدخل

إلىاللهاوحىمرضإذاالعبد"إن:مرفوغاعنهأ[]38/ايضاوذكر

اغفراقبضهفان،قيوديمنبقيدعبديقيدتاناملائكتييا:ملائكته

)1(

)2(

)3(

)4(

شعبفيوالبيهقي)21(،رقم"والكفارات"المرضفيالدنياابيابناخرجه

)4/"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوحسنه)8469(.رقم"الايمان

.)438

رقم"جامعه"فيالترمذيورواه)22(.رقم"والكفارات"المرضفي

246(.)4/الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيوضعفه)8602(.

الطبرانيورواه.بإسناده)23(رقم"والكفاراتالمرض"فيالدنياأبيابنذكره

ونمام،()5915رقم"الشاميين"مسندوفي،)7485(رقم"الكبير"في

وغيرهم.،البسامالروضمع)474(رقم""فوائدهفي

)2277(.برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوصححه

والحاكم)24(،رقم"والكفارات"المرضفيالدنياابيابنرواه

من)8389(،رقم"الايمانشعبفيوالبيهقي348(،)1/"المستدرك"في

ازهر.بنعبدالرحمنحديث

)1714(.برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوصححه

162



.")1(لهذنبلامغفورفجسداعافهنوا،له

:قالجدهعنأبيهعنالجهنيانسبنمعاذ[)2(]بنسهلعنوذكر

نصحاننحبإناالدرداءأبايا:فقلتمرضهفيالدرداءأبيعلىدحلت

الصد[ع"إن:يقولع!يماللهرسولسمعت:الدرداءأبوفقال.نمرضفلا

منعليهيدعالاحتىأحد،مثلذنبهكانوإنبالمومنيزالانلاو[لمليلة

.")3(خردلمنحبةمتقالذنبه

.فيها)4(يختبزالتيالملةمنواصلها،التمليلمنفعيلة:المليلة

علىوهوببلاءعبدااللهبتلى1"ما:ع!يمالنبيعنسلمةاموقالت

ماينزللمما1،وطهوركفارةلهالبلاءذلكاللهجعلإلا،يكرههاطريقة

.(")كشفهفي[للهغيريدعوأو،اللهبغيرلبلاء1مناصابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

والحاكم)25(،رقم"والكفارات"المرضفيالدنياأبيابنرواه

والبيهقي)1077(،رقم"الكبير"فيوالطبراني313(،)4/"المستدرك"في

عنه.اللهرضيأمامةابيحديثمن)2399(.رقم"الايمان"شعبفي

)1611(.برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوصححه

الدنيا.ابيلابن"والكفارات"المرضكتابمنواستدركتها،الاصلمنساقطة

921(.،4)1رقم"والكفارات"المرضكتابفيالدنياابيابنرواه

رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي891(،)5/"مسنده"فياحمدورواه

"مسندوفي9311(،،)634رقم"الأوسط"فيوالطبراني2099(،،)1099

.35(1)رقم"الشاميين

246(.)4/الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيوضعفه

تكونالتيالحمىهي:وقيلووهجها،الحمىحرارة:بالمليلةوالمراد

362(.)4/الأثيرلابن"النهاية":انظر.بالعظام

502(.،)43رقم"والكفاراتالمرض"فيالدنياابيابنرواه

=وقال)1136(،رقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيضعفهوقد
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:فقالدمشقأهلمنرهطفعادهكعبمرض:قيسبنعطيةوقال

ربهشاءإن،بذنبهأخذجسد"بخير،:قال؟إسحاقاباياتجدككيف

.")1(لهذنبلاجديداحلقابعثهبعثهوإن،رحمهشاءوإنعذبه

كندةمنرجلعلىالفارسيسلمانمعدخلنا:وهببنسعيدوقال

مضى،لماكفارةفيكونيبتلىالمسلم"ان:سلمانفقال،نعوده

لميدرفلمأطلقالبعيركمثلفمثلهيبتلىالكافروإن،بقيفيماومستعتبا

عقل")2(.لميدرفلموعقل،أطلق

رجلا!ماللهرسولعاد:قالالانصاريايوبأبيعنايضاوذكر

سبع،منذغمضتمااللهنبيئيا:فقال،فسألهعليهواكب،الانصارمن

ذنوبكمنتخرج،اصبراخيأياصبراخي"اي:ع!يماللهرسولفقال

يذهبنالأمراضساعات":لمجيماللهرسولوقال:قال،فيها"دخلتكما

)1(

)2(

برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيصححهوايضا."موضوع":عنه

0(.)025

إلا،ضعيفانهالحديثفيللشيخرأياخرانحسنمشهورالشيخوذكر

صحته.علىالشواهدفقامتوطهوراكفارةالبلاءكون

اعتناء"الفقهيةالابوابعلىمرتبةالصحيحةالاحاديث"سلسلةانظر:

506.صسلمانحسنمشهور

"شعبفيوالبيهقي)44(،رقم"والكفارات"المرضفيالدنياابيابنرواه

.()8239رقم"الايمان

محمدبنعن26(،)366/6(،)5/الاولياء""حليةفينعيمابوورواه

به.الالهانيزياد

"الادبفيوالبخاري)45(،رقم"والكفارات"المرضفيالدنياابيابنرواه

"الحلية"فينعيموابو)414(،رقم"الزهد"فيوهناد)394(،رقمالمفرد"

/1(.)602
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.الخطايا")1(ساعات

اللهرسولأن:عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن""النسائيوفي

مامااللهرسوليا:قالملدم؟"هأمأخذتك"هل:لاعرابيقالع!يم

:قال.هذاوجدتما:قال"والدمالجلدبينيكون"حر:قالملدم؟

هذاومااللهرسوليا:قالالصد[ع)2(؟"هذاأخذكهلاعر[بي"يا

ما:قال"،راسهفيالانسانعلىيضرب"عرق:قال)3(؟الصداع

ينظراناحب"من:لمجيماللهرسولقالوتىفلماب[]38/هذا)4(وجدت

.(هذا")الىفلينظرالنارأهلمنرجلإلى

سليمأم"يا:فقاللمخيماللهرسولفعادنيمرضت:سليمأموقالت

:قال.اللهرسوليانعم:قلت،الحديد؟"وخبثوالحديدالناراتعرفين

كمامنهتخلصينهذاوجعكمنتخلصيانفانك،سليمأميا"فأبشري

.")6(خبثهمنالنارمنالحديديخلص

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"فوائده"فيوتمام)34(،رقم"والكفارات"المرضفيالدنياابيابنرواه

)2599(.رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي،البسامالروضمع)476(رقم

)0368(.رقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوضعفه

التخريج.مصادرومنالاخرىالنسخمنوالتصويب"الصرع".:الاصلفي

التخريج.مصادرومنالاخرىالنسخمنوالتصويب"الصرع":الاصلفي

الاصل.فيمكررة،"هذا":كلمة

)1974(.رقمحديث"الكبرى"السنن

"مسنده"فيواحمد)594(،رقمالمفرد""الادبفيالبخاريواخرجه

)1692(.رقم"صحيحه"فيفاخرجهحبانابنوصححه366(.332،)2/

والخطيب)33(،رقم"والكفارات"المرضفيالدنياابيابنأخرجه

عنالقسمليسنانابيطريقمن411(.041-)3/بغداد""تاريخفي

به.سليمامعنالانصاريابيبنجبلة
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ناقبلشاكانهفبلغه،إخوانهمنلرجلزائراالصحابةبعضوخرج

:قال.ومبشراعائداواتيتكزائراأتيتك:فقالعليهفدخل،عليهيدخل

شكاتكفبلغنيزيارتكاريدواناخرجت:قالهذا؟جمعتكيف

سبقت"اذا:قالع!ماللهرسولمنسمعتهبشيءوأبشرك،عيادةفصارت

وأجسدهفيابتلاه،بعمله-ينلهالمقالأو-يبلغهالممنزلةاللهمنللعبد

عزاللهمنلهسبقتالتيالمنزلةيبلغهحتىصبرهئم،مالهفيأوولدهفي

)1(
."وجل

ايامالمسلمايامبشرهوماوالله"اما:الوجعوذكرالحسنوقال

بهاوكفر،معادهمننسيمافيهاوذكر)2(،أجلهمنفيهالهقورب

")3(.خطاياه

)1(

)2(

)3(

فيكما،الحديثلين،سنانبنعيسىهو:القسمليسنانوابو

ترجمة.لهاجدلمالانصاريابيبنوجبلة767،:ص"التقريب"

قريبا.سبقتبمعناهشواهدللحديثانإلا

عنأبيهعنخالدبنمحمدعن)0903(.رقم"سننه"فيداودابواخرجه

صحبة.لهوكانت،جده

لموابوهخالدبن"ومحمد292(:)2/الزوائد""مجمعفيالهيثميقال

.أعرفهما"

)6/"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيإسنادهضعففقدلذا

"سلسة:انظر.الحديثبهاصححشواهدللحديثذكرانهإلا191(.-091

)9925(.رقم"الصحيحةالاحاديث

تصحيف.وهو."مراحلهفيهاله"نورت:وغيرهالاصلفي

والامام145(،)55.رقم"والكفارات"المرضفيالدنياابيابنعنهرواه

)1999(.رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي)0158(،رقم"الزهد"فياحمد
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بعضوقال

مفاليس")2(.

)1(القيامةوردناالدنيامصائب"لولا:السلف

حتىفهزهاشجرةإلى!ك!يماللهرسولانتهى:مالكبنأنسوقال

إحباطفيوالأوجاع"المصائب:قالثم،اللهشاءماورقهامنسقط

.")3(الشجرةهذهفيمنيأسرعأمتيذنوب

إلامسلممن"ما:يرفعههريرةأبيعنأيضاالدنياأبيابنوذكر

بإحدىأمرهفياللهيقضيحتى،يفارقانهلاملائكتهمنملكينبهاللهوكل

:قال؟تجدككيف:العوادلهقالفاذا،بحياةماوإبموتإما؛الحسنيين

هوبدمأبشر:الملكانلهقال،بخير-المحموددله1و-أجدني،دله1أحمد

مجهودااجدني:قالوإن.صحتكمنخيرهيوصحة،دمكمنخير

هووبلاء،دمكمنشرهوبدمابشر:الملكانلهقال.شديدبلاءفي

.")4(بلائكمناطول

)1(

)2(

)3(

)4(

."لاخرةا":(ب)في

للبيهقي"الايمان"شعبو164(،)01/الاولياء""حلية:فيالأثرهذاانظر

)3999(.رقم

يعلىوابو88(،.)57رقم"والكفاراتالمرض"كتابفيالدنياابيابنرواه

وابن)8649(،رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي)9942(،رقم"مسنده"في

187(.)3/"الكامل"فيعدي

:ص"التهذيب"تقريبفيكما،ضعيفوهو،الجعفيجابرسندهوفي

.291

رقم"الإيمان"شعبفيالبيهقيطريقهومن)47(،رقم"والكفارات"المرض

.)0499(
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سعد:وقولراساه")1(،"وا!يالهالنبيقولهذايناقضولا

"وا:عائشةوقولمال")2(،ذووأناالوجعبياشتدقداللهرسول"يا

الربشكوىوجهعلىلاالاخباروجهعلىقيلإنماهذافان")3(رأساه

تكنلمبعلتهأخبرثماللهالمريضحمدفاذا،العوادإلىا[]93/)4(تعالى

الواحدةفالكلمة،منهشكوىكانتوتسخطاتبرمابهاأخبروإن،شكوى

والقصد.بالنية،يعاقبوقدعليهايثابقد

محرز)6(بنصفوانإلى()الحسنمعانطلقنا:البنانيثابتوقال

عليه.تدحلواانتستطيعونلامبطونهو:وقالابنهإلينافخرج،نعوده

خير،فيهفيؤجرودمهلحمهمناليوميؤخذإنأباك"إن:الحسنفقال

.")7(الترابيأكلهانمن

-وهونعوده)8(الحارثبنربيعةعلىدخلناايضا:ثابتوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)5666(.رقم""صحيحهفيالبخاريرواه

رقم"صحيحه"فيومسلم)5912(،رقم"صحيحه"فىالبخاريرواه

.)1628(

)5666(.رقم""صحيحهفيالبخاريرواه

الاصل.فيمكررة،"تعالى":كلمة

الله.رحمهالبصريالحسنهو

اللهرحمهتوفيعابد،ثقة،الباهلياوالمازنيزيادبنمحرزبنصفوانهو

)454(.ص"التهذيبتقريب":انظر.ومائةوسبعيناربعسنة

"المرضفيالدنياابيوابن)1438(،رقم"الزهد"فياحمداخرجه

.(471)7/"الطبقات"فيسعدوابن،5(0)رقم"والكفارات

صحبة،له،ع!ي!النبيعمابن،الهاشميعبدالمطلببنالحارثبنربيعةهو

التهذيب""تقريبانطر:.عنهاللهرضيعمرخلافةاولفيعنهاللهرضيتوفي

)321(.ص
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قلبه،الآخرةملأت،هذهحالتيمثلفيكانمن"إنه:-فقالثقيل

.)1(
."دبابمنعينيهفياصغرالدنياوكانت

خرجايامثلاثةالعبدمرض"اذا:قال!يمالنبيعنأنسعنويذكر

.")2(أمهولدتهكيومذنوبهمن

.يبرا")3(حتىالمريضدعوةترد"لا:!يمعنهويذكر

الله!رسولمعكنت:قالمسعودابنعنالدنياابيابنوذكر

منللمؤمن"تعجب!:قال؟تبسمتمماللهرسوليا:فقلنا،فتبسمجالسا

سقيمايكونأناحب،السقمفيلهمايعلمكانولو،السقممنجزعه

اللهرسوليا:فقلنا،السماءإلىراسهورفعثانيةتبسمثم"اللهيلقىحتى

مننزلاملكينمن"عجبت:قالالسماء؟إلىراسكورفعتتبسمتمم

إلىفعرجا،يجداهفلميصليمصلاهفيكانمؤمن!عبدايلتمسانالسماء

فيالعملمنلهنكتبكناالمؤمنفلانعبدك،ربيا:فقالاوجلعز[دله

شيئالهنكتبفلم،حبالكفيحبستهقدفوجدناهوكذا،كذاوليلةيوم

تنقصواولاوليلتهيومهفيكانالذيعملهلعبدياكتبوا:فقال،عملهمن

)1(

)2(

)3(

أيضاورواه)51(.رقم"والكفارات"المرضفيالدنياابيابناخرجه

ثابتالان،الصوابولعله.محرزبنصفوانعن)928(رقم"المحتضرين"في

.الحارثبنربيعةيدركلم

والطبراني)61(،رقم("والكفارات"المرضفيالدنياابيابناخرجه

174(.)3/مسندهفياحمد5رواونحوه)951(،رقم"الصغير"في

)2712(.رقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيجداوضعفه

"شعبفيوالبيهقي)07(،رقم"والكفارات"المرضالدنياابيابناخرجه

عنه.اللهرضيعباسبنعبداللهحديثمن01(،)920رقم"الايمان

"."موضوع05(:0)0برقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوقال
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.")2(يعملكانماأجرولهاحبسته)1(ماأجرفعلي،شيئامنه

وجل،عزاللهعنبهاورضيفصبرليلةوعك"من:!يمعنهويذكر

.")3(امهولدتهيومكهيئتهذنوبهمنخرج

سلمانلمجيماللهرسولفقد:قالكثيرأبيبنيحيىمراسيلومن

وعظم،سقمكاللهشفى":فقاليعودهفاتاه،عليلانهفاخبر،عنهفسال

الىوجسمكدينكفيالعافيةب[]93/ورزقك،ذنبكوغفر،أجرك

ربكمنفتذكرةواحدةأما:ثلاثاخلالاوجعكمنلكإن،اجلكمنتهى

فادعالثالثةواما،ذنوبكمنسلفلمافتمحيصالثانيةوأما،بهايذكرك

.")4(الدعوةمجابالمبتلىفان،شئتبما

)1(

)2(

)3(

)4(

"حبسته".:الاخرىالثلاثالنسخفي

حديثمن)75(.رقم"والكفارات"المرضكتابفيالدنياابيابناخرجه

مسعود.بنعتبة

نعيموابو346(،)345-رقم"مسنده"فيالطيالسىداودابوواخرجه

)2317(،رقم"الأوسط"فيوالطبراني267(،-266)4/الاولباء""حليةفي

3899(.-)3799رقم"الايمان"شعبفيوالببهقي

حمبد،ابيبنمحمد"وفيه403(:)2/الزوائدمجمعفيالهبثميوقال

جذا".ضعيفوهو

"الرضىكتابوفي)83(،رقم"والكفارات"المرضفيالدنباأبيابناخرجه

طريقمن)8689(.رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي)75(،رقم"اللهعن

منقطعة.هريرةأبيعنالحسنورواية.هريرةأبيعنالحسن

للعلائي"التحصيل"جامعو38،:صحاتمابيلابن"المراسبل":انطر

.164:ص

يحمى.مراسبلمنعلبهاقفلم

)41(،رقم"والكفارات"المرضكتابفيالدنياابيابنرواهوقد
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قداللهكتابفياية:كعببنلابيقلت)1(:الربيعبنزيادوقال

.[123:]النساءء(بهتحزسوصايعملمن>:قلت؟هيما:قال"أحزنتني

،قدمعثرةتصيبهلاالمؤمنإن،ارىمماأفقهإلااراككنت"ما:قال

.اكثر")2(عنهاللهيعفووما،بذنبإلاعرقاختلاجولا

منذأحدعنهاسالنيما:فقالت،الايةهذهعن)3(عائشةوسئلت

تعالىاللهمعاتبةهذهعائشة"يالمجي![)4(النبي]فقال،لمجي!اللهرسولسالت

حتى،شسمعهوانقطاعوالشوكة()والنكبة[لحمىمنيصيبهبماالعبد

نإحتى،ضبنهفيفيجدهالهافيفزعفيفقدهاكمهفييضعها[لبضاعة

.الكير")6(منالأحمرالذهبيخرجكماذنوبهمنليخرجالمومن

لك"وإن:قولهدون،سلمانمسندمن)6061(رقم"الكبير"فيوالطبراني

992(.)2/الزوائد""مجميعفيالهيثميوضعفه."الخ...وجعكمن

الصحابة.منأحدايدركلم،التابعينأتباعمن،الحمصيالربييعبنزيادهو)1(

عنيرويالحارثيزيادبنالربييعوهوزياد.بنالربييعأنهالصوابولكن

كعب.بنابي

من>كعببنأبيسمعزيادبنربييع:الكبير""التاريخفيالبخاريوقال

التهذيب""تهذيبو268()3/الكبير""التاريخ:انظر؟-<.مجزسو:ايعمل

/3(.)243

والطبري01(،)0رقم"والكفارات"المرضكتابفيالدنياأبيابنأخرجه)2(

)8149(.رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي292(،)5/"تفسيره"في

الربييعمسندمنالصوابعلى292()5/تفسيرهفيالطبريرواهثم

زياد.بن

التخريج.مصادرفيكما،عبداللهبنتأميةسألتها)3(

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركته،الأصلمنساقطالمعقوفينبينما)4(

.""والبلية:()بفي)5(

حديث=منغريب"حسن:وقال)1992(،رقم"جامعه"فيالترمذيأخرجه)6(
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تحتحملهإذاكذا،اضطبن:يقال،يدهتحت:الانسانضبن

يده.

يعدحتىالفقهكاملفقيهاالرجليكون"لا:منبهبنوهبوقال

الرخاء،ينتظرالبلاءصاحبأنوذلك،مصيبةالرخاءويعد،نعمةالبلاء

.البلاء")1(ينتظرالرخاءوصاحب

نهوايكرههبالأمرالعبدليصيبالله"إن:سبحانهاللهكتببعضوفي

.")2(إليهتضرعهكيفلينظرليحبه

المؤمن،عبدييحزنأنلولا:التوراةفي"اجدكعب)3(:وقال

ابدا")4(.يصدعلاحديدمنبعصابةالكافرلعصبت

بالاسقامالمؤمنعبدهليبتليالله"إن(:)الكرخيمعروفوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عائشة".

"والكفارات"المرضفىالدنياأبىلابنهوالمؤلفذكرهالذيواللفظ

)101(.رقم

احمدرواهونحوه)39(.رقم"والكفارات"المرضفيالدنياابيابناخرجه

57(5-56)4/الاولياء""حليةفينعيموابو)2184(،رقم"الزهد"في

"حليةفينعيموابو)49(،رقم"والكفارات"المرضفيالدنياابيابناخرجه

كردوسعن)7879(،رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي(،018)4/الاولياء"

الانجيل.فيوجدهانهالثعلبي

الاحبار.كعبهو

"الزهد"فيوهناد)301(،رقم"والكفارات"المرضفيالدنياابيابناخرجه

381(.)5/""الحليةفينعيموابو)428(،رقم

انظر.الصوفيةمشايخكبارمن،الكرخيفيروزبنمعروفمحفوظابوهو

036-)8/الاولياء""حليةو68،-67صالقشيرية""الرسالة:فيترجمته
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وجلاليوعزتي:وتعالىتباركاللهفيقول،اصحابهإلىفيشكووالاوجاع

فلاالذنوبمنلاغسلك)1(إلاوالاسقامالاوجاعبهذهابتليتكما

)2(")3(.تشكين

:قالالاسقام؟مااللهرسوليا:قالرجلاأنال!شاابيابنوذى

.(منا(")فلستعنا"فقم:قاللا[)4(:]قالقط؟("سقمت"اوما

العلة،بهاشتدتقدمسعودبنعبدالله)6(اصحاببعضوكان

ما،فداكنفسي:لهتقولواهله،يعودونهاصحابهبعضعليهفدخل

الحراقيف)7("بليتا[]04/:ضعيفبصوتفاجابها؟نسقيكمانطعمك

.ظفر(")8(قلامةمنهنقصنياللهأنيسرنيماوالله،الضجعةوطالت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.)368

خطا.وهو،"لاغسك":الاصلفي

التخريج.لمصدرالموافقوهو"تشكيني".)ب(:في

.()177رقم"والكفارات"المرضفيالدنياأبيابنعنهرواه

.الاخرىالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

حديثمن)691(.رقم"والكفارات"المرضكتابقيالدنياأبيابناخرجه

)9803(.رقم""سننهفيداودابواخرجهونحوه.الخضراخيالراميعامر

قالحيث947،:ص"التهذيب"تقريبفيحجرابنالحديثوضعف

بإسناديروىحديثله،صحابي،المحاربيالرامي"عامرعامر:ترجمةفي

".مجهول

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة"أصحاب":كلمة

التخريج.مصادرفيكمامثعبةبنسويد:هوالصاحبوهذا

372(.)1/الاثيرلابن"النهاية".الوركراسعظم:الحراقيف

كتابوفي)791(،رقم"والكفارات"المرضكتابفيالدنياابيابناخرجه

سعد=وابن)463(،رقم"الزهد"فيالمباركوابن)78(،رقم"اللهعن"الرضى
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الثناء،عليهاأحسنثملهامراةعنهاللهرضيالوليدبنخالدوطلق

لامرطلقتها"ما:قالطلقتها؟شيءلايسليمانأبايا:)1(لهفقلت

بلاء")2(.عندييصبهالمولكن،ساءنيولامنهارابني

حسنةبهلهاللهكتبالا،عرقمؤمنعلىضرب"ما:لمجدعنهويذكر

5")3(درجةبهلهورفعسيئةبهعنهوحط

لانغير؛لامكفراتالمصائبأنمنقدمناهماهذاينافيولا

منه.عملوهوعليهاالاختياريبصبرههوإنماالحسنةحصول

يرفع:أربعاللمريض"إن:فقالمريضاالمهاجرينمنرجلوعاد

ويتبع،صحتهفييعملكانمامثلالاجرمنلهويكتب،القلمعنه

عاشعاشفانفيستخرجها،مفاصلهمنمفصلفيخطيئةكلالمرض

أزاللااللهم":المريضفقالله"،مغفوراماتماتوإن،لهمغفورا

مضطجعا(")4(.

)1(

)2(

)3(

)4(

.(5802)رقم"لزهدا"فيوأحمد،(6061/)"الطبقات"في

الدنيا.ابيلابن"والكفارات"المرضفيكماحازمأبيبنقيس:هوالقائل

شيبةابيوابن)302(،رقم"والكفارات"المرضفيالدنياابيابناخرجه

)1799(.رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي)25491(،رقم"مصنفه"في

والطبراني)702(،رقم"والكفارات"المرضفيالدنياابيابناخرجه

والبيهقي347(،)1/"المستدرك"فيوالحاكم)0246(،رقم"الاوسط"في

ععها.اللهرضيعائشةحديثمن)0869(.رقم"الايمان"شعبفي

وضعفه.الذهبيووافقه."،.الاسناد.صحيححديث"هذا:الحاكمقال

)4456(.برقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيالالباني

"الزهد"فيوهناد)902(،رقم"والكفارات"المرضفيالدنياابيابناخرجه

)943(.رقم
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منللمؤمناللهيقضيلابيدهنفسي"والذي:لمجي!عنه"المسند"وفي

اصابتهوإن،لهخيرافكانشكرسراءاصابتهإن:لهخيراكانالاقضاء

.")1(للمؤمنإلاذلكوليس،لهخيرافكانصبرضراء

فكانشكرسراءأصابتهإن،عجبكلهالمومنأمر"إن:لفطوفي

.")3(لهخيرافكانصبر)2(ضراءأصابتهوان،لهخيرا

)1(

)2(

)3(

الاولى.القسمجملةدونصهيبحديثمننحوه332()4/"المسند"

.الأخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة"صبر":كلمة

اللهيقضيلاالمؤمنلأمر"عجبا:انسحديثمن24()5/"المسند"فيجاء

"عجبتمرفوعا:صهيبحديثمن332(و)4/له([.خيراكانإلاشيئاله

سراءاصابتهإن،للمؤمنإلالاحدذلكوليسخير،لهكلهالمؤمنامرمن

الحديث."...شكر

صهيبعن)9992(رقم"صحيحه"فيمسلمعندالحديثواصل

للمؤمن،إلالاحدذاكوليسخير،كلهأمرهإنالمؤمنلامر"عجبامرفوعا:

له".خيرافكانصبرضراءاصابتهوان،لهخيرافكانشكرسراءأصابتهإن
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عشرالسابعالباب

الصبرفضيلةفيبعدهمومنالصحابةعنالواردةالاثارفي

السفرأبيعنمغولبنمالكعنوكيعحدثنا:أحمدالامامقال

الطبيب؟لكندعوألا:فقالوافعادوهعنهاللهرضيبكرابومرض:قال

فعال"إني:قاللك؟قالشيءفاي:قالوا."الطبيبرآنيقد":فقال

.اريد")1(لما

قال:قالمجاهدعنالاعمشحدثنامعاويةأبوحدثنا:احمدوقال

بالصبر")2(.عيشناخير"وجدنا:الخطاببنعمر

منكانالصبرانولوبالصبر،ادركناهعيش"افضل:ايضاوقال

.)3("كريماكانالرجال

الايمانمنالصبرإن"الا:عنهاللهرضيطالبابيبنعليوقال

صوتهرفعثم.الجسد"بارالرالسقطعفاذاالجسد،منالرألسبمنزلة

)1(

)2(

)3(

الاولياء""خليةفينعيمابوطريقهومن)587(،رقم"الزهد"فياحمداخرجه

/1(.)34

رقم"الزهد("فيالمباركابنواخرجه)612(.رقم"الزهد"فياحمداخرجه

فيالدنياابيوابن05(،)1/الاولياءخليةفينعيموابو)799(،)063(،

.()47رقم"الصبر"كتاب

إسنادهوصحح)0647(.رقمالحديثقبل"صحيحه"فيالبخاريوعلقه

903(.)11/"الباري"فتجفيحجرابنالحافظ

)6(.رقم"الصبر"كتابفيالدنياابيابناخرجه

الاولياء""خليةفينعيمابورواه،عائشةحديثمنمرفوعاالمتنوروي

وضعفاه.(،)1454رقم"المتناهية"العللفيالجوزيوابن092(،)8/

176



")1(.لهصبرلالمنإيمانلاإنه"ألا:فقال

ب[.]04/تكبو")2(لامطية"الصبر:وقال

لعبدإلااللهيعطيهلاالخير،كنوزمنكنز"الصبر:الحسنوقال

.")س!(يرهكريم

منهفانتزعهانعمةعبدعلىاللهانعم"ما:عبدالعزيزبنعمروقال

.")6(منهانتزعهمماخيراعوضه(ما)كانإلا،الصبرمكانهافعاضه)4(

فمانبيالخيرجسيممنشيئاأحدنال"ما:مهرانبنميمونوقال

.)7(بالصبر"إلادونه

اللهقال،الصبرإلاثوابهيعرفعمل"كل:القاسمبنسليمانوقال

لماءكا:قال،[01:]الزمر(بيحساببغئراجرهمالصننونيوفىإنمما>:تعالى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"مصنفه"فيشيبةابيوابن)8(،رقم"الصبر"كتابفيالدنياابيابناخرجه

نعيموابو)7189(،4(،)0رقم"الإيمان"شعبفيوالبيهقي)94303(،رقم

.()991رقم"الزهد"فيووكيع76(،-75)1/الاولياء""حليةفي

القشيري:منهمجماعةلعلينسبهوقدعلي،عنمسنداعليهأقفلم

03،ص"والمحاضرة"التمثيلفيوالثعالبي256،ص"رسالته"في

49(.)3/الاخبار"ونصوصالابرار"ربيعفيوالزمخشري

.()16رقم"الصبر"كتابفيالدنياابيابنعنهاخرجه

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب."فعاضها":الاصلفي

التخريج.مصادرومن)ب(و)ن(منوالتصويب،كان""ما:الاصلفي

)258(.ص"القشيريةالرسالة":انظر

"شعبفيوالبيهقي)22(،رقم"الصبر"كتابفيالدنياأبيابنعنهاخرجه

.(01)380رقم"الإيمان
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المنهمر")1(.

فيها،فينظروقتكليخرجهارقعةجيبهفيالعارفينبعضوكان

.[)2(84:]الطور(باعنآفإنكلحكورفيواضبزِ>:وفيها

لم)3(بعيرينوالشكرالصبركان"لو:أيضاالخظاببنعمروقال

.")4(ركبتأيهماأبال

.(")تنقشعثم"سحابة:قالبلاءبهنزلاذاشبرمةبنمحمدوكان

بامرنائهدونائمهقنهموخلا>:تعالىقولهفيعيينةابنوقال

جعلناهمالامربرأسأخذوا"لما24[:]السجدة:(صبروالما

)6(ا
.رؤوسا"

تكرهماعلىتصبر"أن:قال؟الحلمما:قيسبنللأحنفوقيل

قليلا")7(.

وقصر،النصبالسفهقصر)8(:التوراةفي"مكتوب:وهبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.013صفيتقدم

)02(.رقم"الصبر"كتابفيالدنياابيابنعنهاخرجه

مصدرومنالاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب"بعيران".:الاصلفي

التخريج.

)7(.رقم"الصبر"كتابفيالدنياابيابنعنهاخرجه

.258صالقشيرية""الرسالة:انظر

446(.)3/كثير"ابنتفسير"و،925ص"القشيرية"الرسالة:انظر

وقد<،>وجعلئهمهكذاالنسخوسائرالاصلفيجاءتالواردةوالاية

اعلم.واللههقراءةاجدهافلمالقراءاتكتبفيبحثت

)73(.رقم"الحلم"كتابفيالدنياابيابنعنهاخرجه

التخريج.مصدرفيكذلكوهو."الحكمة":الاخرىالثلاثالنسخفي
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.الظفر")1(الصبروقصر،الراحةالحلم

وثمرته.غايته:وقصاراهالشيءقصر

محمد،ابنهومعهعبدالملكبنالوليدعلىالزبيربنعروةوقدم

وشي)2(ثيابفيالوليدعلىيومافدخل،وجهاالناسأحسنمنوكان

فتيانتكونهكذاالوليد:فقال،بيدهيضربوهوغديرتان)3(وله

،الدوابإصطبلفيفوقع،(متوسئا)عندهمنفخرجفعانه)4(،.قريش

.ماتحتىبأرجلهاتطؤهالدوابتزلفلم

فقالواالاطباءالوليدإليهفبعث،عروةرجلفيوقعتالاكلةإنثم

قطعها،علىفعزم،فتهلكالجسدباقيإلىسرتتقطعهالمإن:له

علىرأسهوضع)6(القصبةإلىالمنشارصارفلمابالمنشار،فنشروها

ويكبر،يهللوهووجههعلىيتحدروالعرقافاقثمعليهفغشيالوسادة

إنهعليكحملنيوالذيأما:قالثميده)7(فييقلبهاوجعلبيدهفأخذها

الله.لايرضيماإلىولامعصيةإلىولاحرامإلىبهامشيتماأنيليعلم

مقابرإلىبهابعثثم)8(،قبطيةفيوكفنتوطيبتفغسلتبهاأمرثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)72(.رقم"الحلم"كتابفيالدنياابيابنعنهاخرجه

4(.00)4/"المحيط"القاموس.الثوبنقشالوشي

.(001)2/"المحيط"القاموس:انظر.ذوابتاناي

بالعين.اصابهاي

275(.)4/"المحيط"القاموس:انظر.النعاس:الوسن

117(.)1/"المحيط"القاموس:انظرالعظم:ايالقصبة

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة

غيرعلىالقبطإلىمنسوبةوهيبمصرتعملرقاقبيضكتانثياب:القبطية

373(.)7/"العرب"لسان.قياس

خمل.لهثوبوالقطيفة"قطيفة"،:الاخرىالثلاثالنسخوفي
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المسلمين.

يعزونه،وأصدقاوهبيتهأهلتلقاهالمدينةالوليدعندمنقدمفلما

ثم.عليهيزدولمنصبا،ا[]41/هذاسفرنامنلقيناقد:يقولفجعل

فمضى،لنعمةحاسدأوبنكبةشامتبيناناانما،المدينةأدخللا:قال

طلحة:بنعيسىلهقالقصرهدخلفلما.هناكفأقامبالعقيققصرهإلى

لهفكشفعنها)3(،نعزيكالتيالمصيبةهذهأرنا)2(لشانيك)1(،أبالا

اللهأبقىقد،للصراعنعدككناماواللهأما:عيسىلهفقال،ركبتهعن

فقال.رجليكوإحدىويديكوبصركوسمعكولسانكعقلك:أكثرك

عزيتني.مابمثلأحدعزانيما،عيسىيا:له

تشعرلاكيشيئاسقيناكلو:لهقالوارجلهقطعأرادواولما

!؟أمرهأفأعارضصبريليرىابتلانيإنما:فقال.بالوجع

إذاقطعتالتيبرجلهيصنعأبوككانكيف:هشامابنهوستل

.عليها)4(يمسحكان:قالتوضأ؟

سمعت:قالسلامحدثناعبدالصمدحدثناأحمد:الاماموقال

يتبعهلاصبر:قالخير؟شيءأي:رجلوسألهلقمان"قال:يقولقتادة

)1(

)2(

)3(

)4(

286(.)9/"العرب"لسانانظر

201(.101)1/"العرب"لسانانظر.لمبغضكاي

"ارني".:الاخرىالشلاثالنسخفي

"عليها".)ب(:و)ن(وفي)م(،والاصلفيهكذا

الدنياابيلابن"والكفارات"المرض:ذلكفيانظر،عنهمشهورةقصةهذه

و"المعرفة1/552،:"الدمشقيزرعةابيو"تاريخ145(،-)135رقم

وغيرها.(178)2/الاولياء""حليةو،1/355:"والتاريخ
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فاي:قال.اوتيبمايرضىالذي:قالخير؟الناسفاي:قال.أذى

خيرفمن:قيل.علمهإلىالناسعلممنياخذالذي:قال؟أعلمالناس

الذيالعالمالمؤمنبل!اللهسبحان:قال؟العلممنأوالمالمن:الكنز

المؤمنوبحسب،نفسهكفعندهيكنلموإن،وجدخيرعندهابتغيان

)1(.نفسهيكفأن

)1(

)2(

)3(

)4(

.يصبر")3(فلمبثمن":جبلةأبيبن)2(حبانوقال

:فمعناه؛صحوان!)4(.النبيإلىمرفوعاالدنياأبيابنورواه

.شرفجلالمحمدطبعه915()1/"الزهد"

"الصبر"فيالدنياابيوابن).4702(،رقم"مصنفه"فيعبدالرزاقورواه

)491(.رقم

ومما.التخريجمصادرمنوالتصويب."حسان":الخطيةوالنسخالاصلفي

)528(.صسيأتي

وأاثنتينسنةتوفيثقة،قريشمولىالمصريهوجبلةأبيبنوحبان

)217(.ص"التهذيبتقريب":انظر.ومائةوعشرينخمس

بعضهم.عن924()4/الدينعلومإحياءفيالغزاليذكره

الدنيا.أبيابنكتبمنالمطبوعفيعليهأقفلم

الصباحبنوالحسن166(،)12/"تفسيره"فيجريرابنرواهوقد

)3/"الكامل"فيعديوابن-505صالمصنفعندسيأتيكما-""مسندهفي

،(001)47:رقم"الايمانشعب"فيوالبيهقي،(692)5/،(234

مع)478(رقم"فوائده"فيتمامورواهمرفوعا.عمرابنعن1(،.)050

مرفوعا.مسعودبنعبداللهحديثمن،البسامالروض

)296(،برقم"الضعيفة"السلسلةفيمسعودابنحديثالالبانيوضعف

جذا"."ضعيف:فقال

الصنعانيعبدالرزاقأخرجهيسار،بنمسلممرسلمنشاهدوله

48(.)13/"تفسيره"فيجريروابن327(،)2/""تفسيرهفي

181



اللههإلىبثمنلا،المخلوقإلىبثمن

]يوسف:(فصئرجميل>:تعالىقولهفيجبلةأبيبن)1(حبانوقال

.")2(فيهشكوى"لا:قال83[،،18

أيضا.الدنياأبيابنورفعه

.")3(جزعغيرفي(فصحترجميل">:مجاهدوقال

بالمصيبة"الرضى:قالجميلأ(،>فصئر:قيسبنعمرووقال

.")4(والتسليم

.(")فيهشكوى"لافصحلأجميل(>:السلفبعضوقال

الحزن!تعئناهوائيفحت>:تعالىقولهفيقتادةعنهماموقال

إلايقلفلمالحزنعلى"كظم:قال84[:]يوسف(!لحفهو

)6(ا
.خيرا"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ومما.التخريجمصادرمنوالتصويب"حسان([.:الخطيةوالنسخالاصلفي

)305(.صسياتي

لاحد.ينسبهاندون924(،)4/"الدينعلوم"إحياءفيالغزاليذكره

"تفسيره"فيجريروابن)011(،رقم"الصبر"فيالدنياأبيابنرواهوقد

مرسل.وهو(166/)12

)12/"تفسيره"فيوالطبري318(،)2/"تفسيره"فيالصنعانياخرجه

.)166

)116(.رقم"الصبر"كتابفيالدنياأبيابنعنهاخرجه

،(04/)13الطبري"تفسير"و،327(2/)عبدالرزاق"تفسير":انظر

)4/للسيوطيالمنثور"و"الدر404(،)3/للنحاس"القرانو"معاني

.)514

="تفسيره"فيجريربن1و327()2/"تفسيره"فيالصنعانيعبدالرزاقاخرجه

182



.الصبور")1(:"الكطيم:الحسنعنالمختاربنيحيىوقال

.الحزنكمد:أي.كميد)2(:أيكظيم:الضحاكوقال

موجعةمصيبةجرعةمناللهإلىاحبجرعتان"ما:الحسنوقال

.")3(بحلمردهاغيظوجرعة،وصبرعزاءبحسنصاحبهاردهامحزنة

عنلهيعةبنعبداللهب[]41/أخبرنا:المباركبنعبداللهوقال

أصابهبماللهالعبداعتراف"الصبر:قالجبيربنسعيدأنديناربنعطاء

يرىلايتجلدوهوالرجليجزعوقد،ثوابهورجاءعنداللهواحتسابهمنه

.الصبر")4(إلامنه

>إنا:قولهتفسيركأنهمنه"أصاببماللهالعبد"اعتراف:فقوله

يريد.بمامالكهفيهيتصرفللهملكأنهفيعترف[،156:]البقرة<لله

(رجعون()إلثهوإنا>:لقولهتفسيركانه"عندالله"واحتسابه:وقوله

أجريضيعولاصبرنا،علىفيجزيناإليهنرد:أي156[،]البقرة:

المصيبة.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

/13(.)04

كتابفيالدنياأبيوابن04(،)13/"تفسيره"فيجريرابن:عنهاخرجه

.(1)17رقمالصبر""

04(.)13/""تفسيرهفيجريرابنعنهأخرجه

مرفوعا.الحسنعن)90344(رقم"مصنفه"فيشيبةابيابناخرجه

نعيم.زوائد()111رقمالمباركلابن"الزهد"

)113(.رقم"الصبر"كتابفيالدنياابيابن:اخرجهطريقهومن

.نحوه()188رقم"الصبر"كتابفيالدنياابيابن:اخرجهطريقهغيرومن

.الاخرىللنسخموافقوالمثبت."راجعونوإليهلدهوإنا":الاصلفي
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بالتجلد،الصبرليس:أي،يتجلد"وهوالرجليجزع"وقد:وقوله

عنواللسانالمقدور،علىالتسخطعنالقلبحيسهووإنما

بصابر.فليس،القدرعلىساخطوقلبهتجلدفمن،الشكوى

منتهىما:عبدالرحمنأبيبنربيعةسألت:يزيدبنيونسوقال

.")1(تصيبهأنقبلمثلهالمصيبةتصيبهيوميكون"أن:قالالصبر؟

صبرا>فاضبز:تعالىاللهقولفي)2(الحجاجبنقيسوقال

لاالقومفيالمصيبةصاحبيكون"ان:قال5[:]المعارج(هجميلأ

،0)3(

.هو("منيعرف

.")4(ربكحكملما"اصبر:قالمصاباعزىإذاشمروكان

وعليهسوطبيدهعمربنعبداللهبنسالمرأيت:عقيلأبووقال

بالسوطينالهاصارخةيسمعلاعمر،بنعبداللهبنواقدموتفيإزار

.(ضربها)إلا

قالت:قالمهرانبنجعفربنمحمدحدثني:الدنياأبيابنقال

قريش:منامرأة

كفولهالمنيعالعزفيليسومنلوجههإلاخلدلاوالذيأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.()114رقم"الصبر"كتابفيالدنياابيابن:اخرجه

ومائة.وعشرينتسعسنةتوفيصدوقالمصريالكلاعيالحجاجبنقيسهو

)308(.ص"التهذيب"تقريب:انظر

.()115رقم"الصبر"كتابفيالدنياابيابن:اخرجه

)163(.ص"المصائباهل"تسليةفيالمنبجيذكره

مسندا.عليهأقفلم
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الحلو)4(الثمرغبهمنيجتنى)3(لقدمذاقهمرا)2(الصبربدء)1(كانلئن

بكير:بنعمرووانشدني:قال

فاجزععليمجدجزعوهلمغبةخيرالصبروكانصبرت

()تدمعالقلبفيفالعينناظريإلىرددتهاحتىالعيندموعملكت

الثقفي:موسىبنأحمدنيوانشدقال

الدهرنوائبتنوبانمنجزعتقدامسخولةصنبست

الصبر)6(علىبنواالكرامإنواصطبريياخولتجزعيلا

عزىرجلا"ان:التيصيإسماعيلبنمحمدبنعبداللهوحدثنيقال

بحقه،للهصبرمن)7(وعدهاللهعلىيستوجبانما:فقالابنهعلىرجلا

فإنهابالاجر،أ[]42/الفجيعةالمصيبةمنبهاصبتماإلىتجمعفلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)م(و)ن(:"بذر".في

)ن(:"مز".في

".)ب(:"يجنىفي

.961قمر"لصبرا"كتاب

الدنيا.ابيابنكتبفيعليهمااقفلم

عساكرابناوردهاالهيذامابيمولاهرثاءفيللخريميقصيدةمنالبيتان

التنصيصومعاهد()012الاماليذيلوانظر337(.)16/"دمشق"تاريخفي

.)246(

الدنيا.ابيابنكتبفيعليهماأقفلم

علي.بنالحسينزوجابنتههيوخولة،زبانبنلمنظورمنسوبانوالبيتان

.الوزنمعهيستقيمولا"واصبري"النسخوفي،8صللزجاجي""الامالي:انظر

"من".:الاخرىالثلاثالنسخفي
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.(")1(والسلام،لكالرزئتينوأنكى،عليكالمصيبتينأعظم

منيعملفبهبالصبر"عليك:فقالرجلأالسماكابنوعزى

(")2(.جزعمنيصيروإليه،احتسب

ولكن،منيعةأوعزيزةفمنزلةالرضى"أما:عبدالعزيزبنعمروقال

حسئا(")3(.معولأالصبرفياللهجعلقد

لقد،الله"رحمك:قالثمعليهصلى)4(ابنهعبدالملكماتولما

منيقطرومايبكونوالناس:قالمعيئا".لىوكنتوزيرا،ليكنت

-)5(
.لمحطرةعينيه

إليهمفخرجيعزونهقومفأتاه،لهبابنعبداللهبنمطرفواصيب

أتضعضعأناللهمنلاستحي"إني:قالثمبشرا،كانماأحسن

لمصيبته)6(")7(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

تدمعأنالجزع"ليس:عمير)8(بنعبيدقال:ديناربنعمرووقال

"العقد":فيذكرهوقدالدنيا.ابيابنكتبمنيديبينفيماعليهاقفلم

.164-163ص"المصائبأهل"تسليةفيوالمنبجي3،403/

.164ص"المصائباهلو"تسلية3،403/:"العقد":انظر

عليه.اقفلم

عبدالعزيز.بنعمربنعبدالملكأي

عليه.اقفلم

"لمصيبة".:الاخرىالثلاثالنسخفي

الدنيا.ابيابنطريقمن318()58/"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه

علىمجمع،المكيعاصمابو،الليثيسعدبنقتادةبنعميربنعبيدهو:

)651(ص"التهذيبتقريب":انظر.ثقته
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.")1(السيىوالظنالسيىالقولالجزعولكن،القلبويحزنالعين

:قالالجرويعبدالعزيزبن)2(الحسنحدثني:الدنياأبيابنوقال

"مصيبتي:فقالت."واحتسبيهالله"اتقي:لامهفقلتنفيسليابنمات

.")3(بالجزعأفسدهاأنمنأعظم

قريشمنشيخعنبكيربنعمرووأخبرني:الدنياأبيابنوقال

يومئذوعبيدالله،الحسنبنعبيداللهأبوالحصينبنالحسنمات:قال

جزعبهيتبينمافتذاكروا،يعزيهمنفكثروأمير،البصرةعلىقاضبى

.جزع)4(فقديصنعهكانمماشيئاتركإذاأنهفأجمعوا،صبرهمنالرجل

علىيعزينيجبيربنسعيدكان:القرشيعثمانأبيبنخالدوقال

:وقالرأسيعنالقناعفكشفمتقنعابالبيتأطوففراني،ابني

.(")الجزعمن"الاستكانة

نأبأسلا:وغيرهمأصحابنامنالفقهاءمنكثيرقولوأما

سنة،التعزيةلانقالوا:.بهيعرفثوبارأسهعلىالمصابيجعل

وأنكرهنظر،ففيه)6(،يعزىحتىلمعرفتهتيسيرذلكوفي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.164،213ص"المصائبأهل"تسلية:انظر

.923ص"التهذيبتقريب"منوالتصويب.الحسين:النسخوسائرالاصلفي

الدنيا.أبيابنكتبفيعليهأقفلم

.()ص.للمبرد[17ص"التعازي"في]والخبر.الدنياابيابنكتبفيعليهاقفلم

".الجزعمن"الاستتار:وقيه،164ص"المصائباهل"تسلية:انظر

)2/""المبدعو،(-192292)2/"و"الفروع،(1/63):"الهداية":انظر

.(2/675)""الانصافو،(882

187



شيخنا)1(.

هذانقلولا،ذلكمنشيئايفعلونيكونوالمالسلفأنريبولا

درفيصريحةكلهاالمتقدمةوالاثار،والتابعينالصحابةمنأحدعن

.القولهذا

هو:وقاللبسهعادتهماليسيتركأنراهويهبنإسحاقكرهوقد

التسلب)2(.من

قبلزيهممنشيئايغيرونيكونوالمأنهمفعادتهموبالجملة

للصبر،منافب[]42/كلهفهذا،يعملونهكانوامايتركونولا،المصيبة

أعلم.والله

)1(

)2(

منالقيمابنسمعهمماولعله،المتوفرةالاسلامشيخكتبفيعليهاقفلم

مدونا.يكنلممما،الاسلامشيخ

"الجزع".)ب(:في

"العرب"لسان:انظر.السودالمأتمثيابوهي،السلابلب!:والتسلب

/1(.)473

188



عشرالثامنالباب

البكاءمنبالمصيبةتتعلقامورذكرفي

ونحوهاالجاهليةودعوىالثيابوشقوالندب

الميت:علىالبكاءفمنها

واختاره،وبعدهالموتقبلجوازهحنيفةوابيأحمدومذهب

.)1(الشيرازيإسحاقأبو

قبلفيهورخصوا،الموتبعداصحابهمنوكثيرالشافعيوكرهه

.)2(الروحخروج

عبداللهيعودجاءع!يراللهرسولأن:عتيكبنجابربحديثواحتجوا

"لمحلبنا:وقالفاسترجع،يجبهفلمبهفصاح،غلبقدفوجدهثابتابن

يسكتهن،عتيكابنفجعل،وبكينالنسوةفصاح،"الربيعاباياعليك

طو:قالوا"باقيتبكينفلاوجبفاذا،"دعهنع!ير:اللهرسولفقال

.)3(والنسائيداودأبورواه."الموت":قال؟اللهرسولياالوجوب

)1(

)2(

)3(

الحنابلة:ولمذهب031(.)1/"الصنائع"بدائع:الحنفيةلمذهبانطر

لهص"التنبيه":الشيرازيلاختياروانطر567(.)2/للمرداوي"الانصاف"

.53

927(.)1/"الام":ذلكالشافعيلكراهةانطر

انطر:.اولىوقبله،وبعدهالموتقبلالبكاءجوازالثاقعيةومذهب

145(.)2/"الطالبين"روضة

.()1846رقمللنسائي"المجتبى"و)3111(،رقمداودأبي"سنن"

وصححه)9318(،رقمحديث"صحيحه"فيفاخرجهحبانابنوصححه

الذهبي.فقه1وو352(،)1/المستدركفيالحاكم
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ناعنهمااللهرضيعمرابنحديثمن"الصحيحين"وفي:قالوا

5")1(عليهاهلهببكاءليعذبالميت"إن:قال!ك!يوالنبي

ميتاهيسمىفلاقبلهوأما،الموتبعدهوإنماوهذا

احدمنقدملما!ك!يواللهرسولانعنهمااللهرضيعمرابنوعن

لاحمزة"لكن:فقال،هلكاهنعلىيبكينعبدالاشهلبنينساءسمع

:فقالفاستيقظ،عندهحمزةعلىفبكين،الانصارنساءفجئن"لهبواكي

علىيبكينولافليرجعنمروهن،[لانحتىيبكينهاهنااتين"ويحهن

.أحمد)2(الامامرواه."اليومبعدهالك

المتقدمة.الاباحةنسخفيصريحوهذا

فيكونيرجىالموتقبلأنه:وبعدهالموتقبلمابينوالفرق

.البكاءينفعفلاالقضاءوأبرمالرجاءانقطعماتفاذا،حذراعليهالبكاء

ابكي،فجعلتأحديومابيأصيب:جابرقال:المجوزونقال

تبكي،فاطمةعمتيفجعلت،ينهانيلالمجماللهورسولينهوننيفجعلوا

باجنحتهاتظلهالملائكةز[لتما،تبكينلااو"تبكين:لمجي!النبيفقال

.)3(

عليهمتمق."ردعتموهحتى

عبادةبنسعداشتكى:قالعمرابنعنأيضا"الصحيحين"وفي

)1(

)2(

)3(

)289(.رقم"مسلم"صحيحو)1286(،رقم"البخاري"صحيح

84(.)2/احمد""مسند

المستدركفيالحاكموصححه)1915(.رقم"سننه"فيماجهابنورواه

مجمعفيالهيثميوصححه،الذهبيووفقه،مسلمشرطعلى591()3/

.(012)6/الزوائد

)2471(.رقم"مسلم"صحيحو)1244(،رقم"البخاري"صحيح
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أبيبنوسعد،عوفبنعبدالرحمنمعيعوده!يخ!النبيفاتاه،لهشكوى

غشيةفيوجدهعليهدخلفلمامسعود،ا[]43/بنوعبدالله،وقاص

فلما،!لمج!اللهرسولفبكى،اللهرسوليالا:فقالواقضى؟قد:فقال

العينبدمعيعذبلااللهإن،تسمعون"الا:فقال،بكوابكاءهالقومرأى

.")1(يرحمأو-لسانهإلىوأشار-بهذايعذبولكنالقلببحزنولا

نأعنهاللهرضيزيدبنأسامةحديثمنأيضا""الصحيحينوفي

إليهفرفع،الموتفيصبيولهابناتهإحدىإلىانطلق!لمج!اللهرسول

هذاماسعد:فقال،عيناهففاضتشنة،كانهاتقعقعونفسهالصبي

يرحموإنما،عبادهقلوبفياللهجعلهارحمة"هذه:قال؟اللهرسوليا

.)2(الرحماء"عبادهمنالله

:قالعنهمااللهرضيعباسابنحديثمنأحمدالاماممسندوفي

يضربهنعمرفجعلالنساء،فبكتع!ماللهرسولابنةرقيةماتت

"الشيطانونعيقوإياكن،يبكينعمريا"دعهن:!لخي!النبيفقال،بسوطه

وما،الرحمةومناللهفمنالقلبومنالعينمنكانمهما"إنه:قالثم

.")3(الشيطانفمنواللساناليدمنكان

)1(

)2(

)3(

فيووقع)249(.رقم"مسلم"صحيحو)4013(،رقم"البخاري"صحيح

تسمعوا"."الا:الاصل

)239(.رقم"مسلم"صحيحو)1284(،رقم"البخاري"صحيح

335(.)1/"المساند"

فقولهقويغيركانوان"وهذا07(:)4/الكبرىالسننفيالبيهقيقال

القلببحزنولاالعينبدمعيعذبلاالله"إن:عنهالثابتالحديثفي!لخي!

لهويشهدمعناهعلىيدل"،يرحمأو-لسانهإلىواشار-بهذايعذبولكن

".التوفيقوبالئهبالصحة
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حضرهماتلمامعاذبنسعدأن:عائشةعنأيضا"المسند"وفي

نفسي"فوالذي:قالت،عنهمااللهرضيوعمربكروابوغ!يماللهرسول

.")1(حجرتيفيواناعمربكاءمنبكرابيبكاءلاعرفإنيبيده

النبيعلىمر:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعنأيضا"المسند"وفي

عمرفانتهر،الخطاببنعمرومعه،معهوأناعليهايبكىبجنازةغ!يم

النفسفان،الخطابابنيادعهن":لمجيمالنبيفقال،عليهايبكيناللاتي

.")2(قريبوالعهد،دامعة[لعينوإن،مصابة

بيدع!يمالنبيأخذ:قالعبداللهبنجابرعن"الترمذي"جامعوفي

بنفسه،يجودفوجدهإبراهيمابنهإلىفانطلق،عوفبنعبدالرحمن

تكنأولم،أتبكي:لهفقال،فبكىحجرهفيفوضعهلمجممالنبيفأخذه

فاجرين؛أحمقينصوتينعننهيتولكن"لا،:قالالبكاء؟عننهيت

."الشيطانورنة،الجيوبوشق)3(،الوجوهخمش:مصيبةعندصوت

.حسن)4(حديثهذا:الترمذيقال

منوابكى،فبكىامهقبرزار"أنه:ع!يمعنهب[]43/صحوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)1715(.رقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوضعفه

طويل.حديثضمن142(-141)6/"المسند"

67.برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوحسنه

333(.)2/"المسند"

رقم"سننه"قيماجهوابن)9185(،رقم"المجتبى"فيالنسائيورواه

.)1587(

)3157(.برقمصحيحهفياوردهحيثحبانابنوصححه

.""الوجه:()بفي

01(.)50رقم"الترمذي"جامع
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)1(
".حوله

علىدموعهسالتحتىمظعونبنعثمانقبل"أنه:عنهوصح

(")2(.وجهه

)3("تذرفانوعيناهوأصحابهجعفرانعىأنه":عنهوصح

ميتوهو!يمالنبيقبلانهعنهاللهرضيالصديقبكرابيعنوصح

)4(
وبكىه

حملفتعينالبكاء،كراهةعدمعلىتدلحجة(عشر)اثنافهذه

بعضفيجاءولهذا،ونياحةندبمعهالذيالبكاءعلىالنهيأحاديث

وفي")7(عليهأهلهبكاءببعضيعذب"[لميتعمر)6(:حديثألفاظ

")8(.عليهنبحبما"يعذب:بعضها

ابيعلىيبكيندعهنعمر:قال"صحيحه":فيالبخاريوقال

والنقع:.لقلقةأونقعيكنلمماالوليد-بنخالد:يعني-سليمان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)769(رقم""صحيحهفيمسلمرواه

)989(رقم"جامعه"فيوالترمذي)3163(،رقم"سننه"فيداودابورواه

عائشةحديثمن)1456(رقم"سننه"فيماجهوابن"،صحيح"حسن:وقال

عنها.اللهرضي

)0363(.رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

)1242(.)1241(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

.عشرةاثنتا:والوجه،الاصولفيكذا

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب.سهووهو،عمر""ابن:الاصلفي

.)279(رقم"صحيحه"فيومسلم،()1287رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

.)279(رقم"صحيحه"فيومسلم،(1912)رقم""صحيحهفيالبخاريرواه
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.)2(الصوت:واللقلقة.)1(الرأهرعلىالتراب

يبكينلا:معناهلان؛يصحفلاحمزةحديثفيالنسهندعوهدوأما

أحد.قتلىمناليومبعدهالكعلى

أحد،غزوةعنمتاخرةاكثرهاالاباحةنصوصانذلكعلىويدل

ومنها.السابعةالسنةفيكاناوصحبتهإسلامهإذهريرةأبيحديث:منها

ومنها.الثامنةالسنةفياستشهادهموكان،وأصحابهجعفرعلىالبكاء

علىالبكاءومنهاأيضا)3(.الثامنةفيموتهاوكانزينبعلىالبكاء

وكانلمجمأمهقبرعندالبكاءومنهاهالخامسةفيموتهوكانمعاذبنسعد

الثامنة.فيالفتحعام

.الموتبعدمابخلاف،حذراالموتقبلجازإنما:وقولهها

أشد،الموتبعدوحزنه،حزنايبكيالموتقبلالباكيأن:بهوابه

إلىلمجؤأشاروقد،فيهايرجو)4(التيالحالةمنالبكاءبرخصةاولىفهو

،الربيسخطمانقولولا،القلبويحزن،العين"تدمع:بقولهذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)ن(.و)م(:منواستدركتها،الاصلمنساقطة،"الراس"على

.ـتعليقا)1912(الحديثقبل"البخاري"صحيح

تخريجهاهسبققدالفقرةهذهفيواللاحقةالسابقةالاحاديث

عنهااللهرضيتوفيتوقد.عليهاقففلم،زينبعلىع!يمالنبيبكاءأما

665(.)7/حجرلابن"الإصابة":انظرهالمصنفقالكماالثامنةالسنةفي

رقم"البخاري"صحيحفيوذلك،زينبابنةعلىبكىانهوالوارد

"الباري"فتح:انظر.امامةواسمها)2471(.رقم"مسلم"صحيحو)5655(

186(.)3/حجرلابن

"يرجى".:الاخرىالثلاثالنسخفي
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.()1"لمحزونونإبراهيميابكوإنا

فصل

روايةفيقالتحريمهما.علىاحمدفنصوالنياحةالندبواما

.)2(معصيةالنياحة:حنبل

.)3(حرامالنوح:وغيرهمالشافعيأصحابوقال

للرجالتجوزلاالنياحةأنعلىالعلماءأجمععبدالبر:ابنوقال

للنساء)4(.ولا

وهذا،تنزيهاذلكيكره:أحمدأصحابمنالمتأخرينبعضوقال

والنياحة،]44/أ[الندبويكره:قال"الهداية"فيالخطابأبيلفط

.()والتحفي،الجيوبوشق،الوجوهوخمش

حديثمن"الصحيحين"فيلمابالتحريمالقولوالصو[ب:

وشق[لخدود،ضربمنمنا"ليس:قاللمجيمالنبيان:مسعودبنعبدالله

.)6("الجاهليةبدعوىودعى،الجيوب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

رقم"صحيحه"فيومسلم)3013(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

عنه.اللهرضيمالكبنانسحديثمن)2315(.

092(.)2/مفلحلابن"الفروع":انظر

.(145)2/"الطالبين"روضة:انظر

.(68)3/الاستذكار""

.(1/63)"الهداية"

.(092)2/""الفروعو،(094)3/"المغني":وانظر

)301(.رقم"مسلم"صحيحو)7912(،رقم"البخاري"صحبح
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فغشيوجغاموسىأبووجع:قالبردةأبيعن"الصحيحين"وفي

فلما،شيئاعليهايردأنيستطعفلم،أهلهمنامرأةحجرفيورأسهعليه

!ي!اللهرسولفان،!ي!اللهرسولمنهبرىءممنبريء"أنا:قالأفاق

.")2(والشاقةوالحالقةالصالقة)1(منبرىء

ع!يمالنبيسمعت:قالشعبةبنالمغيرةعنأيضا""الصحيحينوفي

.")3(عليهنيحبمايعذبعليهنيحمن"ان:يقول

اللهرسولعلينا"أخذ:قالتعطيةأمعنأيضا""الصحيحينوفي

.")4(نسوةخمسإلاامرأةمناوفتفما،ننوحألاالبيعةفي!ي!

"الميت:قالع!يمالنبيأن:عمرابنعن"البخاري"صحبحوفي

.((")عليهنيحبماقبرهفييعذب

:قالع!يمالنبيأن:الاشعريمالكأبيعن"مسلم"صحبحوفي

،الأحسابفيالقخر:يتركونهنلاالجاهليةامرمنامتيفي)6("أربع

لنائحة"1:وقال.("والنياحة،بالنجوموالاستسقاء،الأنسعابفيوالطعن

منودرعقطرانمنسربالوعليهاالقيامةيومتقام،موتهاقبلتتبلمإذا

)7(
("جرب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(48)3/الاثيرلابن""النهايةانظر.المصائبفيصوتهاترفعالتيهي:الصالقة

)401(.رقم"مسلم"صحيحو)6912(،رقم"البخاري"صحيح

)339(.رقم"مسلم"صحيحو)1912(،رقم"البخاري"صحيح

)369(.رقم"مسلم"صحيحو)6013(،رقم"البخاري"صحيح

.()2912رقم"البخاري"صحيح

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب"من".:الاصلفي

)349(.رقم"مسلم"صحبح
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المبايعاتمنامرأةعنأسيدأبيبنأسيدعنداود"أبيسنن"وفي

عليناأخذالذيلمعروف1في!ي!اللهرسولعليناأخذفيما"كان:قالت

ولاجيب!نشقولاويلاندعوولاوجهانخمشلاان:فيهنعصيهلاان

.)1(5،)2(

.سعرا"ننف

النساءعلى!يمالنبيأخذ:قالأنسعنأحمد"الاماممسند"وفي

فيأسعدننانساءإناللهرسوليا:فقلن،ينحنلاأنبايعهنحين

.")3(الاسلامفيإسعادلا":فقال؟الاسلامفيأفنسعدهنالجاهلية

وقوله:،")4(الشيطانفمنواللساناليدمنكانما":قولهتقدموقد

وشقوجوهخمش:مصيبةعندصوت؛احمقينصوتينعن"نهيت

)5(
"شيطانورنه،جيوب

!يهالنبيأنموسىأبيحديثمناحمد"ب["مسند]44/وفي

و[عضداه،:لنائحة1قالتإذا[لحي،ببكاءيعذب"الميت:قال

انتعضدها؟!أنت:لهوقيلالميتجبذ)6(،واكاسياه،ناصراه1و

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ننفش".:الاخرىالثلاثالنسخفي

ننتف"ولا:بدل،شعرا"ننشرلا"وان:وفيه)3131(.رقمداود"أبي"سنن

شعرا".

)03(.:صالجنائز"احكام"فيالالبانيوصححه

791(.)3/"المسند"

حيثحبانابنوصححه)1852(.رقم"المجتبى"فيالنسائيورواه

)3146(.برقم""صحيحهفيأورده

3(.)حاشية191صتقدم

4(.)حاشية291صتقدم

.جذب:ايوجبذ.الاخرىالثلاثالعسخمنوالتصويب."جذ":الاصلفي
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.(1")!كاسيها؟أنت!ناصرها؟

على"أغمي:قالبشيربنالنعمانعن"البخاري"صحيحوفي

:وتقولتبكيرواحةبنتعمرةأختهفجعلت،رواحةبنعبدالله

شيئاليقلتما:أفاقحينفقال،عليهتعددواكذا،واكذا،،واجبلاه

")2(.عليهتبكلمماتفلما؟كذلكانت:ليقيلإلا

التسخطعلىمشتملةوهيمحرمةالخصالهذهتكونلاوكيف

الوجه،لطممن:بالنفسوالاضرار،الصبريناقضماوفعل،الربعلى

اللهمنوالتظلموالثبور،بالويلعليهاوالدعاء،ونتفهالشعروحلق

ليسبماالميتوذكروتمزيقها،الثياببشقالمالوإتلاف،سبحانه

فيه؟

.هذاببعضيثبتالشديدالتحريمأنريبولا

روىقد:لهكراهتهممعوالنياحةالندبلمجردالمبيحونقال

النوحيسمعانكاناأنهما:وائلوأبيالاسقعبنواثلةعنحرب

ويسكتان)س!(.

الايةهذهأنزلتلما:قالتعطيةأمعن""الصحيحينوفي:قالوا

)1(

)2(

)3(

478(.)3/"العرب"لسان:انظر

414(.)4/"المسند"

فيالحاكموصححه.نحوه)4915(برقم"سننه"فيماجهابنورواه

471(.)2/المستدرك

)4268(.)4267(،رقم"البخاري"صحيح

.(094)3/"المغني":انظر

)12113(.رقم"مصنفه"فيشيبةأبيابناخرجهوائلابيواثر
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ولايمثرقئولاشئابالتهيتثركأ!انعكيايعنكالمؤمنتكجآإذاالتبئيائها>

[12:]الممتحنةمعىوف!(فىولايعصيث>قولهإلى[12:]الممتحنة(يزنين

اسعدونيكانوافانهم،فلانالإلااللهرسوليا:فقلت،النياحةمنهكان

.")1(فلانآل"الا:فقال.اسعدهمأنمنليبدفلا،الجاهليةفي

لاينركأان>علينافقرألمجي!اللهرسولبايعنا:قالتلهماروايةوفي

فلانة:فقالتيدهامناامرأم!فقبضت،النياحةعنونهانا<شئابالله

فانطلقتفذهبت،شيئالهاقالفما:قالت.أجزيهاأنأريدفأناأسعدتني

.فبايعها)2(،رجعتثم

نهيعنهالنهيأنعلىيدلفعلهفيلبعضهنالاذنوهذاقالوا:

بينجمعاالمفاسدتلكمنالمجردعلىحملهويتعين،تحريملاتنزيه

الادلة.

كائناالناسمنباحد!يماللهرسولسنةتعارضلا:المحرمونقال

النصوصمنذكرناوما،ببعضبعضهاسنتهتضربولا،كانمن

.الاجماععليهاانعقدوقدتأويلا،تحتمللاصريحةصحيحة

[أ4/]هسكتالتيوالمرأة،"فلانآلإلا":لهاقالالتيالمرأةوأما

لوجهين:بهماخاصفذلك،عنها

فيإسعاد"لاذلك:سألتهلمالغيرهماقالأنهأحدهما:

[لاسلام")ع!(.

)1(

)2(

)3(

لمسلم.واللفط،)379(رقم"مسلمصحيح"و،()2948رقم"البخاريصحيح"

)379(.رقملمسلمهوالسابقواللفط)2948(،رقمللبخاريهواللفطهذا

قريبا.تخريجهسبق
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لموهما،بالاسلامعهدحديثاوهماذلكلهماأطلقأنه:والثاني

الحاجةوقتعنالبيانوتأخير،المحرموبينذلكمنالجائزبينيميزا

غيرهما.إلىيعدوهمالاالحكمانفعلم،يجوزلا

فصل

النوحوجهعلىلاصدقاكانتإذااليسيرة)1(الكلماتوأما

لماأحمد)2(عليهنص،الواجبالصبرتنافيولاتحرمفلا،والتسخط

علىدخلعنهاللهرضيبكرأبا"أن:انسحديثمن""مسندهفيرواه

صدغيهعلىيديهووضع،عينيهبينفمهفوضع،وفاتهبعدمج!ي!النبي

.)3("واصفياهواخليلاهوانبياه:وقال

جعللمجمالنبيثقللما:قالأيضاأنسعن"البخاري"صحيحوفي

أبيكعلى"ليس:فقال.أبتاهواكرب:فاطمةفقالت،الكربيتغشاه

جنةأبتاهيا،دعاهرباأجابابتاهيا:قالتماتفلما،"اليومبعدكرب

فاطمة:قالتدفنفلما.انعاهجبريلإلىابتاهيا،ماواهالفردوس

.)4(الترابع!يماللهرسولعلىتحثواأنأنفسكمأطابت،انسيا

.(")لمحزونونابراهيميابك"وانا:ع!ي!اللهرسولوقال

تسخطولاللمقدور،تظلمفيهليسالذيالقولمنونحوهوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".)ب(:"الكلمةفي

192(.)2/مفلحلابن""الفروع:انظر

31(.)6/"المسند"

157(.)3/"الغليلإرواء"فيالالبانيوصححه

)4462(.رقم"البخاري"صحيح

1(.)حاشية591صتخريجهسبقوقد
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.البكاءكمجردفهو،لهإسخاطولاتعالىالربعلى

فصل

عنهثبتفقد"،عليهبالنياحةيعذبالميتإن":!يمالنبيقولفأما

وروى،شعبةبنوالمغيرة،عبداللهوابنه،الحطاببنعمرروايةمن

.)1(عنهماللهرضيموسىوابو،حصينبنعمراننحوه

ذلك:فيالناسطرقفاختلفت

تعلل،لااللهوأفعالشاء،بماخلقهفياللهيتصرف:فرقةفقالت

اللهلان؛إليهمنسوبهوبماوالتعذيبعليهبالنوحالتعذيببينفرقولا

عمل.بغيروالمجانينوالبهائمالاطفاليؤلمتعالىوالله،الجميعخالق

وقد،لمجحماللهرسولعنتصحلاالاحاديثهذه:فرقةوقالت

وتروازرتزرولا>:تعالىبقولهواحتجت،المؤمنينامعائشةأنكرتها

.7[:الزمر،18:فاطر،15:الاسراء،164:]الانعام(اخرى

كاذبينغيرعنلتحدثونإنكم:قالتوابنهعمرروايةبلغهاولما

[ب4/]هلمجعمالنبيمرإنما:وقالت.يخطىءالسمعولكن،متهمينولا

يبكونواهله،يعذبالقبرهذاصاحب"ان:فقال،يهوديقبرعلى

")2(.عليه

)1(

)2(

عنهم.اللهرضيموسىوابيوالمغيرةوابنهعمرحديثمنتخريجهسبقوقد

"المجتبى"فيالنسائيفرواهعنهاللهرضيحصينبنعمرانحديثاما

برقمصحيحهفيأوردهحيثحبانابنوصححه)1854(.)9184(،رقم

.)3134(

رقم"صحيحه"فيومسلم)9128(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

،)319(.)329(
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ليزيدالله"إن!اللهرسولقالانما:عنهاعليهامتفقروايةوفي

وازرولايزر>:القرانحسبكم:وقالت."عليهأهلهببكاءعذابماالكاقر

اخرئ()1(.وزر

منعلىمحمولذلكان:وغيره)2(المزنيمنهماخرىفرقةوقالت

طرفة:كقول؛أشعارهمفيكثيروهو،ذلكعاداتهمكانتإذبهاوصى

معبد)3(ابنةياالجيبعليوشقيأهلهأنابمافانعينيمتإذا

لبيد:وقول

ولاتخمشاوجهاولاتحلقاشعرعلمتماقدبالذيفقولافقوما

غدرولاالامينخانولا،اضاعصديقهلاالذيالمرءهووقولا:

اعتذر)4(فقدكاملاحولايبكومنعليكماالسلاماسمثمالحولإلى

لمإذا،ذلكقومهوسنةسنتهمنعلىمحمولهو:طائفةوقالت

المباركابنقولوهذا،بهرضاهعلىدليلنهيهتركلان؛عنهينههم

.)5(

.وعيره

متىلأنهكلها؛الاقوالأصحوهو)6(:تيميةابنالبركاتأبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)929(.رقم"مسلم"صحيحو)1288(،رقم"البخاري"صحيح

.46ص""مختصره:فيقولهوانظر.المعروفالشافعيالفقيه

.46ص"ديوانه"فيوهو،معلقتهمنالبيت

.213ص"ديوانه"فيالبيت

البيت.بوزنيخلخطأوهو،"اعذر"الاصلفيجاءت"اعتذر"وكلمة

.(182)3/حجرلابن"الباري"فتح:انظر

037-)24/"الاسلامشيخفتاوى"مجموع:البركاتابيلاختيارانظر
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ترككمنوصار،بهرضيفقدبتركهيوصهمولملهفعلهمظنهعلىغلب

فاللهفخالفوهبتركهأوصاهمإذافاماهعليهالقدرةمعالمنكرعنالنهي

الخبرإجراءمعبالايةالعملبذلكحصلوقد،بذلكيعذبهأنمنأكرم

.المواردأكثرفيعمومهعلى

قدفانهم،عليهيعوللاالثقاتروايةبعدلذلكعائشةوإنكار

السهوواحتمال،عنهتغيبماويشهدون،تحضرهلامايحضرون

الصحابة.أكابرمنخمسةحقفيخصوصاجدابعيدوالغلط

هؤلاءعنهرواهماقالقديكونأنيمنعلااليهوديفيوقوله

الله"إن:قالأنهعنهبروايتهامحجوجةهيثم.أخرأوقاتفيالخمسة

عذاباالكافرزيادة)2(تمتنعلمفاذا")1(عليهأهلهببكاءعذابماالكافريزيد

المسلم؛حقفيذلك)3(يمتنعلمالايةلظاهرمخالفاكونهمع،غيرهبفعل

أعلم.والله،الكافريظلملاالمسلمعبدهيظلملاكماسبحانهاللهلان

فصل

وليس،التكلفاتهذهمنشيءإلىالاحاديثهذهتحتاجولا

منلقاعدةولاالقرانلظاهرمخالفةولاإشكالاللهبحمدأ[]46/فيها

لم!النبيفان،غيرهبذنبالانسانعقوبةتتضمنولا،الشرعقواعد

يعذبإنه:قالوإنما،ونوجهمعليهأهلهببكاءيعاقبالميتإن:يقل

.)371

قريبا.تخريجهسبق)1(

"يمنع".)ب(:في)2(

"يمنع".)ب(:في)3(
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ويعذبه.يؤلمهذلكأنريبولا،بذلك

والأعم،العقابمنأعموهو،لهيحصلالذيالالم:هووالعذاب

[لعذ[ب")1(،منقطعة"الشفر:!سيمالنبيقالوقد،الاخصيستلزملا

يعاقببمنليتألمالميتإنحتى،والكافرللمؤمنيحصلالعذابوهذا

بماالدنيافيالانسانيتاذىكما،بذلكويتاذىجوارهفيقبرهفي

وهو،المحرمالبكاءعليهالميتأهلبكىفاذا،جارهعقوبةمنيشاهده

اسمعندهمالميتعلىوالبكاء،يفعلونهالجاهليةأهلكانالذيالبكاء

فهذا،قبرهفيبذلكالميتتألم،ونثرهمنظمهمفيمعروفوهولذلك

الأحاديث،هذهفيشيخناطريقةوهذه،عليهبالبكاءعذابههوالتألم

.)2(التوفيقوبالله

)1(

)2(

رقم"صحيحه"فيومسلم)1003(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)2791(،

375(.-374)24/"الاسلامشيخفتاوى"مجموع:انظر



عشرالتاسعالباب

الايماننصفالصبرأنفي

شكرونصف،صبرنصف:نصفان()1الايمانوأن

.")2(الايماننصفالصبر":السلفمنواحدغيرقال

ونصفصبر،نصف:نصفان"الايمانمسعود:بنعبداللهوقال

شكر")3(.

ذلكفيبرإ>:قولهفيوالشكرالصبربينسبحانهاللهجمعولهذا

،91سبا:33،:الشورى،5:]إبراهيم(!شكور2صبالكللأيمئ

سبا،سورةوفي،عسقحمسورةوفي،إبراهيمسورةفي31[،:لقمان

.لقمانسورةوفي

:اعتباراتالتنصيفلهذاذكروقد

ترجعوهي،والنيةوالعملالقوللمجموعاسمالايمانأن:أحدها

وهووجلعزاللهبطاعةالعملهوفالفعل،وتركفعل:شطرينإلى

هذينفيكلهوالدين،المعصيةعنالصبرهووالتركالشكر،حقيقة

المحظور.وتركالمأمور،فعل:الشيئين

)1(

)2(

)3(

غلط.وهو."لاعمالا":()نفي

53(،)14/"القرطبي"تفسيرو84(،)21/"الطبري"تفسير:فيذلكانظر

رقمالدنياابيلابنو"الشكر")4448(،رقمللبيهقي"الايمانو"شعب

وغيرهاه925()1/قتيبةلابن"الحديث"غريبو)58(،

)2/"المستدرك"فيوالحاكم)817(،رقم"السنة"فياحمدبنعبداللهروى

رقم"الايمان)شعبفيوالبيهقي)8544(،رقم)الكبير"فيوالطبراني446(،

.الايماننصفالصبر:قالأنهعنه)7179(،)48(،
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وهما.وصبر،يقين:ركنينعلىمبنيالايمانأن:الثانيالاعتبار

بامصنايهدونابمة(منهـم)1وجعلنا>:تعالىقولهفيالمذكورانالركنان

.[42:]السجدةه(يوننلايالناونبانواصبروالما

،والعقابب[]46/والثواب،والنهيالامرحقيقةيعلمفباليقين

لهيحصلولاعنه،نهيعمانفسهويكف!بهامرماينفذوبالصبر

باليقين،إلاوالعقابوبالثواباللهعندمنأنهوالنهيبالامرالتصديق

إلاالمحظورفعلعنالنفسوكفالمأمورفعلعلىالدواميمكنهولا

مابفعلالشكر،الثانيوالنصف،الايماننصفالصبرفصاربالصبر،

عنه.نهيماوترك،بهامر

القلبقولوالقول،وعملقولالايمانأن:الثالثالاعتبار

.والجوارحالقلبعملوالعمل،واللسان

كما،مؤمنايكنلمبلسانهيقرولم،بقلبهعرفمنأن:ذلكوبيان

(وعلومظلماأنفسهتمواشتيقنتهابها>وجحدوا:فرعونقومعنتعالىقال

وثموداوقدوعادا>:صالحوقومعادقومعنقالوكما14[،:]النمل

فصدهماضلهمالثمتطنلهصوزئىمس!نهتممنلبدمتبين

:لفرعونموسىوقال،38[:]الععكبوته(مستئصرينوكانواالسبيلعن

.[201:]الاسراءبصخلىتر(لأرضواالسمواتربلاإهؤلآءانزلماعلتلقد>

يكونواولم،والعلمالمعرفة:وهوالقلبقوللهمحصلفهؤلاء

مؤمنين.بذلك

كانبل،مؤمنابذلكيكنلم،قلبهفيوليسبلسانهقالمنوكذلك

)ن(.و)م(فيالصوابعليوهي>وجعلنهم<،)ب(:والاصلفي)1(

602



المنافقين.من

حتىا،مؤمنذلكبمجرديكنلمبلسانهوأقربقلبهعرفلووكذلك

اللهفيحب،والمعاداةوالموالاة،والبغضالحبمنالقلببعمليأتي

،وحدهللهبقلبهويستسلم،أعداءهويعادياللهأولياءويوالي،ورسوله

وباطنا.ظاهراشريعتهوالتزام،وطاعتهرسولهلمتابعةوينقاد

به.أمرمايفعلحتىإيمانهكمالفييكفلمذلكفعلوإذا

وهيبناؤهعليهاقامالتيالايماناركانهيالاربعةالاركانفهذه

متعلقهوالذيالنفسكفالعملفيويدخل،وعملعلمإلىترجع

أحدهما:نصفينالايمانفصار،بالصبرإلايحصللاوكلاهما،النهي

والعمل.العلممنعنهتولدماوالثاني،الصبر

،الاحجاموقوة،الاقدامقوة:قوتانلهاالنفسأن:الرابع[لاعتبار

وتحجم،تحبهماعلىفتقدم،القولينهاتينأحكامبينتتردددائماوهي

عزالله)1(طاعةعلىإقدام،وإحجامإقدامكلهوالدين،تكرههعما

بالصبر.لاإحصولهيمكنلامنهماوكل،اللهمعاصيعنوإحجام،وجل

هوفالمؤمن،ورهبةرغبةكلهالدينانأ[:]47/الخامسالاعتبار

الخثزتفىي!رعوت!اتواافم>:تعالىقال.الراهبالراغب

.[09:]الانبياءورصا(رنجاوفيعرشا

"اللهم:"صحيحه"فيالبخاريرواهالذي،النومعندالدعاءوفي

إليك،أمريوفوضت،إليكوجهيووجهت،إليكنفسيأسلمتإني

الاصل.منسقطت"طاعة")1(
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.)1("اليكورهبةرغبة،إليكظهريوالجأت

إلاتقوملاوالرهبةوالرغبةراهبا،راغباإلاأبداالمؤمنتجدفلا

الشكر.إلىتقودهورغبته،الصبرعلىتحملهفرهبته،الصبرساقعلى

يخرجلاالدارهذهفيالعبديباشرهماجميعأن:السادسرالاعتبار

فيينفعهأو،والاخرةالدنيافييضرهأو،والاخرةالدنيافيينفعهعما

فيينفعهمايفعلأنالاقساموأشرف،الاخرىفيويضرهالدارينإحدى

هوينفعهماففعل،الايمانحقيقةوهوفيها،يضرهماويتركالآخرة

الصبر.هويضرهماوترك،الشكر

يجتنبه،ونهي،يفعلهامرمنينفكلاالعبدأن:السابعالاعتبار

هوالمأمورففعل،والشكرالصبرالثلاثةفيوفرضه،عليهيجريوقدر

الصبر.هوالمقدورعلىوالصبرالمحظوروترك،الشكر

الدنياإلىيدعوهداع:داعيانفيهالعبدأن:الثامنالاعتبار

فيهااعدوماالاخرةوالداراللهإلىيدعوهوداعولذاتها،وشهواتها

الصبر،هووالهوىالشهوةداعيفعصيان،المقيمالنعيممنلاوليائه

الشكر.هوالاخرةوالداراللهداعيوإجابة

وهما،والثباتالعزم:أصلينعلىمدارهالدينأن:التاسعالاعتبار

النبيعنوالنسائيأحمدرواهالذيالحديثفيالمذكورانالاصلان

و[لعزيمة،الأمرفيالثباتاسألكاني"اللهم:لمجيم

)6315(.رقم"البخاري"صحيح)1(

البراءحديثمنكلاهما)0271(.رقم"صحيحه"فيمسلمأيضاورواه

عنه.اللهرضيعازببن
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.(2)"الرشد(1)على

ايدفمتى،الثبابقوةالصبرواصل،العزيمةصحةالشكرواصل

والتوفيق.بالمعونةايدفقد،وثباتبعزيمةالعبد

وهما،والصبرالحق:أصلينعلىمبنيالدينان:لعاشر1الاعتبار

.3[:]العصربالضبر(وتواصوابالحقوتواصوا>:تعالىقولهفيالمذكوران

نفسهفيبالحقب[]47/العملهوالعبدمنالمطلوبكانولما

إلاذلكيمكنهلمالشكر،حقيقةهوهذاوكان،الناسفيوتنفيذه

.)3(اعلموالله،الايماننصفالصبرفكان،عليهبالصبر

)1(

)2(

)3(

موافقانهكما،الأخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب"في"،:الاصلفي

اعلم.والله،التخريجلمصادر

حديثمن)4013(،رقم"المجتبى"النسائيوسنن123(،)4/"المسند"

.أوسبنشداد

واسالك..".:بلفظ)7034(،رقم"جامعه"فيالترمذيواخرجه

الرشد".عزيمة

7491(.)359،برقمصحيحهفياوردهحيثحبانابنوصححه

الذهبي.ووافقه،مسلمشرطعلى805()1/المستدركفيالحاكموصححه

واعتباراتالإيماننصفالصبركونبيانإلىاللهرحمهالقيمابنالإمامسبققد

ناإلا57(.-56)4/"الدينعلوم"إحياءكتابهفيالغزاليالإمام:ذلك

اكثرذكرالقيمابنالامامنرىبينما،فقطاعتبارينالتنصيفلهذاذكرالغزالي

الجميع.اللهرحم.ذلكمن
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العشرونالباب

والشكرالصبرمنالأفصلفيالناستنازعبيانفي

:)1(أقوالثلاثةذلكفيالجوزيابنالفرجأبوحكى

أفصل.الصبرأن:أحدها

أفصل.الشكرأن:والثاني

"لو:عنهاللهرضيالخطاببنعمرقالكما،سواءانهما:والثالث

.")2(ركبتأيهماباليتمابعيرينوالشكرالصبركان

فيعليهاومالهاوما،فرقةكلبهاحتجتمانذكرونحن

وتوفيقه.اللهبعون،احتجاجها

ومدحه،،واهلهالصبرعلىسبحانهاللهأثنىقد:الصابرونقال

نحوفيكتابهفيذكرهوقد،والآخرةالدنياخيرعليهوعلق،بهوأمر

فضلهوفيفيهماوالاحاديثالنصوصفي)3(تقدموقد،موضعاتسعين

الشكر.منأفضلأنهعلىيدلما

الصائمبمنزلةالشاكر"الطاعمع!يم:قولهفضلهفيويكفي

علىدرجتهورفعالصبرتفضيلمعرضفيذلكفذكرالصابر")4(،

فيالغزاليذلكإلىالجوزيابنسبقوقد،الجوزيابنكلامعلىاقفلم)1(

يختلفذلكأن:هورابعاقولازادبل115(،)4/"الدينعلوم"إحياءكتابه

.جادباختلاف

)178(.صتخريجهسبقوقد)2(

.""من:الاصل)3(

ماجهوابن،"غريب"حسن:وقال)2486(،رقم""جامعهفيالترمذياخرجه)4(

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)1764(،رقم"سننه"في
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منأعلىبهالمشبهورتبة،بهوشبههبالصابرالشاكرألحقفانهالشكر،

ذلك.ونظائر،")1(وثنكعابدالخمر"مدمن:كقولهوهذا،المشبهرتبة

في)2(والواردةالصبرفيالواردةالنصوصبينوازناوإذا:قالوا

الصلاةكانتلماولهذاأضعافها،الصبرنصوصوجدناالشكر،

فيالاحاديثمنأكثرفيهماالاحاديثكانتالاعمالأفضلوالجهاد

بابفيمنهاأكثربابفيالنبويةالاحاديثتجدفلا،الابوابسائر

.والجهادالصلاة

منمسألةكلفيبل،بابكلفييدخلفالصبروأيضاقالوا:

الجسد.منالراسبمنزلةالإيمانمنكانولهذا،الدينمسائل

وإذ>:فقال،الزيادةالشكرعلىعلقسبحانهفاللهوأيضا:قالوا

الصبرعلىوعلق،7[:]إبراهيم(لأزيدنكمشيرتولبنرثبهئمتاذت

(!حسابابغيراجرهمالصننونيوفىإنما>:فقال،حساببغيرالجزاء

.[01:]الزمر

الله>وسيخزي:فقالالشاكرينجزاءأطلقسبحانهفانهوأيضا

[أ]48/>وسنخزى:وقال144[:عمران]آل(!ال!رين

)1(

)2(

سنةبنسنانحديثمن)1765(،رقم"سننه"فيماجهابنواخرجه

الصابر".الصائماجرمثللهالشاكر"الطاعم:بلفطعنهاللهرضي

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)3375(رقم""سننهفيماجهابنرواه

بلفط:عباسبنعبداللهحديثمن272()1/"مسنده([فياحمدورواه

وثن".كعابداللهلقيماتإنالخمر"مدمن

)677(،برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيالحديثوصحح

طرقه.بمجموع

.الاخرىالنسخمنوالتصويب."الوارد":الاصلفي
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:فقال،بالاحسانالصابرينجزاءوقيد[145:عمران]ال!(الشكلين

.[69:]النحل<يعمثونكالؤاماباحسناجرهوصبرواالذينولنجرجمت>

عملكل:تعالىاللهيقول":قالأنهلمجيمالنبيعنصحوقد:قالوا

عمل"كل:لفظوفي.به")1(أجزيوانا،ليفانهالصومالالهادمابن

وأناليفانهلصوم1إلا:اللهقال،أمثالهابعشرالحسنة،يضاعفادمابن

فيكما،شهواتهامنومنعهاالنفسصبرلانهإلاذلكوما")2(،بهاجزي

قالولهذا")3(،أجليمنوشر[بهوطعامهشهوته"ياع:نفسهالحديث

.(")4لهعدللافإنهبالصوم"عليك:لاعمالاافضلعنسالهلمن!يمالنبي

هذاوكان،الهوىداعيإجابةعنالنفسحبسالصبركانولما

والشرابالطعامشهوةداعيإجابةعنالنفسحيسفانه-الصومحقيقة

45[:]البقرةبألصبر(>واستعينوا:تعالىقولهفيالصبرفسر-والجماع

.الصبر)6(شهر:رمضانشهروسمي،()الصوم:إنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

رقم"صحيحه"فيومسلم)2795(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)163(.)1151(

اللهرضيهريرةابيحديثمن)164()1151(رقم"صحيحه"فيمسلمرواه

عنه.

السابق.الحديثمنجزءهذا

عنه.اللهرضيامامةابيحديثمن)2222(رقم"المجتبى"فيالنسائيرواه

)3918(،برقمصحيحهفياوردهحيثخزيمةابنالحديثوصحح

)3426(.برقمصحيحهفيحبانابنوصححه

253(،)1/"القرطبي"تفسيرو925(،)1/"الطبري"تفسير:ذلكفيانظر

83(.)1/كثير"ابنتفسير"و

منها:أحاديثعدةفيالصبربشهررمضانشهرتسميةجاءت

ماجه=وابن)2428(،رقم"سننه"فيداودابورواه،الباهليحديث-
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الصبرلانوذلكالصبر")1(،نصف"الصوم:السلفبعضوقال

الشيءتشتهيفالنفس،والغضبالشهوةداعيإجابةعنالنفسحبس

عنصبروالصوم،المؤلممنلتقربهاوتغضببإدراكهاللذةلحصول

الغضب،مقتضىدونوالفرجالبطنشهوةوهيفقطالشهوةمقتضى

الامرين.داعيإجابةعنالنفسصبروكمالهالصومتماممنولكن

"إذا:قولهوهو،الصحيحالحديثفيلمجي!النبيذلكإلىأشاروقد

شاتمهاوسابهاحدفان،يصخبولايجهلفلااحدكمصوميومكان

.)2("صائمإني:فليقل

لهينبغيالصائموأن،والغضبالشهوةقوىتعديلإلى!يرفأرشد

،أجرهتحبطوهذه،صومهتفسدفهذه،لصومهإفسادهمامنيحتميأن

للهفليس،بهوالعملالزورقوليدعلم"من:الاخرالحديثفيقالكما

.")3(وشرابهطعامهيدعأنفيحاجة

جزئتهمإني>:تعالىقولهالشكرعلىالصبرفصلفيويكفي:قالوا

)1(

)2(

)3(

الصحيحة"الاحاديث"سلسلةفيالالبانيوصححه)1741(.رقم"سننه"في

)2623(.رقمطرقهبمجموع

الألبانيوصححه263()2/"مسعده"فياحمدرواه،هريرةابيحديث-

مسلم.شرطعلى99()4/"الغليلإرواء"في

ضعيفة.لكنهااخرىاحاديثفيبذلكتسميتهووردت

السابق.الباببدايةفيذلكسبقوقد

رقم"صحيحه"فيومسلم)4091(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)163()1151(

اللهرضيهريرةابيحديثمن)3091(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

عنه.

213



فوزهمفجعل111[،:]المؤمنون!(الفإدزونهمأنهغصبرؤادماأليوبم

924[:]البقرة(الصخبريئمعوالله>:تعالىوقولهب[]48/صبرهمجزاء

الصابرون"ذهب:العارفينبعضقالكما،لعبدهمعيتهيعدلشيءولا

.")1(اللهمعيةنالوالانهموالاخرةالدنيابخير

يتضمنوهذا،[48:]الطور(باعيننآفإنكلحكورلكواصبرِ>:وقوله

بثلاثةالصابرينوعدوقد،لحكمهللصابروالحفطوالكلاءةالحراسة

تعالىاللهصلوات:وهيعليهاوماالدنيامنخيرمنهاواحدكلأشياء

أولمك>:تعالىقولهفيبالهدايةوتخصيصهم،لهمورحمته،عليهم

[157:]البقرة!(المهتدونهمواؤلمكورخمةرئهممن!لواتعلتهغ

فيهم.الهدىلحصرمفهموهذا

نأرسولهوأمر،كتابهمنايتينفيالامورعزممنالصبرأنوأخبر

.ذلك)2(ذكرتقدموقد،الرسلمنالعزمأوليبصبريتشبه

أمكنمامنهاوالتقللالدنيافيالزهدأنعلىالدليلدلوقد:قالوا

منهاوالاستكثار،الصابرحالفيهاوالزهدمنها،الاستكثارمنأفضل

الشاكر.حال

مرارجلينعنعليهوسلامهاللهصلواتالمسيحسئلوقد:قالوا

اللهطاعةفيوأنفقهالآخروأخذه،إليهيلتفتولم،أحدهمافتخطاهبكنز

عندأفضلعنهوأعرضإليهيلتفتلمالذي:فقال؟أفضلأيهماوجلعز

.)3(الله

)1(

)2(

)3(

)85(.صالدقاقعليابيقولمنسبق

06(.-)95صانظر

05(.)2/القدير""فيض:فيايضاالاثرهذاانظر
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كنوزمفاتيحعليهعرضتلمخ!النبيأنهذاصحةعلىويدل:قالوا

ولويوما")1(.واشبعيوما،أجوع"بل:وقالياخذها،فلمالارض

الصبرمقامفاثر،وطاعتهوجلعزاللهمرضاةفيكلهالانفقهاأخذها

فيها.والزهدعنها

يعرفها،علوم:أمورثلاثةفيالانسانيالكمالأنعلموقد:قالوا

وأعماله.علومهعلىلهترتبوأحوال،بهايعملوأعمال

وأفعاله،وصفاتهوأسمائهبادلهالعلموالحالوالعملالعلموأفصل

فهذا،والرجاءوالخوفبالحبإليهالقلبوانجذاب،بمرضاتهوالعمل

.الآخرةفيماأشرفوجزاوهالدنيافيماأشرف

بقربه،الانسو،ومحبتهوجلعزاللهمعرفةالمقاصدوأجل

والاخرة،الدنياسعادةأجلوهذا،بذكرهوالتنعم،لقائهإلىوالشوق

الشعورتمامالعبديشعروإنماا[]94/.لذاتهاتطلبالتيالغايةهووهذا

،الاخرةودخلالدنياوفارقالغطاءلهانكشفإذاالسعادةعينذلكبان

كاملا،بهشعورهفليسالشعوربعضبذلكشعروانالدنيافيفهووالا

فيالسعادةفليستوالا،بهاامتحنالتيوالمحنعليهالتيللمعارضات

ذلك.سوىالحقيقة

وتفاوتلاجلها،مرادة،المعرفةلهذهتبعوالمعارفالعلوموكل

فكل،وبعدهالمعرفةهذهإلىإفضائهاقرببحسبفضلهافيالعلوم

:قالع!يمالنبيعنامامةابيعن)2347(رقم"جامعه"فيالترمذيرواه)1(

أشبعولكنرقييالا:قلتذهبا.مكةبطحاءليليجعلربيعليئ"عرض

حسن"."حديث:وقال.الحديثيوما"وأجوعيوما
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مماأعلىفهووصفاتهوأسمائهباددهالعلمإلىإفضاءأقربكانعلم

الذيالمقصودإلى)1(أدنىكانحالفكل،القلبحالوكذلكهدونه

أقربكانعملفكل،الاعمالوكذلك.دونهمماأشرففهولهخلق

الصلاةكانتولهذا.غيرهمنأفصلكانالمقصودهذاتحصيلإلى

هذاإلىإفضائهالقربأفضلها؛أوالاعمالأفضلمنوالجهاد

المقصود.

كانالغايةإلىأقربالشيءكانكلمافان،يكونأنيجبوهكذا

اللهلمعرفةلهالمهيىءللقل!المعدفالعملعنها،البعيدمنأفصل

كذلك.ليسمماأفضلورجائهوخوفهومحبتهوصفاتهوأسمائه

هذاإلىأقربهافأفضلهاالافضاءهذافيأعمالعدةاشتركتوإذا

لله،مطلوبةفكانتالافضاءهذافيالطاعاتاشتركتولهذاالمقصود،

منهيافكانتالغايةهذهعنوقطعهالقلبحجبفيالمعاصيواشتركت

درجاتها.بحسبوالمعاصيالطاعاتوتأثير،عنها

افضلالمعينالعمليكونقدانهوهو،لهالتفطنينبغيامرفههنا

ماللهالذيفالغني،غيرهحقفيمنهافصلوغيره،شخصحقفي

قياممنلهافضلوإيثارهفصدقته،منهشيءببذلتسمحلاونفسه،كثير

نافلة.النهاروصيامالليل

في)2(وقوفه،سطوتهالعدويهابالذيالبأسالشديدوالشجاع

والصدقةوالصومالحجمنلهأفضلاللهأعداءوجهادهساعةالصف

"أقرب".:الاخرىالثلاثالنسخفي)1(

.الاخرىالشلاثالنسخمنوالتصويب."وقوته":الاصلفي)2(
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.والتطوع

والشر،الخيروطرقوالحراموالحلالالسنةعرفقدالذيوالعالم

وتفريغاعتزالهمنأفضلدينهمفيونصحهموتعليمهمللناسمخالطته

والتسبيح.القرانوقراءةللصلاةوقته

جلوسه،عبادهبينللحكماللهنصبهقدالذيالامر)1(ب[]94/وولي

الحدود،وإقامة،الظالممنالمظلوموإنصاف،المظالمفيللنظرساعة

.غيرهمنسنينعبادةمنأفضل=المبطلوقمع،المحقونصر

غيرهذكرمنوأفصلأنفعلهفصومهالنساءشهوةعليهغلبتومن

وصدقته.

وغيرهماالوليدبنوخالدالعاصبنلعمرو!ي!النبيتوليةوتأمل

نيوإ،ضعيفاأراكإني":قالبل،ذرأبيتوليةوتركوعمالهأمرائهمن

")2(،يتيممالتولينولا،اثنينعلىتامرنلا:لنفسياحبمالكلأحب

اخروامر،")3(لهعدللافانهبالصوم"عليك:وقال،بالصيامغيرهوامر

.()اللهذكرمنرطبالسانهيزاللابأناخروأمر)4(،يغضبلابأن

لهمستعدهوفيماوسعهلاستفراغوفقهكمالابالعبداللهأرادومتى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الاصل.منساقطة

ذر.ابيحديثمن)1826(رقم"صحيحه"فيمسلمرواه

قريبا.تخريجهسبق

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)6116(رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

هذامنغريب"حسن:وقال)3375(،رقم"جامعه"فيالترمذيرواه

يسر.بنعبداللهحديثمن)3937(،رقم"سننه"فيماجهوابن،"الوجه
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الناسوفاق،غيرهعلىبرزفيهوسعهاستفرغفاذا،لههيىءقدلهقابل

قيل:كماوصارفيه

مختصر)1(العلياءإلىطريقلهحاسدهقالحتىيسبقزالما

ذلكدواءاستعملإذا،مثلاالبطنوجعيشكوالذيكالمريضوهذا

فالشح،داءهيصادفلمالرأسوجعدواءاستعملوإذا،بهانتفعالداء

وكذا.ليلهاقيامولاعاممائةصياميزيلهولاالمهلكاتمنمثلاالمطاع

،القرانفراءةكثرةيلائمهلابالنفسوالاعجابالهوىاتباعداء

.بضدهالقلبمنإخراجهيزيلهوإنما،والزهدوالذكرالوسعواستفراغ

الماء؟أوالخبز:أفضلأيما:قيلولو

أفضل.موضعهفيوهذا،أفضلموضعهفيهذاإن:الجوابلكان

يحصلصالحعملالمالببذلفالشكر)2(القاعدةهذهعرفتوإذا

فيتهيأ،منهالدنياخروجبسببوالشحالبخلزوالوهو،حالللقلببه

.المقصودمنيمنعهالقلبفيالذيللداءدواءفهو،ومحبتهاللهلمعرفة

علىقوتهوتوفرتوالدواء،الداءهذامناستراحفقدالزاهدوأما

.المقصودحصولفيالوسعاستفراغ

الشرعحثفقد:قيلفان:فقالواسؤالا،انفسهمعلىاوردواثم

؟الاعمالعلى

)1(

)2(

)579(.ديوانهفيقصيدةمنللبحتريالبيتهذا

رحمهالقيمابنالإمامساقهمماالامثلةبعضلهاوضربالقاعدةهذهإلىاشار

117(.)4/"الدينعلوم"إحياءفيالغزالي:الله
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ناعلىيدللمالدواءعلىأثنىإذاالطبيب:1قالوبانعنهوانفصلو[

ولكن،بهالحاصلالشفاءمنأ[]05/أفضلأنهولا،لعينهيرادالدواء

غالبا،بهيشعرلامماالقلوبومرض،القلوبلمرضعلاجالاعمال

الاخذفالفقير،القلبشفاءوهولمقصودالعملعلىالحثفوقع

المهلك.الدممنكيستخرجكالحجام،البخلداءمنكيستخرجلصدقتك

علىالمحافطحالالصابرحالأنعرفهذاعرفواذاقالوا:

موادلازالةالادويةبانواعالمتداويحالالشاكروحال،والقوةالصحة

السقم.

فصل

افضلغيرهمقافاوقضلتم،طوركمتعديتملقد:الشاكرونقال

المطلوبعلىلغيرهوالمطلوب،الغايةعلىالوسيلةوقدمتم،منه

ولم،الافضلعلىوالفاضل،الاكملعلىالكاملوالعمل،لنفسه

مرتبته.وقيتموهولاحقهللشكرتعرفوا

هووكلاهما،بشكرهالخلقمنالمرادهوالذيذكرهتعالىقرنوقد

وعونإليهما،ووسيلةلهما،خادموالصبروالامر،بالخلقالمراد

(!تكفرونولالىواشحرواإكزكم>فابهروني:تعالىقالعليهما،

.[ا52:]البقرة

عذابفيلهغرضلاانهواخبر،بالايمانالشكرسبحانهوقرن

شكرتوإنبعذابحماللهيفعلما>:فقالبهوآمنواشكروهإنحلقه

الشكروهو،لهخلقتمماوفيتمقد:ايا[47]النساء:<وءامنتم

هذا؟!بعدبعذابكمأصنعفما،والايمان
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بينمنعليهمبمنتهالمخصوصونهمالشكرأهلأنسبحانهواخبر

معلبهأدئهمثاهؤلاءليقولواببنربغنفتئاويدللث>:فقال،عباده

.[53:]الانعام!(لشيرينباياعلماللهاليشبتننامد

واهله،الكفرإليهالاشياءفابغض،وكفووشكووإلىالناسوقسم

هدتتهإنا>:الانسانفيتعالىقال،واهلهالشكرإليهالاشياءوأحب

هذا>:سليماننبيهوقال،3[:]الانسانكفوراه(إماشاكأاوإماالسبيل

ربىفإنكفرومنلنقسهيسثكرفانماشكراكفرومنءالمئكرائملنلوقربىففحلمن

لينرلبهئمتاذنوإذ>:تعالىوقال04[،:]السمل(!كري!غنئ

7[،]إبراهيم(هلشدياعذابىإنيقزتمولينلأزيدنكمشيرتم

الكنرلنلعبادهيرضىولاعنكئمغنئاللهفإند!كفرواإن>:تعالىوقال

.7[:]الزمر(لكتميرضهتممسكروا

.صدهفهو،والكفرالشكربينسبحانهيقابلالقرانفيكثيروهذا

اومابافإلنالرسلقئلهمنظتقدرسووولإلامحمدوما>:تعالىوقال

شئأاللهيضزفلنعقبيهعلىب[]05/ينقلبومنأعقنتئعلانقلتغقتل

.[441:عمران]الب[0/5]!(الشركتأللهوسيخزي

علىينقلبوافلم،الايماننعمةعلىثبتواالذينهموالشاكرون

أعقابهم.

لاكما،لهنهايهلامنهوالمزيدبالشكر)1(،المزيدسبحانهوعلق

.لشكرهنهاية

فسؤف>:كقوله،المشيئةعلىالجزاءمنكثيراسبحانهوقفوقد

قريئا.المصنفذكرهاوقد.إبراهيمسورةمن)7(رقمالايةفي)1(
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الاجابة:فيوقوله28[،:]التوبة(شاإن-فضلهمناللهيغنيكم

ي!زق>:الرزقفي]وقوله،[14:]الأنعام!وشاإنإتهتدعونمافيكشف>

]التوبة:(يشاظمنفىاللهويحوب>:والتوبة،37[:عمران]ال(1([)يثاهمن

.[912:عمران]ال(لمجثالمنيغفر>:المغفرةوفي[15

>وسنخزى:كقولهذكر،حيثإطلاقاالشكرجزاءواطلق

]ال!(ال!رينأللهودسيخزي>[،145:عمران]ال!(الشبهرين

ه[441:عمران

المقاماتاجلوأنهالشكرمقامقدرإبليساللهعدوعرفولما

ثم>:فقال،عمه)2(الناسقطعفييسعىأنغايتهجعلواعلاها،

اكثرهئمتجدولاثيللهموعنائمنهموعنخلفهمومنائدجهمبينمنلأتيئهم

.17[:]الاعراف!(شبهريى

تعالى:فقالعبادهمنقليلبانهمالشاكرينسبحانهاللهوصفوقد

.[31:سبأ](!لشكورادىعبامنوقليل>

رجلاسمعأنهعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنأحمدالاماموذكر

المؤمنيناميريا:قالهذا؟ما:فقال.الاقلينمناجعلنياللهم:يقول

:وقال04[،]هود:!(قليلمعه+إلاءامنوما>:قالتعالىاللهإن

وعملواءامنواالذينالا>:وقال،[13:]سبا(!الشكورعبادىمنوقليل>

.)3(صدقت:عمرفقال؛2[4:]ص(هئمماوقليلال!خلخت

)1(

)2(

)3(

.الأخرىالثلاثالنسخمنواثبتها،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

.الأخرىالثلاثالنسخمنواثبتها،الاصلمنساقطة

)395(.رقمأحمدل!مام"الزهد"
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بالشكر،الارضأهلإلىبعثهرسولأولعلىسبحانهاللهاثنىوقد

.3[:]الاسراء!(شكوراعئدا؟نإنبمانوجمعمنَحملناذرثة>:فقال

إشارة،ذريتهبانهمالعبادوخطاببالذكرههنانوحتخصيصوقي

الغرقبعديجعللمتعالىاللهفان،الثانيأبوهمفانه،بهالاقتداءإلى

!(!البافين>وجعفناذري!:تعالىقالكما،ذريتهمنإلانسلاللخلق

عبداكانفانهللهالشكرفيبابيهميتشبهواانالذريةفامر77[،:]الصافات

.شكورا

منيكنلميشكرهلمفمن،شكرهمنيعبدهإنماسبحانهأخبروقد

(!لقبدوتايابركنتمانللهواشكروا>:تعالىفقال؛عبادتهأهل

.[172:]البقرة

والتكليموالرسالةالتبوةمناتاهمايتلقىأنموسىعبدهوامر

مافخذوببهىبرشلنئألاسعلىاصظفتتكإنييموسع>:فقال،بالشكر

.[441:]الاعراف!(لشكرينامفكنءاتتتك

لهالشكرعنهعقلأ[]51/مابعدالانسانبهاوصىوصيةوأول

وفصئهله-وهزعلىوهناامهحملتهبولذهاقيدنمئنووصحينا>:بقولهولوالديه

.[41:نلقما]!(لمص!يراإكولولديكالثنرأنمتنعافى

لكنم(يرضهثخ!وا>!مان:تعالىفقال،شكرهفيرضاهأنواخبر

.7[:]الزمر

إن>:فقال؛أنعمهبشكرع!ي!إبراهيمحليلهعلىسبحانهواثنى

اجتبحهلائغمهشا!را!المشركينمنيكولؤحنيفاثئهقانتاأفة%كاإئرهيم

.[021،121:لنحلا]!(م!تقيمصرفىإكوهدله

222



قانتوانه،الخيرفيبهيؤتمقدوة:اي،أمةبانهسبحانهعنهفاخبر

علىالمقبلهو:والحنيف،طاعتهعلىالمقيمالمطيبعهو:والقانت،له

لانعمه،شاكربأنهالصفاتهذهلهختمثم،سواهعماالمعرضالله

حليله.غايةالشكرفجعل

الغايةهوبل،وأمرهخلقهمنالغايةهوالشكرأنسبحانهوأخبر

تخلمو%لاامهنكئمبطونمنأخرجكموالئه>:فقاللاجلهاعبيدهلخقالتي

.78[:]النحل<قمثكرونلعلكملألمحدلأضرواواالسمعلكموجعلشما

جمد2اللهلضركمرلنذ>:فقال،الامرغايةوأما،الخلقغايةفهذا

.[231:عمران]ال!(قمثكرونلعلكماللهفاتقوالةاذوانتم

لقضائهتعليلا!(تممثكرونلعلكم>:تعالىقولهيكونأنويجوز

فالشكرالظاهر،وهومعا،ولهما،بالتقوىلهمولامرهبالنصر،لهم

فيالرسولوارسالهأمرهغايةبأنهسبحانهصرحوقد،والامرالخلقغاية

ويزك!مءالئناعلئكئمشلوامن!غرسولافي!مأرسلنا>كما:قوله

أذكزكمقاديهروفي!لقلهونتكوتوالئمماويعلصيوالحكمةالكعفويعلمكم

.[115،152:]البقرة!(ولالكفرونلىواش!روا

حمدإنماوالصبر،لغيرهمرادوالصبر،لنفسهمرادفالشكر:قالوا

الشكر.خادمفهو،الشكرإلىوإيصالهلافضائه

،قدماهتفطرتحتىقامانهغ!يمالنبيعن"الصحيحين"فيثبتوقد

:قالتأخر؟وماذنبكمنتقدممالكاللهغفروقدهذاأتفعل:لهفقيل

.شكورا")1(عبدااأبون"أفلا

حديث=من)0282(،رقم"مسلم"صحبحو)4837(،رقم"البخاري"صحيح)1(
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"والله:لمعاذقالمحك!ييهالنبيان""الترمذيو"المسند")1(فيوثبت

علىأعنياللهمبا]51/صلاةكلدبرفيتقولانتنسفلا،لأحبكإني

.)2("عبادتكوحسن،وشكرك،ذكرك

حدثنا)3(،إسماعيلبنإسحاقحدئناالدنيا:أبيابنوقال

دعاءمنكان:قال)4(عروةبنهشامعنعونبنوجعفرمعاويةابو

.()"عبادتكوحسن،وشكرك،ذكركعلىاعني"اللهم:لمجيمالنبي

حدثناإسماعيلبنالمؤملحدثناغيلانبنمحمودوحدثنا:قال

:عباسابنعنحبيببنطلقعنالطويلحميدحدثناسلمةبنحماد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عنها.اللهرضيعائشة

رقم"صحيحه"فيومسلم)0113(،رقم"صحيحه"فيالبخاريورواه

عنه.اللهرضيشعبةبنالمغيرةحديثمن)9281(

فيانهإلا"السنن("،انها:والأقرب،الاصلفيمحتملة"المسند":كلمة

اعلم.واللهاثبتها،لذاواضحة"المسند":كلمةالاخرىالثلاثالنسخ

.الترمذيعندعليهأففولم244(.)5/احمد""مسند

رقم"المجتبى"فيوالنسائي)1522(،رقم"سننه"فيداودابوورواه

.)3013(

)0202(،برقمصحيحهفياوردهحيثحبانابنالحديثوصحح

ووافقه،ومسلمالبخاريشرطعلى273()1/المستدركفيالحاكموصححه

الذهبي.

".إسماعيلبن"إسحاق:مكان"،إسحاقبن"إسماعيل:الاصلفي

الدنيا.ابيلابن"الشكر"كتابومن،الاخرىالنسخمنوالتصويب

الخ....كان:قال:المنكدرابنعن:بعدهالدنياابيلابن"الشكر"في

)4(.رقمالدنياابيلابن"الشكر"

)4411(.رقم"الايمان"شعبفيالبيهقيورواه

به.أبيهعنهشامطريقمن)82592(رقم"مصنفه"فيشيبةابنواخرجه
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قلب!:والاخرةالدنياخيراعطياعطيهنمن"اربع:قالع!يماللهرسولان

فيخوناتبغيهلاوزوجة،صابراالبلاءعلىوبدنا،ذاكراولسانا،شاكرا

")1(.مالهفيولانفسها

!مالنبيعنعائشةعنمحمدبنالقاسمحديثمنأيضاوذكر

لهاللهكتبإلااللهعندمنأنهافعلمنعمةعبدعلىاللهانعم"ما:قال

،يستغفرهأنقبللهغفرإلاذنبعلىندامةعبدمناللهعلموما،شكرها

حتىركبتيهيبلغفمااللهفيحمدفيلبسهبالدينارالثوبليشتريالرجلوإن

.")2(لهيغفر

عنليرضىالله"إن:قالانهع!يمعنه"مسلم"صحيحفيثبتوقد

.عليها")3(فيحمدهالشربةويشرب،عليهافيحمدهالاكلةيأكلالعبد

)1(

)2(

)3(

قالكماالجزاء،انواعاكبرهوالذيالعظيمالجزاءهذافكان

)34(.رقمالدنياأبيلابن"الشكر"

رقم"الأوسط"وفي،(11)275رقم"الكبير"فيالطبرانيورواه

"حليةفينعيموابو)9442(،رقم"الإيمان"شعبفيوالبيهقي)7212(،

65(.)3/الاولياء"

)6601(.برقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوضعفه

)47(.رقمالدنياابيلابن"الشكر"

رقم"الأوسط"فيوالطبراني514(،)1/"المستدرك"فيالحاكمورواه

)9437(.رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي)3045(،

احداإسنادهفياعلملاحديث"هذا:الحديثإيرادهبعدالحاكموقال

جامعبنمحمد:عديابنقال،"بلى:بقولهالذهبيوتعقبهه"بجرحذكر

اهـ."احاديثهعلىيتابيعلا-الرواةاحد-العطار

عنه.اللهرضيمالكبنانسحديثمن)2734(رقم"مسلم"صحيح
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شكرهمقابلةفى72[]التوبة:(اتحبراللهمن>ورضؤن:تعالى

بالحمد.

زهيرابوحدثناصالحبنعبداللهحديثمنالدنياأبيابنوذكر

اللهيرزق"لا:لمجيماللهرسولقال:قالأبيهعنالقرشيعطاردبنيحيى

شرتضلين>:يقولتعالىاللهلأن؛الزيادةفيحرمهالشكرعبذا

5(7[")1:]إبراهيم(لأزيدنكغ

يشكرلمفإذا،شاءمابالنعمةليمتعالله"ان:البصريالحسنوقال

.عذابا")3(قلبها)2(عليها

النعميحفطالذيفإنه"الحافط"؛الشكريسمونكانواولهذا

.المفقودةالنعميجلبفانه؛"و"الجالب،الموجودة

قالأنهعنهاللهرضيطالبأبيبنعليعنالدنياأبيابنوذكر

بالمزيد،متعلقوالشكربالشكر،موصولة"النعمة:همدانمنلرجل

الشكرينقطعحتىاللهمنالمزيد[)4(ينقطعفلن،قرنفيمقرونان]وهما

.(العبد")من

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)3(.رقمالدنياأبيلابن"الشكر"

مرسل.وهو.)4526(رقم"الايمان"شعبفيالبيهقيورواه

الاصل.منساقطة

.()17رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنرواه

الاصل.منساقطالمعقوفينبينما

رقم"الايمان"شعبفيالبيهقيورواه)18(.رقمالدنياابيلابن"الشكر"

.)4532(
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أ[.]52/")1(اللهبشكراللهنعم"قيدوا:عبدالعزيزبنعمروقال

.")2(النعمقيدالشكر":يقالوكان

ابتلىانمنإلياحبفاشكراعافى"لمن:عبداللهبنمطرفوقال

)3(.ء
.صبر("

5شكر")4(ذكرهافان،النعمهذهذكر"أكثروا:الحسنوقال

ربكبنقمهوافا>:فقالبنعمهيحدثأننبيهتعالىاللهامروقد

أثرعليهيرىأنعبدهمنيحبتعالىوالله11[.:]الضحى!(فحدث

)5(
.الحالبلسانلهاشكرذلكفان،نعمته

عليهداودإن:يقولالثوريسفيانسمعتالجعد:بنعليوقال

وعزربيوجهلكرمينبغيكماحمدالله"الحمد:قالوالسلامالصلاة

.")6(الملائكةاتعبتداوديا:إليهاللهفاوحى،جلاله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الأولياء""حليةفينعيموابو)27(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

)4546(.رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي034(،)5/

602(،)ص"والدينالدنيا"أدبو(،44،131)5/"القشيريتفسير":انظر

4(.16)ص"والمحاضرة"التمثيلو

فيومعمر)185(،)65()28(رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

والبيهقي(،)1353رقم"الزهد"فيواحمد2(،0)468رقم""الجامعكتاب

02(.0)2/الاولياء""حليةفينعيموابو)4437(،رقم"الايمان"شعبفي

رقم"الزهد"فيالمباركوابن)33(،رقم"الشكر"فيالدنياابيابنرواه

)4421(.رقم"الإيمان"شعبفيوالبيهقي)1434(،

ذلك.علىالدليلقريباوسياتي

"الايمانشعبافيوالبيهقي)37(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

491(.-391)1/"الحنابلةطبقات"فييعلىابيوابن)4582(،رقم
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:قالالعطارديرجاءأبيعنفضالةبنالفضلحدثنا:شعبةوقال

ولاقبلعليهنرهلمخز)1(مطرفوعليهحصينبنعمرانعليناخرج

ناأحب،نعمةعبدعلىاللهانعم"إذا:قالع!يماللهرسولإن:فقال،بعد

")2(.عبدهعلىنعمتهاثريرى

:قال5!ييهالنبيعنجدهعنأبيهعنشعيببنعمروصحيفةوفي

يرىأنيحباللهفان،سرفولامغيلةغيرفيوتصدقواواشربوا"كلوا

.")3(عبدهعلىنعمتهأثر

أتيت:قالأبيهعنالاحوصابيعنإسحاقأبيعنشعبةوذكر

نعم،:قلتمال؟"منلك"هل:فقال)4(الهيئةقشفوانالمجماللهرسول

الابلمناللهاتانيقد،المالكلمن:قلت؟"المالاي"من:قال

.()"عليكفليرمالااتاك"فاذا:قال.والغنموالرقيقوالخيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"لسانانطر:.اعلاملهامربعةخزمنارديةوهيالمطارفواحدالمطرف

22(.0)9/"العرب

438(.)4/""مسندهفياحمدرواه

132(.)5/الزائدمجمعفيالهيثميوصححه

182(.)2/"مسنده"فيأحمدرواه

رقم"المجتبى"فيوالنسائي)5036(،رقم"سننه"فيماجهابنرواهوقد

الخ."...يحبالله"فان:جملةبدون)2558(،

:وقال،فقطالاخيرةبالجملة)9281(رقم"جامعه"فيالترمذيورواه

حسن"."حن

الذهبي.ووافقه135(،)4/المستدركفيالحاكمصححهوالحديث

282(.)9/"العربلسان"انطر:.والتنظيفللغسلتاركايالهيئةقشف

للحديث.والنسائيالترمذيروايةفيكما،الثيابرثانههناالمقصودولعل

-02(،)60رقم"جامعه"فيوالترمذي4(،)630رقم""سننهفيداودأبورواه
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فيعبدهعلىنعمتهاثريرىانيحبالله"ان:المراسيلبعضوفي

.(")1ومشربهماكله

عبدالله،بنبكرعنمعمرأبيعنالمقرىءيزيدبنعبداللهوروى

الله،بنعمةمحدثا[للهحبيبسمي،عليهفرئيخيرااعطي"من:رفعه

.")2(اللهلنعمةمعاديااللهبغيضسميعليهيرفلمخير[أعطيومن

وحمدهبقلبهاللهنعمةعرفمن:يقالكان:عياضبنفضيلوقال

)3(لبن>:وجلعزاللهلقولالزيادةيرىحتىذللثيستتملمبلسانه

يحدثأنالنعمةشكر"من:وقال.7[:]إبراهيم(لازيدنكخشرتم

.بها")4(

نعمتي،فيتتقلبكنتاذا،آدمابن"يا:تعالىاللهقال:وقال

معاصي،بيناصرعكلافاحذرنيب[]52/،معصيتيفيتتقلبوانت

)5(ه
."سئتحيثونماتقني[دمابنيا

،الايماننصفوالصبر،الايماننصف"الشكر:الشعبيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)5223(.رقم"المجتبى"فيوالنسائي،"صحيححسن"حديث:وقال

رقم"العيال"كتابوفي)53(،رقم"الشكر([كتابفيالدنياابيابنرواه

.جدعانبنزيدبنعليمرسلمن)368(.

)364(."العيال"كتابوفي)54(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

مرسل.وهو

"ولئن".)ب(:والاصلفي

"الايمان"شعبفيوالبيهقي)56(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

4534(.-)4533رقم

"الإيمان"شعبفيوالبيهقي)57(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

)3535(.رقم
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.")1(كلهالايمانواليقين

.)2(شكرتموها"إذادنياتضركملا":قلابةأبووقال

شكروهفاذاالشكر،سالهمقومعلىاللهانعم"إذا:الحسنوقال

نعمته)3(يقلبأنعلىقادراكانكفروهوإذا،يزيدهمأنعلىقادراكان

.عذائا")4(عليهم

قال.نعمهيشكرلاالذيوهو:الكنود،سبحانهاللهذموقد

المصائبيعدد6[:]العادياتلكنو!(لرئهءالإل!نإن">:الحسن

.(")النعموينسى

"لو:قال،السبببهذاالناراهلاكثرالنساءانلمجمالنبيأخبروقد

منكرايتما:قالتشيئامنكراتثمالدهر،إحداهنإلىأحسنت

قط")6(.خيرا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"الشكر"كتابفيالدنياابيوابن84(،)21/"تفسيره"فيالطبريرواه

)4448(.رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي)58(،

رقم"الزهد"فيوهناد)95(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

286(.)2/الاولياء""حليةفينعيموابو)774(،

"يبعب".)ب(:في

"الايمان"سعبفيوالبيهقي)06(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنرواه

)4536(.رقم

"الشكر"كتابقيالدنياابيوابن278(،)03/"تفسيره"فيجريرابنرواه

"شعبفيوالبيهقي)222(،رقم"والكفارات"المرضوفي)62(،رقم

)9462(.رقم"الإيمان

)709(،رقم"صحيحه"فيومسلم)92(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

عنهما.اللهرضيعباسبنعبداللهحديثمن
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الله،منالحقيقةفيوهيالزوجنعمةشكربتركهذا)1(كانفاذا

؟!اللهنعمةشكرتركبمنفكيف

قيل:كما

ظلممنعلىمردودوالظلمفعلهفيالظالمأيها

)2(النعموتنسىالمصيباتتشكومتىوحتىأنخمامتىإلى

عن)3(السلميعبدالرحمنأبيحدثحمامنالدنياأبيابنوذكر

بالنعم"التحدث!يماللهرسولقال:قالبشيربنالنعمانعنالشعبي

يشكرلاومنالكثير،يشكرلاالقليليشكرلاومنكفر،وتركهاشكز،

.)4("عذابوالفرقةبركةو[لجماعة،اللهيشكرلاالناس

فيهمافوجدت،والشكرالعافيةفي"نطرت:عبداللهبنمطرفوقال

أبتلى(ان)منإليئاحبفاشكرأعافىولان،والاخرةالدنياخير

فاصبر")6(.

للهالحمد:يقولوهوحملهعليهحمالاالمزنيعبداللهبنبكروأتى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الاصل.منسقطت

"شعبو)63(،رقمالدنياابيلابن"الشكر":انظر.الوراقلمحمودالبيتان

)0463(.رقمللبيهقي"الايمان

اعلم.والله.الشامي:التخريجمصادرفي

)64(.رقمالدنياابيلابن"الشكر"

)375(.و278()4/""مسندهفياحمدورواه

)667(.برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالألبانيوحسنه

.الأخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة

)227(.صتخريجهسبق
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تحسناما:لهوقلتظهرهعلىماوضعحتىفانتظرته:قال.اللهأستغفر

بينالعبدانغير،اللهكتاباقرا،كثيراخيراأحسن،بلى:قالذا؟غير

فقلت:.لذنوبيواستغفره،السابغةنعمائهعلىاللهفأحمد،وذنبنعمة

بكر)1(.منافقهالحمال

!واللهرسول"خرج:قالعبداللهبنجابرحديثمنالترمذيوذكر

فسكتوا.آخرهاالىاولهامنالرحمنسورةعليهمفقرأاصحابهعلى

ردااحسنفكانواالجنليلة[)2(الجنعلى]قراتهاأ[]53/لقدفقال

!ح(تكذبانرئبهماءال!>فبائقولهعلىاتيتكلماكنت،منكم

.الحمد")3(فلكنكذبربنانعمكمنبشيءلا:قالوا[13:]الرحمن

13[]سبا:التدشاكرا(اعملواءال>:داودلالقيل"لما:مسعروقال

")4(.مصلوفيهمإلاساعةالقومعلىياتلم

أمريفي(روات)إني:الفقهاءبعض"قال:عبداللهبنعونوقال

ورببلاءفيشاكرفرب،والشكرالمعافاةإلا،معهشرإلاخيراارفلم

فسلوهما،اللهسالتموا)6(فاذا،شاكرغيرمعافى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"الايمان"شعبفيوالبيهقي)66(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

)4514(.رقم

،الأخرىالثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

".الترمذي"جامعومن

."...غريب"حديث:وقال)1932(،رقم"الترمذي"جامع

الليل"وقيام"التهجدوفي)74(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنرواه

)4524(.رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي)217(،رقم

09(.)1/"العرب"لسان:انظر.وتعقبهفيهنظر:الامرفيروا

"سألتم".:الأخرىالثلاثالنسخفي
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جميعا")1(.

ترقوتهبلغفلماقميصا،الخظاببنعمرلبس:أمامةأبووقال

حياتي.فيبهوأتجمل،عورتيبهأواريماكسانيالذيللهالحمد:قال

:قال،يحدثأنشاثمفقطعهبدنهعلىيزيدشيءكلإلىفنظريدهمدثم

:فقالجديدا،قالأحسبهثوب!لبس"من:يقوللمج!يماللهرسولسمعت

ثوبهإلىعمدثم،ذلكمثلركبتيهيبلغأنقبل:قالأو،ترقوتهيبلغحين

اللهكنفوفي،اللهذمةوفي،اللهجوارفييزللممسكينافكساهالخلق

.")2(سلكالثوبذلكمنبقيما،وميتاحياوميتاحياوميتاحيا

له،فغفراللهفحمدجديداقميصارجل"لبس:عبداللهبنعونوقال

.")3(اللهواحمدفالبسهقميصااشتريحتىارجعلا:رجلفقال

نعم:ثلاثفيهاعليهللهكانإلابمصيبةعبدأصيبما:شريحوقال

كائنةبدلاوانها،كانتمماأعظمتكونوالا،دينهفيكانتتكونالا

)1(

)2(

)3(

"الايمان"شعبفيوالبيهقي)77(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنرواه

)5945(.رقم

"الزهد"فيالمباركوابن)75(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابناخرجه

)974(.رقم

وابن"غريب".:وقال)0356(،رقم"جامعه"فيالترمذياخرجهكما

منبقي"ما:الاخيرةالجملةبدونكلاهما)3557(،رقم"سننه"فيماجه

سلك".الثوبذلك

عمروبنخالدوفيه)76(.رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

)928(.ص"التهذيب"تقريب:انظر.بالكذبمتهم،الامويمحمدبن

منو)75792()49025(رقم"مصنفه"فيرواهشيبةأبيابنأنإلا

.اخرىطريق
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)1(.كانتفقد

عبدالعزيزبنعمرقلبماعبدالعزيز:بنعمربنعبداللهوقال

ابدلانبكاعوذإني"اللهم:قالإلاعليهبهااللهانعمنعمةإلىبصره

.بها")2(اثنيولاانساهاوان،معرفتهابعدأكفرهاوان،كفزانعمتك

لاالخبيص)3(آكللا:فقالرجل"تنسك:القاسمبنروحوقال

الماءبشكريقوموهلاحمق،هذا:الحسنفقال.بشكرهأقوم

البارد؟")4(.

،ادمابن:وجلعزتعالىالله"يقول:الالهيةالاثاربعضوفي

إليوتتبغض،بالنعماليكآلحبب،صاعدإليوشركنازلإليكخيري

.")6(قبيحبعملمنكإلي(عرج)قدكريمملكيز[لولا،بالمعاصي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"تاريخفيعساكروابن)08(،رقم"الشكر"كتابقيالدنياابيابنرواه

42(.-41)23/"دمشق

"الايمان"شعبفيوالبيهقي)66(،رقم"الشكر"كتابقيالدنياابيابنرواه

228(.)45/"دمشق"تاريخقيعساكروابن)4545(،رقم

2(.0)7/"العرب"لسانانطر:.المخبوصةالحلواء:الخبيص

رقم"الشكر"كتابقيالدنياأبيوابن(،)1487رقم"الزهد"فياحمدرواه

)4583(.رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي)72(،

"لايناسبالذيوهو"يعرج":"الهجرتين"طريققيوالذي،النسخفيكذا

."يزال

"حليةفينعيموابو)43(،رقم"الشكر"كتابقيالدنياأبيابناخرجه

ابيوابن)9458(،رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي377(،)2/الاولياء"

)87(،رقم"العلو"فيقدامةوابن491(،)1/"الحنابلة"طبقاتفييعلى

دينار.بنمالكعنكلهم

مطلم"."إسناده:وقال)79(،ص"العلو"قيالذهبيوذكره

منبه.بنوهبعن27()2/الاولياء"حلية"فينعيمابوورواه
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ليجاراأسمعكنت:قالعليأبووحدثنيالدنيا:أبيابنقال

صاعد،إليكوشريب[531/نازلعليخيركإلهي"يا:الليلفييقول

عنيغناكمعأنت،قبيحبعملمنيإليكصعدقدكريمملكمنوكم

بالمعاصي،إليكأتمقتوفاقتيإليكفقريمعوأنا،بالنعمإليتتحبب

)1(و-
وترزمني"وتسترنيتجبرنيذلكفيوانت

:يقولمحمد؟أباياأصبحتكيف:لهقيلإذاالمغيرةأبووكان

وهوربناإلينايتحببالشكر،عنعاجزينالنعمفيمغرقين"أصبحنا

.")2(محتاجونإليهونحنإليهونتمقت،عناغني

ولاتطاعكأنكأنككرمكمن"إلهي:ثعلبةبنعبداللهوقال

يعصيكلازمنواي،ترىلاوكانكتعصىانكخلمكومن،تعصى

.عواد")3(بالخيرعليهموأنتأرضكسكانفيه

للهوالحمداللهبسم:فقالجديداثوبالبس"من!رةبنمعاويةوقال

..)4(
."لهعمر

اللهغرمإلااللهبعبادةتوكلعبدمن"ما:مالكبنانسوقال

حتىيعملونهادمبنيأيديفيفجعله،رزقهيعني،والارضالسموات

الغنيوجدأباهوإنالشكر،عليهأوجبقبلهالعبدفانإليهيدفعوه

)1(

)2(

)3(

)4(

ابنرواه

)09رقم

ابنرواه

ابنرواه

/6(64

ابنرواه

"الايمان"شعبفيوالبيهقي)44(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابي

.()45رقم"الشكر"كتابفيأبي(الدنيا

الاولياء""خليةفينعيموابو)46(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياالي

)48(.رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبي
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.()1"لهويشكرونرزقهيأخذونفقراءعباداالحميد

:قال؟أصبحتكيف:تميمةلابيرجلقال:عبيدبنيونسوقال

عزاللهسترهاذنوب:أفصلأيتهماادريولا،نعمتينبين"أصبحت

قلوبفيلياللهقذفهاومودةأحد،بهايعيرنيأن)2(يستطيعفلاوجل

")3(.عملييبلغهالاالعباد

بنعبداللهعنأبيهعنالمقبريسعيد)4(عنالدنياأبيابنوقال

لك؟ينبغيالذيالشكرمارب"يا:قالالسلامعليهموسىأنسلام

.(")ذكريمنرطبالسانكيزاللاأن:قال

رجلدعا:قالهريرةأبيعنأبيهعنصالحأبي)6(بنسهيلوروى

يدهوغسلطعمفلما،معهفانطلقنالمخي!النبيقباءأهلمنالانصارمن

وأطعمنافهد[نا،علينامن،يطعمولايطعمالذيلله"الحمد:قال

ولامكافأولاربيمودعغيرللهالحمدابلانا،حسنبلاءوكل،وسقانا

منوسفى،الطعاممنأطعمالذيللهالحمد،عنهمستغئىولامكفور

العمى،منوبصر،الضلالةمنوهدى،العريمنوكسى،الشراب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

مرفوغا.انسعن)94(رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنرواه

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب،"استطيع":الاصلفي

4(.)0رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنرواه

مصدرومنالاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويبسعيد"،"ابي:الاصلفي

التخريج.

)93(.رقمالدنياأبيلابن"الشكر"كتاب

"المصنف"فيشيبةابيوابن)429(،رقم"الزهد"فيالمباركابنورواه

)4428(5)967(،رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي)34288(،رقم

الاصل.منساقطة"ابي"كلمة
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.")1(العالمينربدئهالحمدتفضيلا،خلقهمنكثيرعلىوفصل

قال:قالمالكبنانسحديثمن"الصباحبنالحسنمسند"وفي

وأمالولاأهلفينعمةعبدعلىب[]54/اللهأنعم"ماع!يو:اللهرسول

.")2(الموتدونافةفيهفيرى،باللهالاقوةلا،اللهشاءما:فيقولولد

ملقاةكسرةفراىعليهادخلع!يوالنبيأنعائشةعنويذكر

نفرتماقلفانها،اللهنعمجواراحسني،عائشة"يا:فقالفمسحها،

.الدنيا)3(ابيابنذكره،"إليهمترجعانفكادتبيتاهلعن

ابيعنصالححدثناالقاسمبنهاشمحدثنا:أحمدالاماموقال

:قالانهداودمسالةفيقرات:قالالخلدأبيعنالجونيعمران

:قال؟بنعمتكإلاشكركالىاصللاوأناأشكركأنليكيفرب"يا

بلى:قالمني؟النعممنبكالذيأنتعلمأليس،داوديا:الوحيفاتاه

)1(

)2(

)3(

"المستدرك"فيوالحاكم)13301(،رقم"الكبرى"السننفيالنسائيرواه

الذهبي.ووافقهمسلمشرطعلىوصححه546()1/

رقم(["الاوسطفيوالطبراني)1(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنورواه

رقم"الايمانشعبفيوالبيهقي)588(،رقم"الصغير"وفي)5995(،

،)98(.)4525(

)1202(.رقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوضعفه

)343(.رقم"المالإصلاح"وكتاب)2(،رقم"الشكر"كتابفي

"إرواءفيالالبانيوضعفه33(.ه)3رقم"سننه"فيماجهابننحوهوروى

.(1691)برقم"الغليل

فيالهيثميوضعفه.مالكبنانسحديثمنمسندهفييعلىابوورواه

السابق.الموضعفيالارواءفيوالالباني591(.)8/الزوائدمجمع
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.شكرا")1(منكبذلكأرضىفاني:قال.ربيا

الوليدحدثناالانصاريموسىأبوحدثنا:أحمدبنعبداللهوقال

مستخرج"سبحانداود:دعاءمنكان:قالعبدالعزيزبنسعيدعن

.بالبلاء")2(الدعاءومستخرج،بالعطاءالشكر

المنهالعنالاعمشحدثنيمعاويةابوحدثنا:احمدالاماموقال

عباديوأحمثأحبني:داودإلىالله"أوحى:قالالحارثبنعبداللهعن

أحببكفكيف،عبادكوأحبأحبكهذاربيا:قال،عباديإلىوحببني

.")3(الحسنإلامنييذكرونلافانهمعندهمتذكرني:قال!؟عبادكإلى

وجلأسماؤهوتقدستجدهوتعالىاسمهوتباركربناجلالفجل

.غيرهإلهولاثناؤه

وهئاسمعت:قالعمرانأنبأناعبدالرزاقحدثناأحمد:وقال

)1(

)2(

)3(

)375(.رقماحمدللامام"الزهد"

"حليةفينعيموابو)5(،رقم"الشكر("كتابفيالدنياابيابنورواه

)4414(.رقم"الإيمان"شعبفيوالبيهقي56(،)6/الاولياء"

4(.)50رقماحمدللامام"الزهد"

والبيهقي)22(،رقم"الشدةبعد"الفرجكتابفيالدنياابيابنورواه

الاولياء""حليةفينعيموابو)33001(،)9443(،رقم"الايمان"شعبفي

الوليدسندهوفي89(.)17/"دمشق"تاريخفيعساكروابن125(،)6/

عنعن.وقدمدل!،مسلمبن

احمد.للامام"الزهد"فيعليهاقفلم

به.الأعمشعن)34254(رقم"مصعفه"فيثميبةابيابنرواهوقد

رقم"الأولياء"فيالدنياابيوابن)374(،رقم"الزهد"فياحمدورواه

.نحوهبهالجدليعبداللهابيعن:مغايربسند)92(،
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كادتهفانبياعتصممنإنهبعزتي:داودالكتابفي"وجدت:يقول

مخرجا،ذلكبينمنلهاجعلفاني،فيهنبمنوالارضونالسماوات

منبهوأخسف،السماواتأسبابمنيديهأقطعفانيبييعتصملمومن

بيكفى،نفسهإلىأكلهثمالهواء،فيفاجعلهالارضقدميهتحت

واستجبت،يسألنيأنقبلأعطيتهطاعتيفيعبديكانإذامالألعبدي

)1(
."نمسهمنبهترفقالتيبحاجتهأعلموإني،يدعونيأنقبلله

داود"كان:قالثابتحدثناجعفرحدثناسيارحدثنا:احمدوقال

منساعةتكنفلم،أهلهعلىوالنهارالليلساعاتجزأقدب[]54/!!

تباركفعمهم:قال،فيهايصليقائمداودالمنوإنسانإلانهارأوليل

وجفانوتمثيلمحريبمنلمجشاءمال!ر>يعملون:الايةهذهفيوتعالى

(!الشكورعبادىمنوقليلشكراداودءالاعملواراسيمقوقدوركالجواب

.)2("[13:]سبأ

بنالمغيرةعنزيدبنجابرحدثناعبدالرحمنوحدثنا:أحمدقال

ذكرااطولالليلةخلقكمنأحدباتهلربيا:داود"".-)3(: !العييط

عليه:اللهوانزل.الضفدع،نعم:إليهوجلعزاللهفاوحىمني؟لك

:قال13[.]سبأ:!(آلشكورعبادىمنوقليلشكرأا!دءالاعملوا>

)1(

)2(

)3(

رقم"الزهد"فيالمباركابنواخرجهاحمد.للامام"الزهد"فيعليهاقفلم

واخرجه.نحوهوهبابنعن38()4/"الحلية"فينعيموابو)318(،

.نحوهاخربسندوهبعن26(26،-25)4/"الحلية"فينعيمابو

.شرفجلالمحمدطبعة141(.)1/احمدللامام"الزهد"

327(.)2/"الحلية"فينعيمابوورواه

الزهد.فيوكذا،الثلاثالخطيةوالنسخالاصلفيكذا

.(123)6/ماكولالابن"الاكمال":انظر.""عتيبة:الصوابولعل
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النعمةعلىترزقنيثمعليتنعمالذيوأنتشكرلنأطيقكيفربيا

فكيف،منكوالشكرمنكفالنعم،نعمةبعدنعمةتزيدنيثمالشكر،

.داود")1(ياعرفتنيالان:قال؟شكركاطيق

الحسنعنصبيحبنالربيعحدثناعبدالرحمنوحدثنا:أحمدقال

يسبحانك)2(لسانينمنيشعرةلكلأنلو"إلهي:داوداللهنبيقال:قال

.")3(واحدةنعمةحققضيتماكلهوالدهروالنهارالليل

قالالخلد:أبيعنالجونيعمرانأبيعنالدنياابيابنوذكر

منعنديوضعتهانعمةوأصغراشكركانليكيفرب"يا:موسى

الان،موسىيا:الوحي"فأتاه:قالكله؟"عمليبهايجازيلانعمك

)4(مأ
.تني"

عليهوجبتإلا،للهالحمدقطعبدقال"ما:عبداللهبنبكروقال

فجاءت،للهالحمديقولأنالنعمةتلكفجزاء،للهالحمدبقولهنعمة

.(")اللهنعمتنفدفلا،اخرىنعمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)362(.رقماحمدللامام"الزهد"

"ثاريخفيعساكروابن)4413(،رقم"الايمان"شعبفيالبيهقيورواه

69(.)17/"دمشق

.الاخرىالنسخمنوالتصويب،""لسانان:الاصلفي

)361(.رقماحمدللامام"الزهد"

ابيوابن)03428(،و)09318(رقم"مصنفه"فيشيبةابيابنورواه

.(4)957رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي،2()5رقم"الشكر"كتابفيالدنيا

)6(.رقمالدنياابيلابن"الشكر"

الاولياء""حليةفينعيموابو)934(،رقم"الزهد"فيأحمدواخرجه

)4415(.رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي56(،)6/

="الايمان"شعبفيوالبيهقي)7(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه
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،بالاسلاماللهالحمدا:يقولرجلااللهنبيسمع:الحسنوقال

")1(.عظيمةنعمةعلىاللهلتحمد"إنك:فقال

قال"ما:يقولمروانبنعبدالملكسمعت:معدانبنخالدوقال

الذيللهالحمد:يقولأنعندهالشكرفيوأبلغاللهإلىأحبكلمةعبد

.")2(للاسلاموهداناعليناانعم

،قدرهعلىالعبادعلىأنعمسبحانهالله"إن:التيميسليمانوقال

5")3(قدرتهمعلىالشكروكلفهم

الحمدلكربنااللهملله"الحمد:حديثهابتدأإذايقولالحسنوكان

لكعنا،وفرجتوأنقذتنا،وعلمتنا،وهديتنا،ورزقتنا،خلقتنابما

كبت،والمعافاةوالمالبالاهلالحمدولك،والقرانبالاسلامالحمد

وأحسنتفرقتنا،وجمعتأمننا،وأظهرترزقنا،وبسطتعدونا،

ذلكعلىالحمدفلك،أعطيتناربناسألناكماكلومنا[،5/]همعافاتنا

وأحديثأوقديمفيعلينابهاأنعمتنعمةبكلالحمدلك،كثيراحمدا

لك،غائبأوشاهداوميتأوحيأوعامةاوخاصةأوعلانيةاوسز

.")4(رضيتوإذا،ترضىحتىالحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)80رقم

ابنرواه

)89رقم

ابنرواه

اخرجها

)78رقم

اخرجه:

.)44

"الايمان"شعبفيوالبيهقي)9(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياائي

.(1)0رقم"الشكر"كتابفيابي(الدنيا

"الايمان"شعبفيوالبيهقي)8(،"الشكر"كتابفيالدنياابيبن

.)45

)102(،)161(،)11(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابن
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شكريؤديأنآدميستطيعكيفرب"يا:موسىقال:الحسنوقال

جنتك،واسكنته،روحكمنفيهونفخت،بيدكخلقته؟إليهصنعتما

مني،ذلكأنعلمموسىيا:فقال.لهفسجدواالملائكةوأمرت

")1(.إليهصنعتماشكرذلكفكان،عليهفحمدني

لانه،شكوراعبدانوحسمي"إنما:)2(الثقفيمسعودبنسعدوقال

.")3(اللهحمدالاطعاماياكلولمجديدايلبسلم

:وقالبيدهبطنهمسحالخلاءمنخرجإذاطالبابيبنعليوكان

شكرها")4(.العباديعلملونعمةمنلها"يا

.")6(المعاصيتركالشكر:يقال"كان:()الحسينبنمخلدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)4586(.رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي

"شعبفيوالبيهقي)12(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنأخرجه

)4427(.رقم("الايمان

انظر:.صحبةلهعبيد،أبيبنالمختارعم،الثقفيمسعودبنسعدهو

83(.)3/"الاصابة"

رقم"الشكر"فيالدنياأبيوابن91(،)15/"تفسيره"فيجريرابنرواه

"تاريخفيعساكروابن)0542(،رقمالكبير""المعجمفيوالطبراني)12(،

274(.273،)62/"دمشق

"الايمان"شعبفيوالبيهقي)13(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنرواه

)4468(.رقم

من،المصيصيثم،البصريمحمدأبو،المهلبيالازديالحسينبنمخلدهو

"تقريبفي:ترجمتهانظرهـ(.)191سنةتوفي،التابعينأتباعصغار

279.ص"التهذيب

)91(.رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنعنهأخرجه

"شعبفيوالبيهقي)41(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنوأخرجه

=الانصاريلوطبنمحمدعنالحسينبنمخلدعن)4547(،رقم"الايمان
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.")2(بليةفهياللهمنتقربلانعمة"كل:)1(حازمأبووقال

.")4(للهالحبيورثالنعم"ذكر:)3(سليمانأبووقال

المدينةقدمت:قالبردةأبيعنليثحدثنازيد:بنحمادوقال

وتصليغ!يمالنبيدخلهبيتاتدخلألا:ليفقالسلامبنعبداللهفلقيت

الله"إن:ليقالثموتمرا؟سويقاونطعمك،ع!ي!النبيفيهصلىبيتفي

ماذا؟بايةالعبد:فيقول،عليهمأنعمماذكرهمغداالناسجمعإذا

وآيةفكشفتها،فدعوتنيوكذاكذاكربةفيكنتأنكذلكآية:فيقول

يذكره:قال.فصحبتكفاستصحبتنيوكذاكذاسفرفيكنتأنكذلك

معكوخطبهافلانبنتفلانةخطبتانكذلكاية:يقوليذكر،حتى

)5(
ورددتهم"فزوجتكخطاب

إني:قالثمبكىثمفبكى.نعمهعليهفيعدديديهبينعبده"يقف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

قوله.

صغارمن،الحكيمالزاهد،المدنيالتمارالأعرجحازمابودينار،بنسلمةهو

التهذيب""تقريبفي:ترجمتهانظرالمنصور.خلافةفيتوفي،التابعين

993.ص

)3/"الحلية"فينعيموابو)02(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

"شعبفيوالبيهقي)75(،رقمالشكر""فضيلةفيوالخرائطي023(،

56(.)22/"دمشق"تاريخفيعساكروابن)4537(،رقم"الايمان

منالزاهد،الدارانيسليمانابو،العنسيعطيةبناحمدبنعبدالرحمنهو

تقريب"فيترجمتهانظر.هـ(12)2سنةتوفي،التابعينصغار

.581ص"التهذيب

"تاريخفيعساكروابن)21(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

334(.)36/"دمشق

)22(5رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنرواه
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")1(.فيعذبهيديهبينعبدااللهيقعدلاأنلارجو

بنأنسعنسيرينابنعنعثمانعنسليمإبيبنليثوروى

والحسناتالقيامةيومبالنعم"يؤتى:!ييهاللهرسولقال:قالمالك

منحقكخذي:نعمهمنلنعمةوجلعزاللهفيقول،والسيئات

.بها")2(ذهبتإلاحسناتهمنحسنةلهتتركفماب[ه/]هحسناته

فيصرفاللهفيدعوالامربالعبد"ينزل:المزنيعبداللهبنبكروقال

مماأيسركانالأمرإن:يقول،شكرهفيضعفالشيظانفياتيه،عنه

إليه،اذهبممااشدالامركانالعبد:يقولاولا:قال.إليهتذهب

")3(.إعني؟صرفهاللهولكن

ذإمحرابهفيداودبينا:قاليساربنصدقةعنالدنياأبيابنوذكر

اللهيعبا"ما:وقالمنهاوعجبخلقهافيوفكرإليهافنظرذرةبهمرت

نفسيفوالذي؟نفسكأتعجبك،داوديا:فقالتاللهفانطقها:قال؟بهذه

مناللهاتاكماعلىمنكأشكرفضلهمناللهاتانيماعلىلأنابيده

")4(فضله

)1(

)2(

)3(

)4(

جاءماعلىمأمونايكونأنالعبدعلىاللهنعمةمن"إن:ايوبوقال

عبداللهعنبردةابيعن)23(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنرواه

أعلم.واللهفصلهما،اقتضىلذا،السابقغيراخربسندأنهإلا،سلامبن

)24(.رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

)243(.ص"والحكمالعلوم"جامعفيالحنبليرجبابنوضعفه

)26(.رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنعنهرواه

)35(.رقمالدنياابيلابن"الشكر"كتاب

)0458(.رقم"الإيمان"شعبفيالبيهقيورواه
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.")1(ع!ي!النبيبه

نعمةالبلاءيعدلممنبفقيهليس:يقال"كان:الثوريسفيانوقال

.)2("مصيبةوالرخاء

لاأننعمتهبحقالنعمةذيعلىاللهيحب"ممازاذان)3(:وقال

")4(.معصيةإلىبهايتوصل

:()لنفسهالوراقمحمودأنشدني:الدنياأبيابنقال

الشكريجبمثلهافيلهعلينعمةاللهنعمةشكريكانإذا

العمرواتصلالايامطالتوإنبفضلهالاالشكروقوعفكيف

الاجرأعقبهابالضراءمسوانسرورهاعمبالسراءمسإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)97(.رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

الاولياء""حليةفينعيموابو)81(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

49(،)1/والحعديل""الجرحفيحاتمأبيوابن242(،)8/و55()7/

)91(.رقم"الحيل"إبطالفيبطةوابن

البزاز،الضريرالكوفيمولاهمالكمديعمر،ابوويقال،عبداللهابوزاذانلعله

التهذيب""تقريب:فىترجمتهانظرهـ(.)82سنةتوفي،التابعينكبارمن

)333(.ص

دمشق"و"تاريخالدنياابيلابن"الشكر"كتابفيجاءقدانهواعلم

ومحتملة،قريبةوهي."،.مما.ان"زيادجاء:."،.مما.:"زاذان:مكان

أعلم.والله

"تاريخفيعساكروابن)82(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابناخرجه

191(.)91/"دمشق

)83(.رقمالدنياأبيلابن"الشكر"

)4412(.رقم"الايمان"شعبفيالبيهقيعنهورواه
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والبحروالبرالاوهامبهاتضيقمنةفيهلهإلامنهماوما

عنالمقبريسعيدعنعمروأبيبنعمروعنالدراورديروىوقد

عزاللهقاليعني-لمجماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبي

مننفسهانزعوأنايحمدني،خيركلبمنزلةعنديالمومن"إن-:وجل

)1(
."جنبيهبين

هذامافتى"يا:فقال،امرأةيغامز)2(بشابلمالمنكدربنمحمدومر

.")3(عليكاللهنعمجزاء

أنلارجو"إني:العاليةأبوقال:قالثابتعنسلمةبنحمادوقال

منه")4(.يستغفروذنب،عليهااللهيحمدنعمة:اثنتينبينعبديهلكلا

القضاءوليحين-الحسنمحمدبنإلىالسماكابنوكتب

مناللهوخف،حالكلعلىبالكمنالتقوىفلتكن،بعد"أما-:بالرقة

فيفانبها،المعصيةمععليهاالشكرقلةمنعليكبهاأنعمنعمةكل

التبعةوأما،بهافالمعصيةبهاالحجةفأما؛تبعةوفيهاا[]56/حجةالنعمة

منركبتأوشكرمنضيعتكلماعنكاللهفعفاعليها،الشكرفقلةفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

361(.)2/"المسند"فياحمداخرجه

69(.)01/الزوائدمجمعفيالهيثميوصححه

انظر:.والجفنوالحاجببالعينالإشارةوهو:الغمز،منماخوذةيغامز

388(.)5/"العربلسان"

)86(.رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابناخرجه

"حليةفينعيموابو)88(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابناخرجه

والبيهقي163(،)3/"الكامل"فيعديوابن921(،)2/الاولياء"

)4513(.رقم"الإيمان"شعبفي
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")1(.حقمنقصرتاوذنب

اللهيحمدفجعلزمانة)2(،بهبرجلراشدابيبنالربيعومز

فشبهت،النارواهلالجنةأهل"ذكرت:قال؟يبكيكما:لهفقيل،ويبكي

")3(ابكانيالذيفذلك،البلاءباهلالنارواهلالعافيةباهلالجنةأهل

قدريعلمأنأحدكمأحب"إذامحك!يو:النبيعنهريرةابوروىوقد

قال."فوقههومنإلىينظرولاتحتههومنإلىفلينظر،عليهاللهنعمة

:قالابيسمعت:قالعبيداللهبنيحيىأخبرني:المباركبنعبدالله

.)4(فذكره،هريرةأباسمعت

قال:قالالحسنعنإبراهيمبنيزيدحدثنا:المباركابنوقال

قلفقد،ومشربهمطعمهفيإلااللهنعمةقدريعرفلم"من:الدرداءأبو

)5(
")6(.عذابهوحضر،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"شعبفيوالبيهقي)98(،رقم"الشكر("كتابفيالدنياابيابنأخرجه

)1945(.رقم"الايمان

991(.)13/"العرب"لسان:انظر.العاهة:ايالزمانة

"حليةفينعيموابو)09(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابناخرجه

78(.)5/الاولياء"

)1433(.رقمالمباركلابنالزهد

)19(.رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنورواه

من)6392(،رقمومسلم)0964(،رقمالبخاريعندمعناهوصح

عنه.اللهرضيهريرةابيحديث

فيهكذاوهي"عمله".)ب(:فيووقعتو)ن(،و)م(الاصلفيكذا

.المباركلابن"الزهد"منالمطبوع

.()1551رقمالمباركلابن"الزهد"

="مداراةوقي)29(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواهوالاثر
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بنعبداللهبنإسحاقعنانسبنمالكأخبرنا:المباركابنقال

سلمعنهاللهرضيالخطاببنعمرسمدت:قالانسعنطلحةأبي

الرجل:قالانت؟كيف:للرجلعمرفقالالسلامعليهفردرجلعلى

.(")1منكاردت"هذا:قال.اللهإليكاحمد

عمرابنعنمرثدبنعلقمةعنمسعرواخبرنا:المباركابنقال

بذلكنردولم،بعضعنبعضنايسألمرارااليومفينلتقي"لعلنا:قال

")2(.وجلعزاللهليحمدإلا

[02:]دقمان(ولإطنةطهرنعميعيتكثمؤاسبغ>:قولهفيمجاهدوقال

.")3(اللهلاإإله"لا:قال

لاعرفهمانمنأفصلنعمةالعبادعلىاللهانعم"ما:عينيةابنوقال

)1(

)2(

)3(

133(،)021/5(،)1/الاولياء""حليةفينعيموابو)012(،رقم([الناس

.(183)47/"دمشق"تاريخفيعساكروابن)995(،رقم"الزهد"فيوهناد

2(.0)5رقمالمباركلابن"الزهد"

المفرد"الادب"فيوالبخاري619(،)2/"الموطأ"فيمالكرواهوالائر

وغيرهم.)39(رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيوابن(،1)132رقم

وصححه)4377(.رقم"الاوسط"فيالطبرانيرواه،ايضامرفوعاوروي

"مجمعفيالهيثميوضعفه)862(.برقمالمفرد"الادب"صحيحفيالالباني

.(64)8/الزوائد"

)702(.رقمالمباركلابن"الزهد"

شعبفيوالبيهقي)49(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنورواه

.(454)1رقم"الايمان

رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيوابن78(،)21/""تفسيرهفيجريرابنرواه

)2045(.رقم"الإيماناشعبفيوالبيهقي)59(،
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.الدنيا")1(فيكالماءالاخرةفيلهماللهإلاإلهلاوإن:قال.اللهإلاإله

واصيحزهرا"اصبحتم:عيديومفيخطبتهفيالسلفبعضوقال

يعطونالناسواصيح،تلبسونوأنتمينسجونالتاساصيح،غبراالناس

الناسواصيح،تركبونوانتمينتجونالناسواصبح،تاخذونوانتم

.")2(وابكاهمفبكى،تاكلونوانتميزرعون

فيالمنبرعلى-الصحابةمنوكان-الازديقرطبنعبداللهوقال

مانعمةمنلها"يا:الثيابالوانالناسعلىورأىاضحىب[]56/يوم

لانعمةمنأشدشيقومعنزالمااظهرها،ماكرامةومنأسبغها،

")3(.للمنعمعليهالمنعمبشكرالنعمتثبتوانما،ردهايستطيعون

فيمافانتزعالدنيامنلهبسطرجلا"إن:الفارسيسلمانوقال

بارية)4(،إلافراشلهيكنلم]حتى،عليهويثنياللهيحمدفجعليديه

فقالالدنيامنلاخروبسط(،[)عليهويثنياللهيحمدفجعل:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الاولياء""حليةفينعيموابو)69(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

045(.)0رقم"الايمان)شعبفيوالبيهقي272(،)7/

محمدبنعبداللهعن)79(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنرواه

الشرعبي.

تاريخ"فيعساكروابن451(،)7/"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنورواه

مخمر.بنعبداللهعن92()33/"دمشق

"فضيلةفيوالخرائطي)89(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

.(11)32/"دمشقتاريخ"فيعساكروابن)39(،رقمالشكر"

الحصيروالبارياء:الباري72(:)14/"العرب"لسانفيقالبارية،

.معربفارسي،المنسوج

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما
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أعطيتلوماعلىأحمده:قال؟اللهتحمدماعلىأنت:الباريةلصاحب

أرأيتك:قالذاك؟وما:قال.بهإياهأعطهملمالخلقأعطيلومابه

.(1")رجليكارايتك،يديكأرايتك،لسانكأرأيتك،بصرك

يونس:لهفقال،حالهضيقيشكوعبيدبنيونسإلىرجلوجاء

لا.:الرجلقال؟درهمألفمائةبهتبصرالذيهذاببصرك"ايسرك

لا.:قالألف؟مائةفبرجليك:قال.لا:قالألف؟مائةفبيديك:قال

تشكووأنتألوفمئينعندكأرى:يونسفقال،عليهاللهنعمفذكره

إ")2(.؟الحاجة

.")3(الملك"الصحة:يقولالدرداءأبووكان

علياللهردهالئن:فقاللهبغلةأبي"فقدمحمد:بنجعفروقال

فلمافركبها،ولجامهابسرجهاأتيأنلبثفمايرضاهابمحامدلاحمدنه

يزدلم!للهالحمد:فقالالسماءإلىراسهرفعثيابهوضمعليهااستوى

جعلتشيئا؟!أبقيتأوتركتوهل:فقال،ذلكفيلهفقيلعليها،

")4(.للهكلهالحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي01(،)0رقم"الشكر"فيالدنياابيابنرواه

.)4462(

رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي)101(،رقم"الشكر"فيالدنياابيابنرواه

.)4463(

هكذا.عليهاقفلم

"شعبفيوالبيهقي)201(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنوروى

الجسد".غنى"الصحة:قالعنه)4627(،رقم"الايمان

"حليةفينعيموابو)601(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

)1943(.رقم"الإيمان"شعبفيوالبيهقي(،186)3/الاولياء"
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عجرةبنكعببنإسحاقبنسعدحديثمنالدنياأبيابنوروى

"إن:وقالالانصارمنبعثأ!يماللهرسولبعث:قالجدهعنأبيهعن

نايلبثوافلم:قالشكرا".ذلكفيعليللهفان،وغنمهماللهسلمهم

اللهسلمهمإن:تقولسمعناك:أصحابهبعضفقالوسلموا،غنموا

الحمدلكاللهم،فعلت"قد:قالشكرا،للهذلكفيعليفانوغنمهم

.فضلا")1(المنولك،شكرا

لابيالمنكدربنمحمدقال:أسلمبنزيدبنعبدالرحمنوقال

وماأعرفهمما،بالخيرليفيدعويلقانيمنأكثرما،حازمأبا"يا:حازم

قبلك،منذلكأنتظنلا":حازمأبولهفقالقط"خيراإليهمصنعت

>إن:عبدالرحمنوقرأ.فاشكرهقبلهمنذلكالذيإلىانظرولكن

]مريم:(ث!وذاالرحمقالمسيخعلالصنلختوعملواءامنواالذلى

أ[.69[")2(]57/

الماجشون:سلمةأبيبنعبدالعزيزحدثناالجعد:بنعليوقال

دعائه:فييقولكانعنهاللهرضيالصديقبكرأباأنأصدقهمنحدثني

ترضىحتىعليهالكوالشكركلها،الاشياءفيالنعمةتمام"أسألك

ميسور)3(بجميعالخيرةفيهتكونماجميعفيوالخيرة،الرضىوبعد

)1(

)2(

)3(

1(.)50رقمالدنياابيلابن"الشكر"

والبيهقي316(،رقم)91/"الكبير"فيالطبرانيرواهوالحديث

)4/الزوائدمجمعفيالهيثميوضعفه)1943(.رقم"الايمان"شعبفي

.)185

"حليةفينعيموأبو)801(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابن51رو

233(.)3/الاولياء"

ميسر".":)ب(في
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.(")1كريميامعسورهالاكلهاالامور

إلا،للهالحمد:فقال،نعمةعبدهعلىاللهأنعم"ما:الحسنوقال

أخذ")2(.مماأكثراعطىماكان

خطأ،"هذا:قالأنهعيينةبنسفيانعنوبلغني:الدنياأبيابنقال

.")3(اللهفعلمنافصلالعبدفعليكونلا

أنعمإذاالرجلأن:هذاتفسيرإنما:العلمأهلبعضوقال:قالثم

اللهفيشكر،بهصنعماعرفه،يحمدهأنيحبممنوهونعمةعليهالله

)4(.أفضللهالحمدفكان،يشكرهأنلهينبغيكما

"الحمد:قولهفان؟عيينةابنعنذكرماالحسنيلزملا:قلت

الله،مننعمةأيضاعليهااللهحمدالتيوالنعمة،اللهمننعمةلله"،

والجاهالمالنعمةمنأجلالشكرفنعمة،بعضمنأجلالنعموبعض

أعلم.واللهونحوهاوالزوجةوالولد

وان)6(،اللهفعلمنأفصلالعبد(قول)يكونأنيستلزملاوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

بكرابيعنوالراوي)011(.رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

واضح.هوكما،مجهول

"شعبفيوالبيهقي)111(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

44(.)60رقم"الايمان

رقم"الايمان)شعبفيالبيهقيورواه)111(.رقمالدنياأبيلابن"الشكر"

السابق.بالاساناد.(44)70

)111(.رقمالدنياابيلابن"الشكر"

انفا.الدنياابيابننقلفيماوكذا"فعل".:الأخرىالثلاثالنسخفي

.الاخرىالنسخمنوالاستدراك،الاصلفيليسالجلالةلفط
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وفعل،اللهمفعولبعضمنأفصليكونقدللشكرالعبدفعلأنعلىدل

بعض.منأفصلمفعولاتهبعضأنريبولا،اللهمفعولهوالعبد

منأفصلعنازوىفيماعليناالله"لنعم:العلمأهلبعضوقال

فأنالدنيا،لنبيهيرضلماللهأنوذلكمنها،لنابسطفيماعلينانعمه

لهكرهفيما[)1(أكون]أنإليأحبلهواحبلنبيهاللهرضيفيماأكون

.)2(
.وسحطه"

للعالم"ينبغي:قالأنهالعلماءبعضعنوبلغني:الدنياأبيابنقال

ماعلىيحمدهكماالدنيا،شهواتمنعنهزوىماعلىاللهيحمدأن

يبتلهولمعافاهماإلى،عليهيأتيوالحسابأعطاهمايقعوأين.أعطاه

وجمعقلبهسكونعلىاللهفيشكر؟جوارحهويتعب،قلبهفيشغل،به

!)3(
.همه"

"ِ)4(
عياضبنفضيلجلس:قالالحواريأبيابنعنوحدلت

:يقولسفيانفجعل،النعميتذاكرانالصباحإلىليلةعيينةابنوسفيان

بنافعل،كذابنافعل،كذافيب[571/اللهأنعم،كذافيعلينااللهأنعم"

كذا")5(.

مسنجهم>سنستد:قولهفيسفيانعنداودبنعبداللهوحدثنا)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي)112(،رقم"الشكر"فيالدنياابيابنرواه

.حازمابيعننحوهوسياتي)9448(.

)113(.رقمالدنياأبيلابن"الشكر"

الدنيا.ابيابن:هوالمحذث

)114(.رقمالدنياابيلابن"الشكر"

عبدالله-أنباحاتمابيبنيحىبنمحمدحدثنيالدنيا:ابيلابن"الشكر"في
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يسبغهم":قال[182:]الاعراف(!يعلمونلاحتث

.الشكر")2(

ويمنعهمالنعم)1(

.)3(نعمةلهماحدثذنباأحدثواكلما:سفيانغيروقال

بالعباداللهمكر"ذلك:فقال،الاستدراجعنالبنانيثابتوسئل

(")4(5المضيعين

منزلة،اللهعندلهكانتإذاالعبد"إنتفسيرها:فييونسوقال

هوواذا.منهااشرفاعطاه،اعطاهبمااللهشكرثمعليهاوابقىفحفظها

.(استدراجا")الشكرتضييعهوكان،اللهاستدرجهالشكرضيع

نعمتهمناعظمالدنيامنعنيزوىفيمااللهنعمة":حازمابووقال

.فهلكوا")6(اقواماأعطاهارايتهإني،منهااعطانيفيما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

به.داودبن

".عليهم"يسبغ:الاخرىالثلاثالنسخفي

1(.)15رقمالدنياابيلابن"الشكر"

"الاسماءفيوالبيهقي7(،)7/الاولياء""حليةفيابونعيمورواه

)2401(.رقم"والصفات

السابق.السندبنفسوهو)116(،رقمالدنياابيلابن"الشكر"

"والصفات"الاسماءفيوالبيهقي)117(،رقم"الشكر"فيالدنياابيابنرواه

.()2301رقم

"والصفاتالاسماء"فيوالبيهقي)117(،رقم"الشكر"فيالدنياابيابنرواه

السابق.للأثرتكملةوهو)2301(.رقم

رقم"والعفاف"القاناعةوفي)012(،رقم"الشكر"فيالدنياابيابنرواه

"تاريخفيعساكروابن233(،)3/الأولياء""حليةفينعيموابو)017(،

94(.)22/"دمشق

"شعب-فيوالبيهقي)126(،رقم"الشكر"فيالدنياابيابننحوهورواه
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نعمهعليكيتابعاللهرايتواذا،بليةفهياللهمنتقربلانعمةوكل

.()1فاحذره،تعصيهوانت

وعظهمأنهالاوزاعيعنهقلعنالليثكاتبصالحأبووذكر

فيهاأصبحتمالتيالنعمبهذهتقووا)3(،الناس"ايها:موعظتهفي)2(فقال

دارفيفانكم،الافئدةعلىتطلعالتيالموقدةاللهنارمنالهربعلى

استقبلواالتيالقرونبعدمنخلائفمرجونفيهاوانتم،قليلفيهاالثواء

وامدأعمارا،منكماطولكانوافهموزهرتها)4(،انفهاالدنيامن

فيونقبوا،الصخور(وجابوا)الجبالفقطعوا،اثاراواعظم،أجساما

ناواللياليالاياملبثتفما،كالعمادوأجسادشديدببطمثبىمؤيدينالبلاد

فما،ذكرهموانست،منازلهمواخوت،آثارهموعفت،مددهمطوت

قوملبياتامنينيلهونكانواركزا،لهمتسمعولااحدمنمنهمتحس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مسمار.بنصالحعن)4488(،رقم"الايمان

)7/وفي،الثوريعن82(،)7/"الحلية"فينعيمابونحوهوروى

عيينة.ابنعن503(

تخريج)243(صسبقوقداخر،بإسنادانهإلاايضا،حازمابيكلاممنهذا

".بليةفهياللهمنتقربلانعمة"كل:قوله

رقم"الشكر"فيالدنياأبيابنرواهفقد،الخ"...رايت"واذا:قولهاما

.)31(

.الاخرىالثلاثالنسخمنواثبتها،الاصلفيليست

.اتقوا"":()نفي

الثلاثالنسخمنواثبتها"وزهرتها"،:كلمةمنالاصلفيالواوسقطت

.الاخرى

14(.)9/"العرب"لسان:انظرنباتاهاسرعهاأيوانفها

285(.)1/"العربلسان":انظر.ونحتواخرقوااي
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بياتابساحتهمنزلالذيعلمتمقدإنكمثم،نادمينقوملصباحأوغافلين

الباقونوأصبح،جاثميندارهمفيمنهمكثيرفأصبح،اللهعقوبةمن

للذينايةفيها،خاويةومساكننعمةوزوالنقمةاثارهمفيينظرون

فيبعدهممنوأصبحتم.يخشىلمنوعبرة،الاليمالعذابيخافون

وذهبعفوهولىقدزمانفي،مقبوضةودنياأ[]58/،منقوصأجل

عبر،وأهاويلكدر،)1(وصبابةشر،حمأةإلامنهيبقفلم،رخاؤه

ظهربهم،خلف)2(ورذالة،زلازلوتتابع،فتنوإرسال،غيروعقوبات

طولوغره،الاملخدعهلمناشباهاتكونواولا،والبحرالبرفيالفساد

،إنذارهوعىممنواياكميجعلناأناللهنسأل،بالامانيوتبلغ،الاجل

.")3(لنفسهفمفد،بشراهوعقل

.")4(المعصيةترك"الشكر:يقالوكان

نعمة،البلاءيعدلممنبفقيه"ليس:سفيانقال:المباركابنوقال

.(")مصيبةوالرخاء

وصلتربي"بنعمة:قالالاسلامذكرإذاالحكمبنمروانوكان

.خاطئا")6(كنتإني،بإرادتيولايديقدمتبمالا،إليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الاثيرلابن"النهاية"الاناء.أسفلفيتبقىالشرابمناليسيرةالبقية:الصبابة

/3(.)5

"ورذلة".)ب(:في

دمشق""تاريخفيعساكروابن)03(،رقم"الشكر"فيالدنياابيابنرواه

/35(.)802

)242(.صتخريجهسبق

)245(.صتخريجهايضاسبق

)121(.رقم"الشكر"فيالدنياابيابناخرجه
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:وقال

العشيرهفينكالابهلكنتفيهمتلومدخلمنوكم

كبيرهمنهبنعمةورحتفيهوالمكروهالسوءوقيت

السريره)2(وفيالعيانفيوتصيحتمسيلله)1(نعمةمنوكم

فتفرقواليأخذهمفانطلق،ريبةعلىقومإلىعفانبنعثمانودعي

خزييديهعلىجرىيكونلاأنللهشكرارقبةفأعتق،يبلغهمأنقبل

)3(.مسلم

إذاكانجمتنوحاأنيزيدبنأصبغأخبرنا:هارونبنيزيدوقال

فيمنفعتهوابقى،لذتهأذاقنيالذيلله"الحمد:قالالخلاءمنخرج

.شكورا)4(عبدافسمي؛"اذاهعنيواذهب،جسدي

فياضبنشاذحدثناجعفربنالعباسحدثني:الدنياأبيابنوقال

النبيعنحدثتهاعائشةأنالنعمانأمحدثتنا:قالشبلبنالحارثعن

")5(.قالهإلاقطخلاءعنيقملم"أنه:!سي!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالاستدراك،الاصلفيموجودغيرالجلالةلفظ

رقمالدنياابيلابن"الشكر"كتابفيكما،الثقفيموسىبنلأحمدالابيات

وتاخير.تقديممع)123(،

)124(.رقم"الشكر("فيالدنياابيابنرواه

نعيملابيالاولياء""حليةو)096(،رقماحمدللامام"الزهد"فيونحوه

/1(.)06

رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي)128(،رقم"الشكر"فيالدنياابيابنرواه

.)0447(

رقم="الإيمان"شعبفيالبيهقيورواه)127(،رقمالدنياابيلابن"الشكر"
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رايتإن:قال؟أباحازمياالعينينشكرما:حازملابيرجلوقال

الاذنين؟شكرفما:قال.سترتهشرابهمارأيتوإن،أعلنتهخيرابهما

[ب]58/.دفعتهشرابهماسمعتوإن،وعيتهخيرابهماسمعتإن:قال

للهحالاتمنعولا،لهماليسمابهماتاخذلا:قال؟اليدينشكرفما:قال

وأعلاهطعاماأسفلهيكونأن:قال؟البطنشكرفما:قال.فيهماهو

هموالذين>:تعالىاللهقالكما:قال؟الفرجشكرفما:قال.علما

غيرفانهمائمنهمملكتمااوأزوجهمعلىإلا!خقظونلفروجهم

.7[-5:]المؤمنون!(العادونهمفاولتلثذلكوراابعغىفمن!ملومين

بهمااستعملتتغبطهشيئاعلمتإن:قال؟الرجلينشكرفما:قال

بلسانهشكرمنواما،للهشاكروأنتعملهعنرغبتمقتهوإن،عمله

ولمبطرفهفأخذكساءلهرجلكمثلفمثلهأعضائهبجميعيشكرولم

.والمطر)1(والثلجوالبردالحرمنذلكينفعهفما،يلبسه

جعفرإلىيومذاتارسلالنجاشيان:المباركبنعبداللهوذكر

علىجالس)2(خلقانعليهبيتفيوهوعليهفدخلواوأصحابه،

رأىفلما،الحالتلكعلى5رأيناحينمنهفاشفقنا:جعفرقال،التراب

أرضكمنحومنجاءإنه،يسركمبماابشركمإني:قالوجوهنافيما

وفلانفلانواسر5،عدوواهلك!شي!نبيهنصراللهانفأخبرنيليعين

)1(

)2(

.)9446(

152(.)2/الميزانلسانفيحجرابنضعفهوالحديث

)3/الاولياء""حليةفينعيموابو)912(،رقم"الشكر"فيالدنياابيابنرواه

.)243

"العرب"لسان:انظر.واخلاقخلقانوالجمع،بال:اي،خلقثوب:يقال

/01(.)88

258



إليه،أنظركاني-الاراككثيربدرلهيقالبوادالتقوا،وفلانفلانوقتل

بالكما:جعفرلهفقال-،ضمرةبنيمنرجللسيديبهأرعىكنت

فيمانجدإنا:قال؟الاخلاقهذهوعليكبساطتحتكليس،الترابعلى

يحدثواأناللهعبادعلىحالاإن:ع!يمعيسىعلىوتعالىتباركاللهانزل

أحدثنبيهنصرلياحدثفلما،نعمةمنلهماحدثماعندتواضعالله

.)1(التواضعهذالله

فيهعليهللهكانإلاببلاءعبدااللهابتلى"ماعبيد:بنحبيبوقال

.(")2(منهأشديكونالانعمة

لينظربعافيةمبتلىإلاالناسمن"ماابجر)3(:بنعبدالملكوقال

")4(.صبرهكيفلينظربليةاو،شكرهكيف

مناكثرحاجةفيعبدعلىاللهأنعم"لقد:الثوريسفيانوقال

.(فيها")إليهتضرعه

شكرا)6(ساجداأ[]95/للهخريسرهأمرجاءهإذالمجيماللهرسولو"كان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.()291رقمالمباركلابنالزهد""

"النبوة"دلائلفيوالبيهقي)013(،رقم"الشكر"فيالدنياابيابنورواه

/3(133-.)134

شريح.عننحوهوسبق)131(."الشكر"فيالدنياابيابنرواه

خطا.وهو،"إسحاق":()بفي

.85()5/الاولياء""حليةفيوابونعيم،()132رقم"الشكر"فيالدنياابيابنرواه

)7/الاولياء""حليةفينعيموابو)134(،رقم"الشكر"فيالدنياابيابنرواه

"اكبر".:الاصلفيووقع.6(

.الاخرىالنسخمنوالتصويب)شكر"،:الاصلفي
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.أحمد)2(ذكره.")1(وجلعزلله

نحوفتوجهغ!م،النبيعليناخرج:عوفبنعبدالرحمنوقال

فقلت:السجود،فأطالساجدافخر،القبلةفاستقبلفدخل،صدقته

فيها،نفسكقبضقداللهيكونأنخشيتسجدةسجدتاللهرسوليا

صلىمن:لكيقولوجلعزاللهانفبشرنياتانيجبريل"ان:فقال

شكر[".للهفسجدت،عليهسلمتعليكسلمومن،عليهصليتعليك

.أحمد)3(ذكره

نريدمكةمنع!يمالنبيمعخرجنا:قالوقاصأبيبنسعدوعن

ثمساعةاللهودعايديهرفعثمنزلعزور)4(منقريباكتافلما،المدينة

فعلهساجدا،خرثمساعةيديهفرفعقامثمطويلافمكثساجدا،خر

فخررتامتيثلثفاعطانيلأمتيوشفعتربيسالت"اني:وقالثلاثا

تلثفأعطانيلأمتيربيفسألترأسيرفعتثم،لربيشكراساجذا

فأعطانيلامتيربيفسالتراسيرفعتثم،لربيساجذافخررت،امتي

.(داود)أبورواه."لربيساجذافخررت؛الاخرالثلث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،()1578رقم"جامعه"فيوالترمذي)2774(،رقم"سننه"فيداودأبورواه

ابيحديثمن)4913(.رقم"سننه"فيماجهوابن"،غريب"حسن:وقال

عنه.اللهرضيبكرة

عد.اق!لم

191(.)1/"المسند"فياحمدرواه

)269(.برقم"المختارة"الاحاديثفياوردهحيثالضياءوصححه

والمدينة.مكةبينالطريقعليهابالجحفةثنيةبالقصر:عزورا:ويقالعزور

233(.)3/الاثيرلابن""النهاية:انظر

228(.)2/"الغليلإرواء"فيالالبانيوضعفه.)2775("السنن"

062



المبشرجاءلما":قال"الفتوج"كتابفيإسحاقبنمحمدوذكر

لاالذيباللهأيمانثلاثةع!ي!اللهرسولاستحلفهجهلابيبقتلبدريوم

.ساجدا")1(غ!ي!اللهرسولفخر،لهفحلف،قتيلارأيتهلقد:هوالاإله

حينسجدعنهاللهوضيالصديقبكرأباأن:منصووبنسعيدوذكر

)2(.مسيلمةقتلجاءه

فيالثديةذاوجدحينسجدعنهاللهوضيعلياأنأحمد:وذكر

.)3(الخوارج

)4(،عليهاللهبتوبةبشرلماع!يطالنبىعهدفيمالكبنكعبوسجد

.((")الصحيحين"فيوالقصة

اقتضىالذيفماالعبدعلىمستمرةدائمااللهفنعم:قيلفإن

المستدامةتكونوقد،الدائمةدونبالشكرالحادثةالنعمةتخصيص

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

معضلا.إسحاقابنعن98(،)3/"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه

ومسلم)6293(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواهجهلأبيمقتلوخبر

ذكردون،مالكبنانسحديثمنكلاهما)0018(رقم"صحيحه"في

السجود.

سعيد.سننمنطبعفيماعليهأقفلم

مصنفهفيشيبةابيوابن)6395(،رقم"مصنفه"فيعبدالرزاقواخرج

لماسجدبكرابا"ان371(:)2/([الكبرى"السننفيوالبيهقي)8413(،رقم

".اليمامةفتحاتاه

147(.)1/"المسند"

)3913(.رقم"سننه"فيماجهابنرواه

حديثمن)9276(.رقم"مسلمو"صحيح)4418(،"البخاري"صحيح

عنه.اللهرضيمالكبنكعب
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أعظم؟

:وجوهمنالجواب:قيل

موكلوالانسان،بالمستدامةتذكرالمتجددةالنعمةأنأحدها:

بالادنى.

وكان،مجددةعبوديةتستدعيالمتجددةالنعمةهذهأن:الثاني

له.شكراالسجودب[]95/اللهإلىوأحبهاالانسانعلىأسهلها

أعلق،بهاوالقلوب،النفوسفيوقعلهاالمتجددةأن:الثالث

بفقدها.ويعزى،بهايهناولهذا

ماوكثيراوانبساطها،النفسفرحتوجبالنعمحدوثأن:الرابع

فاذا،وخضوعوعبوديةللهذلوالسجودوالبطر،الاشرإلىذلكيجر

بدوامجديرافكانوانبساطها،النفسفرح)1(سورةكسرنعمتهبهتلقى

كما-والبطروالاشراللهيحبهلاالذيبالفرحتلقاهاوإذا،النعمةتلك

،الزوالسريعةكانت-النعممنلهماللهيحدثماعندالجهاليفعله

استدراجا.وعادت،نقمةوانقلبت،الانتقالوشيكة

نأأحبنعمةلعبدهأحدثإذاالله"فان:النجاشيأثرتقدموقد

.تواضعا")2(لهيحدث

وهو،الحجاجبموت)3(الحسنبشرت:المغيرةبنالعلاءوقال

)1(

)2(

)3(

"العرب"لسان:انظر.الفرححدة:ايالفرحفسورة،حذته:ايالشيءسورة

/4(.)384

قريئاهتقدم

الله.رحمهالبصريالحسنهو
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ساجدا)1(للهفخر،مختف

فصل

عليهيغلقأنه:لهايفطنيكادلاالتيالعبدعلىاللهنعمدقيقومن

ليعرفه؛القوتمنشيئايسألهالبابعليهيطرقبمنإليهاللهفيرسل،بابه

)2(ا
عليه.نعمته

يئن،هوفاذاأعودهمريضعلىدخلت:مطيعأبيبنسلاموقال

ولالهمماوىلاالذيناذكر،الطريقعلىالمطروحيناذكر:لهفقلت

لنفسه:يقولفسمعتهذلكبعدعليهدخلتثم:قال.يخدمهممنلهم

.)3(يخدمهمنلهولالهماوىلامناذكر،الطريقفيالمطروحيناذكر

كم:السواحلبعضعلىرجلليقال:نوحأبيبنعبداللهوقال

ذلكاحصيما:قلتتحب؟بمافعاملكيكرهبما-اسمهتبارك-عاملته

والله،لا:قلتفخذلك؟كربكأمرفيإليهقصدتفهل:قال.كثرة

وهل:قلت؟فأعطاكهشيئاسألتهفهل:قال.وأعاننيإليأحسنولكنه

إلابهاستغثتولا،اعطانيإلاقطشيئاسالتهماسالته؟!شيئامنعني

ماالخلالهذهبعضبكفعلادمبنيبعضأنلوأرأيت:قال.أغاثني

:قال.جزاءولامكافأةعلىلهأقدركنتما:قلت؟عندكجزاوهكان

)1(

)2(

)3(

الشكر""فضيلةفيوالخرائطي)137(،رقم"الشكر"فيالدنياابيابنرواه

915(.-158)2/الاولياء""حليةفينعيموابو)66(،رقم

رقمالدنياابيلابن"الشكر"انظر:.مطيعابيبنسلامعنهذانحوروي

918(.-188)6/الاولياء""حليةو)913(،

"حليةفينعيموابو)014(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنرواه

.(918)6/الاولياء"
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[أ]06/وهو،شكرهاداءفيلهنفسكتدئبأنوأحرىأحقفربك

إنه،عبادهمكافاةمنايسرلشكرهوالله،إليكوحديثماقديماالمحسن

شكرا)1(بالحمدالعبادمنرضيوتعالىتبارك

فيفضحهالدنيافيعبدعلىلينعماللهكان"ما:الثوريسفيانوقال

")2(.عليهأنعممنعلىالنعمةيتمأنالمنعمعلىويحق،الاخرةفي

عليناالنعمةأعظمما:معاويةلابيقلت:الحواريأبيابنوقال

علىيتمانالمنعمعلىيحق:قال.يسلبناهلااناللهنسالالتوحيد،في

الابعملويستعمل،اتمهاإلابنعمةينعمانمناكرموالله،عليهانعممن

.)3(قبله

شغلقدشيء)4(فيانا:امراةليقالت:الحواريابيابنوقال

عين،طرفةفيعلياللهنعمأعرفأناريد:قالتهو؟وما:قلت.قلبي

ماتريدين:فقلت.عينطرفةفيعليالنعمةشكرعنتقصيرياعرفاو

.(عقولنا)إليهتهتديلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.()141رقم"الشكر"فيالدنياأبيابنرواه

)7/الاولياء""حليةفينعيموابو(،)142رقم"الشكر([فيالدنياابيابنرواه

.)6

)8/الاولياء""حليةفينعيموابو(،)143رقم"الشكر"فيالدنياابيابنرواه

رقم"الشكر"فيالدنياأبيابنوروى."عليهانعم"من:قولهإلى272(،

الخ."...اكرم"والله:بقيته()144

تصحيف.ولعله"بيتي".:الاخرىالثلاثالنسخفي

دمشق""تاريخفيعساكروابن)145(،رقم"الشكر"فيالدنياأبيابنرواه

/07(.)912
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عزاللهيحمدالواحدالرجلالمجلسفيليكون"إنه:زيدابنوقال

.")1(كلهمحوائجهمالمجلسذلكلاهلفيقضى،وجل

عبدي"سروا:قالأنهاللهأنزلالتيالكتببعضوفي:قال

شاءماللهالحمددده"الحمد:قالإلايحبهشيءيأتيهلافكان،المؤمن

طلائعمنطليعةعليهيطلعلافكان،المؤمنعبديروعوا:قال".الله

نإ:وتعالىتباركاللهفقاللله".الحمدلله"الحمد:قالإلاالمكروه

دارعبديادخلوا،سررتهحينيحمدنيكماروعتهحينيحمدنيعبدي

5")2(حالاتهكلعلىيحمدنيكما،عزتي

قدإنيإليهاللهفأوحىعاما،خمسينعابدالله"عبد:وهبوقال

فيلعرقاللهفأذن.أذنبولمليتغفروما،ربأي:قال.لكغفرت

فشكاملكفأتاه،فنامسكنثم،يصلولمينمفلم،عليهفضربعنقه

:يقولربكإن:الملكفقال؟العرقضربانمنلقيتما:فقال،إليه

.")3(العرقسكونتعدلسنةخمسينعبادتك

نعمكأدنىماأخبرنيرب"يا:قالداودأنالدنياأبيابنوذكر

نعميأدنىهذا:قال،فتنفس،تنفسداوديا:إليهاللهفأوحىعلي؟

")4(.عليك

)1(

)2(

)3(

)4(

ابنرواه

الحعابلة"

ابنرواه

)3944(

ابنرواه

او68(،

"الشكر"

"طبقاتفييعلىأبيوابن)146(،رقم"الشكر"فيالدنياابي

/1(.)136

رقم"الإيمان"شعبفيوالبيهقي)147(،رقم"الشكر"فيالدنياابي

136(.)1/"الحنابلةطبقات"فييعلىأبيوابن،

)4/الاولياء""حليةفينعيموابو)148(،رقم"الشكر"فيالدنياابي

)4622(.رقم"الايمان)شعبفيلبيهقي

.()914رقمالدنياأبيلابن
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فصل

بنزيدحديثمنداودأبورواهالذيالحديثمعنىيتبينوبهذا

أرضهوأهلسماوانهأهلب[]06/عذبلوالله"ان:عباسوابنثابت

منلهمخيرارحمتهلكانترحمهمولو،لهمظالمغيروهولعذبهم

.")1(أعمالهم

قالوا:"عملهمنكمأحدينجي"لن:الصحيحفيالذيوالحديث

منهبرحمةاللهيتغمدنيأنإلاأنا،"ولا:قال؟اللهرسولياانتولا

عليه.اللهنعممننعمةتوافيلاالعبدأعمالفان")2(؛وفصل

أنواعأفضلاللهيحمدأنحلفمنإنالفقهاء:بعضقولوأما

ويكافىءنعمهيوافيحمداالحمد:يقولأنفييمينهبركانالحمد

.مزيده)3(

الصحابة،منأحدعنولا!جواللهرسولعنبحديثليسفهذا

ولامكفيغيرلله"الحمد:منهواصحادم)4(،عنإسرائيليهوهـانما

)1(

)2(

)3(

)4(

)4623(.رقم"الايمان"شعبفيالبيهقيورواه

)9946(.رقمداودابيسنن

ثابتبنزيدحديثمنكلاهما)77(.رقم"سننه"فيماجهابنورواه

عنهم.تعالىاللهرضيكعببنوابيوحذيفةمسعودوابن

منأجدهولم)727(.برقم"صحيحه"فياوردهحيثحبانابنوصححه

عنهما.اللهرضيعباسابنحديث

حديثمن)2816(.رقم"مسلم"صحيحو)6463(،رقم"البخاري"صحيح

عنه.اللهرضيهريرةابي

65(.1/)1"الطالبين"روضةو247(،)7/للغزالي"الوسيط":انظر

"لما-:قالصالحأبيعن)4101(رقم"العظمة"فيالاصبهانيالشيخابورواه
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.ربنا")1(عنهمستغنىولامودع

عنفصلا،اللهنعممننعمةيوافيأنوشكرهالعبدحمديمكنولا

للمزيد.مكافئاوحمدهالعبدفعليكونولا،نعمهجميعموافاته

عزاللهيستحقهالذيأن:وهو،يصحوجهعلىهذايحملولكن

يقدرلموان،لمزيدهومكافئالنعمهموافيايكونحمداالحمدمنوجل

الارضوملءالسماواتملءلله"الحمد:قالإذاكما،بهيأتيأنالعبد

والترابالرمالوعددبعد،شيءمنشئتماوملءبينهما،ماوملء

هوومااللهخلقماوعدد،الخلائقأنفاسوعددوالقطر،والحصى

منالعبدمنيقععمالاالحمدمنيستحقهعماإخبارفهذا"،خالق

الحمد.

)1(

...دلهالحمد:قلانإليهوجلعزاللهفاوحى....الأرضإلىادمأهبط

بالتسبيححلقتمنجميعغلبتذلكفعلتإنفانك:وفيه،فذكره

والمحامد"ه

171(-)4/الحبير""التلخيصفيكما-"أماليه"فيالصلاحابنورواه

رسالةوللمصنف.معضلوهذا:حجرابنقال.نحوهبهالنضربنمحمدعن

الرسائل""مجموعةضمنطبعتومتنا.سعدافيهوالكلامالحديثهذاحول

.المباركالمشروعهذافيالقيملابن

)237(.صتخريجهسبق
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فصل

نأ:قالالشكر؟افصلمارب"يا:موسىقال:المليحأبووقال

(")1(.حالكلعلىتشكرني

ماأدريما:فقال.أوصني:ليلأخقلت:عبداللهبنبكروقال

فانوالاستغفار،الحمدمنيفترلاأنالعبدلهذاينبغيأنهغير،أقول

يصلحولا،والشكربالحمدإلاالنعمةتصلحولا،وذنبنعمةبينالعبد

.شئت)2(ماعلمافأوسعني،والاستغفاربالتوبةإلاالذنب

)4(واسحبنمحمديدفي)3(رأيت:روادأبيبنعبدالعزيزوقال

فيعليللهماذا"تدري:ليفقالمنها،عليشقمارأىفكأنه،قرحة

ولا،لسانيطرفولا،حدقتيفييجعلهالمحيننعمةمنالقرحةهذه

.(قرحته)عليفهانت؟ذكريطرفعلى

بنمعاذعنا[]61/اللجلاج)6(عنالوردأبيعنالجريريوروى

تمامأسالكانياللهم:يقولوهورجلعلىأتىغ!يماللهرسولأنجبل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.()151رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنرواه

.(15)0رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

.الثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة

كثيرثقة،البصريالأزديبكرابوالاخنسبنجابربنواسعبنمحمدهو

.(09)4ص"التهذيبتقريب":انظر.ومائةوعشرينثلاثسنةتوفي،المناقب

"خليةفينعيموابو)152(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

352(.)2/الاولياء"

التخريجمصدرمنوالتصويب.الجلاح:الاخرىالثلاثوالنسخالأصلفي

التراجم.وكتب
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اللهرسوليا:قال؟"النعمةتمامماتدريهلادم"ابن:فقال.النعمة

منفوزاالنعمةتماممنان":فقال،الخيربهاارجوبها)1(دعوتدعوة

.)2("الجنةودخولالنار

علىاللهاسمذكرإذاالرجلان"حدثت:سلمةبن)3(تميموقال

.")4(الطعامذلكنعيمعنيساللم،اخرهعلىوحمدهطعامهاول

)1(

)2(

)3(

)4(

بها([.دعوت"دعوة:مكان"،دعوةدعوت")ب(:في

حديثمن.حسن""حديث:وقال)3527(،رقماجامعه"فيالترمذيرواه

جبل.بنمعاذ

التخريج.مصلمرمنوالتصويب.""سهم:الاخرىوالنسخالاصلفي

التهذيب""تقريب:انظر.مائةسنةتوفيثقةالكوفيسلمةبنتميم:وهو

)182(ص

.()915رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه
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فصل

يسالأنيحبسبحانهاللهأنالصبر،علىالشكرفصلعلىويدل

أبيعن"المسند"فيكما،العافيةمنإليهأحبشيئاسئلوما،العافية

الله"سلوا:قالثمالمنبرعلىبكرأبوقام:قالهريرةأبيعنطلح

.")1(العافيةمنخيرااليقينبعدعبديعطلمفانه،العافية

منأفصلشيئاالدنياهذهفييعطوالمالناس"إن:اخرحديثوفي

.")2(وجلعزاللهفسلوهما،والعافيةالعفو

")3(.بالعافيةالدعاءاكثرعم"يا:العباسلعمهوقال

)1(

)2(

)3(

بكر.أبيعنهريرةأبيعنصالحأبيروايةمنالمسندفيعليهأقفلم

)9384(رقم""سننهفيماجهوابن3(،)1/"المسند"فيأحمدوأخرجه

فلم،العافيةالله"سلوامرفوعا:بكرأبيعنالبجليإسماعيلبنأوسطعن

".العافيةمنأفصلاليقينبعدقطأحديؤت

الذهبي.ووافقه952()1/المستدركفيالحاكموصححه

عنرفاعةبنمعاذحديثمن)3558(رقم"جامعه"فيالترمذيورواه

الوجههذامنغريبحسن"حديث:الترمذيوقال.نحوهبكرأبيعنأبيه

بكر".أبيعن

الحديثفيفستأتيبكر،أبيعنهريرةأبيعنصالحأبيروايةأما

التالي.

)74(.رقم""مسندهفييعلىوأبو(،1)7220رقم"الكبرى"فيالنسائيرواه

)92(.رقم"المختارة"الاحاديثفيالضياءوصححه

رقم"الكبير"فيوالطبراني952(،)1/"المستدرك"فيالحاكمرواه

.)80911(

الالبانيوحسنه.الذهبيووافقه،البخاريشرطعلىالحاكموصححه

)1523(.برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفي
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الله.أسألهشيئاعلمني،اللهرسوليا:قلت:عنه""الترمذيوفي

أسالهشيئاعلمني:فقلتجئتثمايامافمكثت،"العافيةالله"سل:قال

الدنيافيالعافيةاللهسل،اللهرسولعميا،عباس"يا:ليفقال،الله

.")1(الاخرةوفي

أبالي،فلاعليغضببكيكنلم"إن:الطائفيومدعائهفيوقال

.لي")2(اوسععافيتكانغير

سخطك،منبرضاك"اعوذ:قولهفيبهااستعاذكمابعافيتهفلاذ

.)3("منكبكوأعوذ،عقوبتكمنبمعافاتكواعوذ

.")4(لمعافاة1ووالعافيةالعفوالله"سلوا:آخرحديثوفي

،الحالفيوالعافيةمضى،عماللعفومتضمنالسؤالوهذا

واستمرارها.العافيةبدوامالمستقبلفيوالمعافاة

فان،العافيةاللهسؤالمن"أكثروا:يقول()التيميعبدالاعلىوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".صحيح"حديث:وقال)3514(،رقم"الترمذي"جامع

-23(.)22صتخريجهسبق

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)486(رقم"صحيحه"فيمسلمرواه

رقم"مسنده"فييعلىوابو)71701(،رقم"الكبرى"السننفيالنسائيرواه

بكرابيحديثمن)957(،رقم"الشاميين"مسندفيوالطبراني)94(،

عنه.اللهرضيالصديق

:وقال.المعافاةلفطدون)3558(رقم"جامعه"فيالترمذيورواه

".غريب"حسن

،كدامبنمسعرعنهوروى،التيميإبراهيمعنروى،التيميالاعلىعمدهو

=حبانابنوذكرهتعديلا،ولاجرحافيهيذكراولمحاتمابيوابنالبخاريذكره

271



يأمنلاالذيالمعافىمنبالدعاءبأحقليسبلاؤهاشتدوإنالمبتلى

بعدالمبتلونوما،بالامسالعافيةأهلمنإلااليومالمبتلونوما،البلاء

منكناماخيرإلىيجرالبلاءكانولو،اليومالعافيةأهلمنإلااليوم

فما،الآخرةفيوأخزىالدنيافيأجهدقدبلاءربإنه.البلاءرجال

[ب6/]افيلهبقيفديكونأناللهمعصيةعلىالمقام)1(أطالمنيأمن

يقولثم،الآخرةفيويفضحهالدنيافييجهدهماالبلاءمنعمرهبقية

عملالهندأبوإننحصيها،لانعمهنعدإنالذيللهالحمد:ذلكعند

نبليها")2(.لافيهانعمروإننجزيها،لا

سالت"لقد:فقالالصبر،اللهيسالبرجل!يماللهرسولومر

.")3(العافيةفاسال،البلاء

،الفرخمثلفصارخفتقدرجلاعادع!ي!انه"مسلم"صحيحوفي

:قال؟"إياهتسالهاوبشيءاللهتدعوكنت"هل:!ماللهرسوللهفقال

فيليفعجلهالآخرةفيبهمعافبنيكنتمااللهم:أقولكنت،نعم

افلا،تستطيعهولاتطيقهلا،الله"سبحان:ع!ي!اللهرسولفقال.الدنيا

النار"عذابوقنا،حسنةالاخرةوفيحسنةالدنيافياتنااللهم:قلت

)4(.فشفاهلهاللهفدعا

)1(

)2(

)3(

)4(

28(،)6/"والتعديلو"الجرح72(،)6/الكبير""التاريخ:انظر."الثقات"في

.(131)7/""الثقاتو

التخريج.مصدرومن)ب(منوالتصويب،الحال:الاصلفي

.()157رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنرواه

حديثمن.حسن""حديث:وقال)3527(،رقم"جامعه"فيالترمذيرواه

عنه.اللهرضيجبلبنمعاذ

عنه.اللهرضيمالكبنانسحديثمن)2688(رقم"مسلم"صحيح
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رسولمنحفظتهدعاء:قالهريرةابيحديثمن""الترمذيوفي

واتبع،ذكركواكثر،شكركأعظماجعلني"اللهم:ادعهلالمجي!الله

.(1)"وصي!كواحفظ،نصيحتك

الحمد"لك:يقولمجلساجلسإذاالحسنكان:شيبانوقال

بسطت،والمالبالاهلالحمدولك،بالقرآنالحمدولك،بالاسلام

أعطيتنا،سالناكماكلومن،معافاتناوأحسنت،أمنناوأظهرت،رزقنا

شراوصرفتكثيرا،خيراأعطيتكثيرا،تنعمكماكثيراالحمدفلك

.الحمد")2(الدائمالباقيالجليلفلوجهك،كثيرا

وأعافيةأونعمةمنبناأصيحما"اللهم:يقولالسلفبعضوكان

فيماعليناجاريةهيأومضىفيماعليناجرتدنيا،أودينفي،كرامة

ولكعلينا،بذلكالحمدفلك،لكشريكلاوحدكمنكفإنها،بقي

جميعوعلىعلينابهأنعمتماعددالحمدولك،الفضلولك،المن

.(")3(انتإلاإلهلاحلقك

صوتهرفعالفجرفطلعسفرفيكانإذاعمرابنكان:مجاهدوقال

اللهمثلاثا،علينابلائهوحسنونعمهاللهبحمدسامع"سمع:ونادى

بالله،إلاقوةولاحولولاالنارمنباللهعائذعلينا،فافضلصاحبنا

)1(

)2(

)3(

الجامع.منالمطبوعفيليس

رواهالترمذيانذكرحيث)37914(،رقم"الاشراف"تحفة:فيوانظره

"غريب".:وقال،الدعواتكتابمنجامعهفي

31(.1)2/أحمد"مسند"فيوهو

)241(.صتخريجهسبق

كتابفييعلىابيوابن)016(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

المصادرهمنوالمثبت""وهي:النسخفيووقع.(1/491)"الحنابلة"طبقات
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ثلاثا")1(.

:عمرانبنموسىإلىأوحىسبحانهالله"أن:أحمدالاماموذكر

يواتيكلاأ[]62/خدنوكلأخدانا،لنفسكمرتادايقظانكنموسىيا

ذكريواكثر،قلبكيقسيوهو،لكعدوفانه؛تصحبهفلامسرتيعلى

.المزيد")2(وتستكمل،الشكرتستوجبحتى

منالجنةأهلفاخرج،خلقهحينادمالله"حلق:الحسنوقال

وجهعلىفدبوا،اليسرىصفحتهمنالنارأهلوأخرج،اليمنىصفحته

سويتألاربيا:ادمفقال،والمبتلىوالاصمالاعمىمنهم؛الارض

.أشكر")3(أنأردتإنيادميا:قال؟ولديبين

منبيأصبحمااللهم:يصبححينقال"من:لمجيمعنه""السننوفي

ولكالحمدفلك،لكشريكلاوحدكفمنكخلقكمنباحدأونعمة

.()4(")اليومذلكشكرأدىإلا،الشكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيالدنياابيوابن)92902(،و)2369(رقم"مصنفه"فيعبدالرزاقرواه

)61192(،رقم"مصنفه"فيشيبةابيوابن)163(،رقم"الشكر[(كتاب

925(.)1/الكبير""التاريخفيوالبخاري

)2718(.رقممسلمعندهريرةابيحديثمنمرفوغانحوهوجاء

)437(.رقماحمدللامام"الزهد"

"حليةفينعيموابو)164(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنورواه

.(153)61/"دمشق"تاريخقيعساكروابن222(،)8/الاولياء"

)شعبفيوالبيهقي)165(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

444(.)1رقم"الإيمان

ادىفقديمسيحينذلكقال"ومن:الحديثتمامالاخرىالثلاثالنسخفي

".ليلتهشكر

البياضي.غئامبنعبداللهحديثمن)7305(رقمداود"ابي"سنن
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وظلمفشكر،وإعطيفصبر،ابتلي"منجميم:النبيعنويذكر

.()1"مهتدونوهمالأمنلهمأولئك،فاستغفروظلم،فغفر

الموتذكراكتر":فقال،بثلاثرجلااوصىانهع!ي!عنهويذكر

لك،يستجابمتىتدريلافإنكبالدعاءوعليك51،سوعمايشغلك

.")2(زيادة[لشكرفانبالشكروعليك

اطعمنيالذيلله"الحمد:قالاكلإذاكانانه!يمعنهويذكر

القوةذيالرزاقدلهالحمد،أبلانيحسنبلاءوكل،ني1وهدوسقاني

لكواجعلنا،رزقتناصالحاولاأعطيتناصالحامناتنزعلااللهم،[لمتين

.)3("[لشاكرينمن

)1(

)2(

)3(

"صحيحه"فيفاخرجهعباسبنعبداللهحديثمنحبانابنوصححه

)861(.برقم

رقم"الكبير"فيوالطبراني(،)167رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

حديثمن)36(رقمالشكر""فضيلةفيوالخرائطيو)6614(،)6613(

سخبرة.

ذكرهبعدقالحيث284(.)01/الزواثد""مجمعفيالهيثميوضعفه

".متروكوهوالاعمىداودوفيه":للحديث

ترجمةفيقالحيث366،:ص"التهذيب"تقريبفيحجرابنوضعفه

-الموحدةوفتحالمعجمةوسكوناولهبفتح-"سخبرة:الحديثصحابي

ضعف".حديثهإسنادفي،صحابي

"حليةفينعيموابو)168(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

الضعفظاهروهومرفوعاهرجلعنسفيانحديثمن503(،)7/الاولياء"

اعلم.والله.الرجللابهام

مالك.بنانسحديثمن)017(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

=)3/الكبير"التاريخ":انظر.بالكذبمتهم،محدوجبنخالدإسنادهوفي
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وسقىاطعمالذيللهالحمد":قالأكلإذاكانأنه!ي!عنهويذكر

.مخرجا")1(لهوجعلوسوغه

هذهيقولحتىمخمرايزللمبطعامهأتيإذاالزبيربنعروةوكان

أكبر،اللهونعمنا،وسقاناوأطعمناهداناالذيلله"الحمد:الكلمات

نسألك،بخيرمنهاوأمسينافأصبحنا،شربكلونحننعمت!ألفتنااللهم

وربالصالحينإله،غيركإلهولاخيركإلاخيرلاوشكرها،تمامها

اللهم،باللهإلاقوةلا،اللهشاءما،اللهإلاإلهلا،للهالحمد،العالمين

.النار")2(عذابوقنا،رزقتنافيمالنابارك

التيالاسلامنعمةفأولها:ثلاثةالنعمرؤوس":منبهبنوهبوقال

بها،الاالحياةتطيبلاالتيالعافيةنعمةوالثانيةبها،إلانعمةتتملا

")3(.بهإلاالعيشيتملاالتيالغنىنعمةوالثالثة

فيعلينااللهأنعم:يقولفجعل،الحجمن)4(الجريريسعيدوقدم

)1(

)2(

)3(

)4(

354(.)3/"والتعديل"الجرحو(،172-173

وصححه.ايوبابيحديثمن)3851(رقم"سننه"فيداودابورواه

)0522(.برقمصحيحهفيفاخرجهحبانابن

)507(.برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوصححه

رقم"مصنفه"فيشيبةابيوابن359(،-349)2/"الموطا"فيمالكرواه

عساكروابن)916(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيوابن)56892(،

266(.4/)0"دمشقتاريخ"في

"حليةفينعيموأبو)172(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

68(.)4/الاولياء"

واربعينأربعسنةتوفي،البصريمسعودابو،الجريريإياسبنسعيد:هو

)374(.ع"التهذيبتقريب"انطر:.ومائة
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.الشكر")1(منالنعمتعداد":قالب[]62/ثم،وكذابكذاسفرنا

وهووضح)2(،بهعريانمقعدمجذومأعمىبمبتلىوهبومر

بقيشيءأي:وهبمعكانرجلفقال"،نعمهعلىلله"الحمد:يقول

أهلإلىببصركارم:المبتلىلهفقالعليها؟اللهتحمدالنعمةمنعليات

يعرفهأحدفيهاليسأنهاللهأحمدأولاأهلها،كثرةإلىفانظرالمدينة

)3(5غيري

فحمده،نعمةعبدعلىاللهأنعم"إذا:فالأنه!شيمالنبيعنويذكر

.شكرها")4(ادىفقد،عندها

فحبس،بهفأمربدانيالأتينصربختأن:طالبأبيبنعليوذكر

،أيامخمسةبعدعنهفتحثم،وبينهبينهماخلىثمأسدينوأضرى

له:فقال.لهيعرضالمالجبناحيةفيوالاسدان،يصليفائمافوجده

،ذكرهمنينسىلاالذيلله"الحمد:قلت:قالعنك؟دفعحتىقلتما

توكلمنيكللاالذيللهوالحمد،دعاهمنيخيبلاالذيللهوالحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

كتابفيالدنياأبيابنرواه

عندأنهإلا002(5)6/الاولياء"

"العرب"لسان:انظر.بياضاي

كتابفيالدنياابيابنرواه

فيوالبيهقي68(،)4/الاولياء"

"كتابفيالدنياأبيابنرواه

مرسلا.

المستدرك"فيالحاكمورواه

:فقالالذهبيوخالفه،وصححه

".ددقيسبن

"حليةفينعيموابو)173(،رقم"الشكر"

."...كذاسفرنافيالله"ابلانا:بلفظهما

/2(.)634

"حليةفيوابونعيم)174(،رقم"الشكر"

)6944(.رقم"الايمان"شعب

عبداللهبنالسريعن)175(،رقمالشكر"

،نحوهجابرحديثمن-805(،705)1/"

عبدالرحمن:زرعةابوقال.بصحيح"ليس
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الحيل،عناتنقطعحينثقتناهوالذياللهوالحمد،غيرهإلىعليه

الذيللهوالحمدباعمالنا،ظننايسوءحينرجاؤناهوالذيللهوالحمد

إحسانا،بالاحسانيجزيالذيللهوالحمدكربتنا،عندضرنايكشف

.")1(نجاةبالصبريجزيالذيللهوالحمد

الذيلله"الحمد:قالالمراةفينظرإذاكانانه:لمجيمعنهويذكر

.")2(غيريمنشانمامنيوزان،وخلقيخلقيحسن

معهوتكون،المراةفيالنظريكثرعمرابنكان:سيرينابنوقال

فهو،زينوجهيفيكانفما"انظر:قالولم؟:لهفقلتالاسفار،في

.")3(عليهاللهاحمد،شينغيريوجهفي

)1(

)2(

)3(

.()176رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنرواه

"شعبفيوالبيهقي)177(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنرواه

مرسلا.جعفربنمحمدعن)9445(،رقم"الايمان

"الكبير"فيالطبرانيأخرجه،عباسبنعبداللهحديثمنشاهدوللحديث

261(.)1"مسنده"فييعلىوأبو(،1)7660رقم

"الاوسط"فيالطبرانياخرجه،مالكبنانسحديثمناخرشاهدوله

1(.)174رقم"الزهد"فيالمباركوابن)787(،رقم

رقمالحديثعند"الغليل"إرواءفيالألبانيذكرهاأخرىشواهدوله

ضعيفة،كلهاالطرقهذهانيتبينسبق"ومماتخريجها:بعدقالثم)74(،

رايت،كماضعفهالشدةبعضابعضهايقويالطرقهذهبأنالقوليمكنولا

النظرعندالدعاءهذامشروعيةعلىبالحديثالاستدلاليصحلاذلكأجلمن

فيبالنطرتقييددونمطلقاعذي!عنهالدعاءهذاصحلقدنعم....المرآةفي

."المراة

،"...في"وهو:وفيه)178(.رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

".وجهي"من:الاصلغيروفي
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تضع"ان:قال؟النعمةتمامما)1(:مريمابيبنبكرابووسئل

")2(.الجنةفيورجلاالصراطعلىرجلا

اللهانعمماقدرتعلمانأردتإنادمابن"يا:عبداللهبنبكروقال

")3(.عينيكفغمضعليك

ولإطنة(طهتنعمل!علتكتم>ؤاشبغ:تعالىقولهفيمقاتلوقال

عليكفسترهالباطنةوأما،فالاسلامالظاهرة"أما:قال02[:]لقمان

")4(.المعاصي

اهلعلىلله"إن:مسعودابنيعنيعبداللهقال:شوذبابنوقال

.(")لعذبهمالنارمنباشديعذبهمأنشاءلو،منةالنار

[ا]63/القيامةيومالرحمن"جلساء:)6(الدارانيسليمانأبووقال

والرافة،والرحمة،والحلموالسخاء،،الكرمخصالا:فيهجعلمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وخمسينستسنةتوفي،الشامي،الغسانيمريمابيبنعبداللهبنبكرأبوهو

.(1)16ص"النهذيب"تقريب:انظر.ومائة

.()181رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

"شعبفيوالبيهقي)182(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

)4465(.رقم"الايمان

"شعبفيوالبيهقي)183(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

45(.)30رقم"الايمان

"شعبفيوالبيهقي)184(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

)4577(.رقم"الايمان

انظر:الزهد.فيحكاياتلهثقة،العنسيعطيةبناحمدبنعبدالرحمنهو

)581(.ص"النهذيب"تقريب

927



.(1)"لصبروا،لبروا،لشكروا

الذيللهالحمد:فقالبلاءصاحبرأى"من:هريرةأبووقال

فقدتفضيلا،حلقهجميعوعلىعليكوفضلني،بهابتلاكمماعافاني

")2(.النعمةتلكشكرأدى

"الشكر:يقولزيدبنعبدالرحمنسمعت:وهببنعبداللهوقال

بدنهفي:اللهنعمفيينظر:قال.وفرعهواصلهالحمدبجذم)3(ياخذ

نعمةفيهإلاشيءهذاممتليس،ذلكوغيرورجليهويديهوبصرهوسمعه

طاعته،فيللهبدنهفيهيالتيبالنعمةيعملانالعبدعلىحق،اللهمن

منعليهبهأنعمفيماللهيعملانعليهوحق،الرزقفياخرىونعمة

وأصلهالشكر)4(بجذماخذقدكانبهذاعملفمن،بطاعتهالرزق

.)5(
.و!رعه"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"حليةفينعيموابو)186(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

266(.)9/الاولياء"

"شعبفيوالبيهقي)187(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

ابيعن)3(رقمالشكر""فضيلةفيوالخرائطي)11148(،رقم"الايمان

به.مرفوعاهريرة

مرفوعاهريرةأبيحديثمن)3432(،رقم"جامعه"فيالترمذيورواه

ذلكيصبه"لممكانها:فيهوإنما"،النعمةتلكشكرادى"فقد:جملةدون

".غريب"حسن:الترمذيوقال.البلاء"

88(.)12/"العرب"لسان:انطر.اصل:اي

ولعل.التخريجمصدرفيوكذلك،الاخرىالخطيةوالنسخالاصلفيهكذا

اعلم.والله،الاثرلبدايةموافقاليكون؟"الحمد":الاصوب

)188(.رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه
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للهفشكرهاالدنيا،فينعمةمنعبدعلىاللهانعم"ما:كعبوقال

فيدرجةبهالهورفعالدنيا،قينفعهااللهاعطاهإلاللهبهاوتواضع

ولمللهيشكرهافلمالدنيافينعمةمنعبدعلىاللهانعموما،الاخرى

يعذبهالنارمنطبقالهوفتح،الدنيافينفعهااللهمنعهإلا،للهبهايتواضع

.")1(عنهيتجاوزأو،شاءإن

واومشربمطعمفيالانعمةعليهللهيرىلا"من:الحسنوقال

")2(.عذابهوحضر،علمهقصرفقد،لباس

دعواتعبداللهاباياهات:المزنيلبكريوماالحسنوقال

ماوالله:قالثم،!ي!النبيعلىوصلىعليهواثنىاللهفحمد.لإخوانك

المخرجنعمةام،المسلكأنعمة:وعليكمعليأفضلالنعمتينأيأدري

)4(0)3(الطعامنعمةلمنإنها:الحسنقال.مناأخرجهإذ

بغيرفيدخل(القراح)الماءيشربعبدمن"ما:عائشةوقالت

.الشكر")6(عليهوجبالاأذىبغيرويخرج،أذى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"حليةفينعيموابو)918(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

43(.)6/الاولياء"

الحسنعننحوهسبقوقد)091(5رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

)238(.صالدرداءأبيعن

".العظامنعمهلمن"إنها:التخريجمصادرفي

"شعبفيوالبيهقي)191(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

)4474(.رقم"الايمان

والتمركالعسلبهيطيبشيءيخالطهلمالذيالماءهو:القراحالماء

.36()4/الاثيرلابن"النهاية":انظر.والزبيب

)291(.رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه
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كانلقدسرحا)1(،وتخرجلذةتاكل!نعمةلها"يا:الحسنوقال

فيكتال)2(الجبياتيغلمانهمنالغلاميرىالقريةهذهملوكمنملك

)3(عنقهيقطعحتىيشربمامثلكليتنييا:فيقولقائمايجرجرثممنه

[ب]63/لهايا،موتاتالشربةتلكفيلهكانشربفاذا،العطش

")4(
."ذعمه

اللهنعممنبنااصيحفقد:بعدأما":لهأخإلىالعلماءبعضوكتب

مانشرمااجميل،نشكرايهماندريفما،نعصيهماكثرةمعنحصيهلاما

.(ماستر؟")قبيح

عنفسالهإليهفجاء،الناسيجالسلارجلهاهنا:للحسنوقيل

نفسياشغلأنفرايت،ونعمةذنببينوأصيحامسيإني:فقالذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

748".ص"التقريبفيكمامتروكواقد،بنعمروسندهوفي

ومنالاثيرلابن"النهاية"منوالتصويب."مسرحا":الثلاثوالنسخالاصلفي

التخريج.مصادر

358(.)2/الاثيرلابن"النهاية":انظرسريغاهسهلا:ايوسرخا

يغترف:أي"فيكتاز":الصوابولعل،الثلاثوالنسخالاصلفيهكذا

التخريج.ومصدري2(،90)4/الاثيرلابن""النهايةقيكما.بالكوز

"النهاية"فيكمابقيةومعناها"عيفة":أتم"وهيكثيرابنطبعة"الشكر-قي

/3(.)033

"شعبفيوالبيهقي)391(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنرواه

نعمةمنلها"يا:كثير"ابنطبعة-"الشكرفيوالعبارة)4475(.رقم"الايمان

النسخ.منسقطتفلعلها.سرخا"وتخرجلذةتأكل

،بولاحتباسبهكانإذ،نعمةغلامهمنيكونمايرىالملكهذاوكان

02(.9)4/الاثيرلابن"النهاية"فيكما

.()491رقم"الشكر"كتابقيالدنياابيابنرواه
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الحسن:فقال،النعمةعلىاللهوأشكرالذنبمنبالاستغفارالناسعن

.)1(عليهأنتمافالزم،الحسنمنأفقهعبداللهياعنديأنت

تعالى:قولهفييقولصالحبنعليسممعتسا:المباركابنوقال

.2(")طاعتيمن:أي":قال.7[:]إبراهيم(شرت!لازيدنكغلين>

نعمه.اجلمنوطاعته،النعممنالزيادةأن:و[لتحقيق

ويرفعبالليليقولكاندثار)3(بنمحاربأن:الدنياأبيابنوذكر

الذيالضعيفأناالحمد،فلكربيتهالذيالصغير"أنا:أحياناصوته

الصعلوكوأناالحمد،فلكأغنيتهالذيالفقيروأناالحمد،فلكقويته

واناالحمد،فلكزوجتهالذيالعزبواناالحمد،فلكمولتهالذي

فلككسوتهالذيالعاريوأناالحمد،فلكأشبعتهالذيالساغب)4(

الذيالغائبوأناالحمد،فلكصاحبتهالذيالمسافروأنا(،الحمد)

المريضوأنا،الحمدفلكحملتهالذيالراجلوأنا،الحمدفلكرددته

وأناالحمد،فلكأعطيتهالذيالسائلوأناالحمد،فلكشفيتهالذي

.كثيزا")6(حمداالحمدولكربنا،الحمدفلكأجبتهالذيالداعي

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

.()691رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

32(.)0رقمالمباركلابنالزهد""

كتابفيالدنياابيوابن186(،)13/"تفسيره"فيجريرابنورواه

)0453(.رقم"الإيمان"شعبفيوالبيهقي)891(،رقم"الشكر"

"تقريبانظر:زاهد.إمامثقة،القاضي،الكوفيدثار،بنمحاربهو

)229(.ص"التهذيب

371(.)2/الاثيرلابن""النهاية:انظر.الجائع:ايالساغب

الاصل.فيمكررة.الحمد"فلككسوتهالذيالعاري"وانا:جملة

=)47(،رقم"التهجد"وفي(،)991رقم"الشكر"كتابفيالدنياأبيابنرواه
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فاقامهالانفلك"اختط:خطبتهفييقولالخطباءبعضوكان

مطبقةبجفونفجعلهاالحدقةمنكادارثم،تمامهفاحسن،واتمه

!)1(.ء"
الوالدينعليكوحنن،طبقةإلىطبقةمنونقلك،معلقةوباسمار

")2(--.
.")3(محدقةبكواياديه،مورقةعليكلمحنعمه،وممهبرلمحه

لااللهنعمتندوأوإن>:تعالىقولهفييقولالعلماءبعضوكان

إلانعمهمعرفةلحديجعللممن"سبحان34[::]إبراهيم<تخصوها

منأكثرإدراكهلحديجعللمكمامعرفتها،عنبالتقصير)4(المعرفة

معرفتها]64/ا[عنبالتقصيرنعمهمعرفةفجعل،يدركهلاأنهالعلم

منهعلماإيمانا،فجعلهيدركونهلاانهمالعالمينعلمشكركماشكرا،

.(ذلك")يتجاوزنلاالعبادان

بنعمروعنالصباحبنالمثنىأخبرنا:المباركبنعبداللهوقال

من"خصلتان:يقول!ي!اللهرسولسمعت:قالجدهعنأبيهعنشعيب

ولاصابرايكتبهلمفيهتكونالمومنشاكرا،صابرااللهكتبهفيهكانتا

دنياهفينظرومن،بهفاقتدىفوقههومنإلىدينهفينظرمنشاكرا؛

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي89،99-ص"الشريعة"فيوالاجري

63(.-62)57/"دمشق"تاريخفيعساكروابن)6945(،

.(484)2/الاثيرلابن""النهاية:انظر.الشعرعليهينبتالعينجفنحرفالشفر

.348()4/الاثيرلابن"النهاية":انظر.المحبة:المقة

"شعبفيوالبيهقي)002(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

)4464(.رقم"الإيمان

"."العلم)ب(:وفي.""الاعتراف:)ن(و)م(في

"شعبفيوالبيهقي)202(،رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنرواه

)4624(.رقم"الإيمان
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شاكرا،صابرااللهكتبه،عليهبهفضلهماعلىاللهفحمددونههومنإلى

فاسف،فوقههومنإلىدنياهفيونظردونههومنإلىدينهفينظرومن

.شاكرا")1(ولاصابرااللهيكتبهلم،منهفاتهماعلى

منخصال"أربع:عليهموقوفاعمروبنعبداللهعنالاسنادوبهذا

وإذا،اللهإلاإلهلاأمرهعصمةكانمن:الجنةفيبيتالهاللهبنىفيهكن

الحمد:قالشيئاأعطيذاوا،راجعونإليهناواللهإنا:قالمصيبةأصابته

.")2(اللهاستغفر:قالذنب!اذنبواذا،لله

قولهفيمجاهدعننجيحأبيابنعنشبلعن:المباركابنوقال

لاإشيئايأكللم":قال3[:]الاسراء!(شكلراعئها؟تإنإ>:تعالى

مشيايمشولم،عليهاللهحمدإلاقطشرابايشربولم،عليهاللهحمد

اللهفاثنى،عليهاللهحمدإلاقطبشيءيبطشولم،عليهاللهحمدإلاقط

.شكورا(")3(عبداكانأنهعليه

لله،الحمد:قالأكلإذانوح"كان:القرظيكعببنمحمدوقال

:قالركبوإذا،للهالحمد:قالليسوإذا،للهالحمد:قالشربوإذا

شكورا")4(.عبدااللهفسماه،للهالحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

ه-نعيمزوائد-()018رقمالمباركلابن"الزهد"

".غريب"حسن:وقال)2512(،رقم""جامعهفيالترمذيورواه

.-نعيمزوائد-()182المباركلابنالزهد""

)502(.رقم"الشكر"كتابفيالدنياابيابنورواه

49(.)1رقمالمباركلابن"الزهد"

كتابفيالدنياأبيوابن91(،)15/"تفسيره"فيجريرابنورواه

وابن)4472(،رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي)602(،رقم"الشكر"

274(.)62/"دمشق"تاريخفيعساكر

="الشكر"كتابفيالدنياابيوابن49(،)0رقم"الزهد"فيالمباركابنرواه
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اللهيعذبلم"لو:قالالحكماءبعضعنبلغني:الدنياأبيابنقال

")1(.نعمتهلشكريعصىلاأنينبغيلكان،معصيتهعلى

فصل

منهما:ينفكلاالحقوقمننوعانعبدهعلىوتعالىتباركولله

عليه.حقهمحضهوالذي،ونهيهأمره:أحدهما

عليههبهاأنعمالتي،نعمهشكر:والتاني

عليهالواجبفمشهد،بأمرهوبالقيامنعمهبشكريطالبهسبحانهفهو

لمفان،ومغفرتهاللهعفوإلىمحتاجوأنهوتفريطهتقصيرهيشهدهيزاللا

هلك.بذلكيتداركه

أتم،عليهللواجبشهودهب[]64/كاناللهدينفيأفقهكانوكلما

بلالظاهرةالمحرماتتركبمجردالدينوليس،أعظملتقصيرهوشهوده

لله.المحبوبةبالاوامرذلكمعبالقيام

واما.الناسعمومفيهيشاركهمبماإلامنهايعباونلاالديانينوأكثر

وعبادهورسولهللهوالنصيحةالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالامرالجهاد

فضلا،ببالهمتخطرلاالواجباتفهذهودينهوكتابهورسولهاللهونصرة

.يفعلوهأنعنفصلا،افضلهايريدواأنعن

)1(

)281(،رقماحمدللامامالزهد""زوائدفياحمدبنوعبدالله)702(،رقم

دمشق""تاريخفيعساكروابن)4473(،رقم"الايمانشعبفيوالبيهقي

/62(.)274

)802(.رقمالدنياابيلابن"الشكر"

)4548(.رقم"الايمان)شعبفيالبيهقيورواه
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فيزهدوإنالواجباتهذهتركمناللهإلىوأمقتهمديئاالناسوأقل

الله،فيويمعرهوجههيحمرمنمنهمترىأنوقلجميعها،الدنيا

الكبائرواصحاب،دينهنصرةفيعرضهويبذل،لحرماتهويغضب

.هؤلاءمنعنداللهحالااحسن

نأالملائكةمنملكاأمرتعالىالله"أن:وغيرهعمرأبوذكروقد

فابدأ،به:قالالعابدالزاهدفلانافيهمإنربيا:فقال،بقريةيخسف

.")1(قطيومافيوجههيتمعرلمإنه،صوتهوأسمعني

فصل

ولوأصلاحسناتهمنحسنةرؤيةلهيدعلافانهالنعمةشهودوأما

وأدنى،أعمالهمنأكثرعليهسبحانهاللهنعمفان،الثقلينأعمالعمل

عليه.اللهحقفيينظريزالألاللعبدفينبغي،عملهتستنفدنعمهمننعمة

وهبعنحازمبنجريرحدثناحجاجحدثناأحمد:الامامقال

وأيدعوبرجلمروالسلامالصلاةعليهموسىاللهنبيأن"بلغني:قال

دعانيلو:إليهاللهفأوحى.رحمتهقدفانيارحمهربيا:فقال،يتضرع

")2(.عليهحقيفيينظرحتىلهاستجبتماقواهتنقطعحتى

)1(

)2(

والبيهقي027(-)7/الزوائد""مجمعفيكما-"الاوسط"فيالطبرانيرواه

.نحوهبهمرفوعاجابرعن)5975(،رقم"الايمان"شعبفي

بنمالكقولمن)4975(،رقم"الايمان"شعبفيالبيهقيواخرجه

دينار.

"بلغني:قالمسعرعن)16(رقم"العقوبات"فيالدنياابيابنواخرجه

الخ."...ملكاان

)451(.رقماحمدللإمام"الزهد"
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يزالولا،يراهاحسنةلهتدعلاوالواجبالنعمةالعبدفمشاهد!1(

لها.ذامانفسهعلىمزريا

واللهحقهما،المشهدينهذيناعطىإذاالرحمةمناقربهوما

.المستعان

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالمثبت"فمشاهد":الاصلفي)1(
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والعشرونالحاديالباب

الطائفتينبينوالفصل،الفريقينبينالحكمفي

علىمنهماالراجحومعرفةبينهماالموازنةطلبتأمرينكل:فنقول

ذكرناوقد،منهماواحدكلمعرفةبعدإلايمكنلاذلكفان،المرجوح

وماهيته.الشكرحقيقةفنذكر،وأنواعها[6/]هوأقسامهالصبرحقيقة

منأولاكهبماالمحسنعلىالثناءالشكر"الصحاح":فيقال

أفصح.واللام.لهوشكرت،شكرته:يقال،المعروف

نأيحتمل9[:]الانسان(جعولاشكوراجزاصمن!لزلدلا>:تعالىوقوله

.والكفوركالبرودجمعايكونوأن،كالقعودمصدرايكون

له.شكرتمثلله:وتشكرت،الكفرانخلافوالشكران

اشتد:السماءواشتكرت.القليلالعلفيكفيهما:الدوابمنوالشكور

الناقةشكرت:منهتقوللبنا،امتلأ:الضرعواشتكرمطرها.وقع

خرجإذاشكراتشكرالشجرةوشكرت،شكرةفهيشكزاتشكربالكسر

.أصلها)1(منالشجرةحولينبتماوهوالشكير،منها

الشكروبين،بهالمأمورالشكروبينبينهوطابقالاشتقاقهذافتأمل

.والنماءالزيادةمعنىالجميعفيتجدكيف،الشكورالربجزاءهوالذي

منتعطىمافوقالسمنمنأظهرتإذا،شكوردابة:أيضاويقال

)2(.العلف

.(307-2/207)هريللجو"لصحاحا"(1)

)347(."القشيريةالرسالة")2(
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إلاشكورايكونلا،أركانثلاتةعلىيدورالعبدوشكر

بمجموعها:

عليه.اللهبنعمةاعترافه:أحدها

بها.عليهالثناء:والثاني

مرضاته.علىبهاالاستعانة:والثالث

الشكر:فيالناسقولوأما

."الخضوعوجهعلىالمنعمبنعمةالاعتراف"هو:طائفةفقالت

العبدفشكر،إليهإحسانهبذكرالمحسنعلىالثناء:"الشكر:وقيل

."إليهإحسانهبذكرعليهثناؤهلله

والقيام،الحرمةوحفط،المنةمشاهدةالنعمة"شكر:وقيل

".بالخدمة

.طفيليا"فيهانفسكترىأنالنعمة"شكر:وقيل

.الشكر"عنالعجزمعرفة"الشكر:وقيل

شكركترىبأنوذلك،الشكرمنأتمالشكرعلى"الشكر:ويقال

ثم،الشكرعلىفتشكره،عليكالنعمأجلمنالتوفيقوذلك،بتوفيقه

يتناهى.لاماالىالشكرشكرعلىتشكره

."الاستكانةبنعتموليهاإلىالنعمإضافة"الشكر:وقيل

أهلا")1(.للنعمةنفسكترىلاأن"الشكر:الجنيدوقال

73(.)4/للغزالي"الدينعلومإحياء":فيالجنيدقولانظر11(
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."الطاعةفيالطاقةاستفراغالشكر":وقيل

الذيوالشكورب[6/]هالموجودعلىيشكرالذيالشاكر":وفيل

.المفقود"علىيشكر

علىيشكرالذيوالشكور،الرفدعلىيشكرالذيالشاكر":ويقال

.الرد"

علىيشكرالذيوالشكور،النفععلىيشكرالذيالشاكر":وقيل

".المنع

علىيشكرالذيوالشكور،العطاءعلىيشكرالذيالشاكر":وقيل

البلاء".

سنين،سبعابنوانا،العب)1(السرييديبين"كنت:الجنيدوقال

الشكر؟ما،غلاميا:ليفقالالشكر،فييتكلمونجماعةيديهوبين

اللهمنحظكيكونانيوشك:فقال،بنعمهاللهلاتعصيان:فقلت

5")2(السريقالهاالتيالكلمةهذهعلىابكيازالفلا.لسانك

.")3(النعمرويةلاالمنعمروية"الشكر:الشبليوقال

)1(

)2(

)3(

صاحبالمجتهدينالعباداحدالسقطيالحسنابوالمغلسبنالسريهو

)9/بغداد""تاريخانظر:واستاذه.الجنيدخال،الكرخيمعروف

.(991-016)02/"دمشق"تاريخو291(،-187

/)01الاولياء""حليةفينعيموابو248،ص"رسالته"فيالقشيريعنهرواه

455(.)0رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي(،911

الدين"علوم"إحياءفيوالغزالي248،ص"رسالته"فيالقشيريعنهذكره

/4(.)72
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المنعم.منالنعمةتشهدأنالشكرتماممنبل،بجيدليسوهذا

.المفقود"وصيدالموجودقيد"الشكر:وقيل

وشكر،والملبسالمطعمعلىالعامة"شكر:عثمانأبووقال

")1(.المعانيمنقلوبهمعلىيردماعلىالخواص

،فضرب.اللهاشكر:صاحبهإليهفأرسلرجلا،السلطانوحبس

فقيدمبطون)2(،مجوسيبمحبوسفجيء.اللهاشكر:إليهفأرسل

فكانالمذكور،الرجلقيدفيوحلقةرجلهفيقيدهمنحلقةوجعل

حتىرأسهعلىيقفأنالرجلفيحتاج)3(مراتبالليليقومالمجوسي

اشكر:تقولمتىإلى:لهفقال.اللهاشكر:صاحبهإليهفكتب،يفرغ

فيوسطهفيالذيالزلاروضعولو:فقالهذا؟فوقبلاءوأي،الله

كنتماذارجلكفي[)4(]رجلهفيالذيالقيدوضعكما،وسطك

.()اللهفاشكر؟تصنع

وأخذداريدخلاللصإن:فقالعبداللهبنسهلعلىرجلودخل

وأفسد-الشيطانوهو-قلبكاللصدخلفلو،اللهاشكر:فقال،متاعي

)6(؟!تصنعكنتماذاالتوحيدعليك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

علوم"إحياءفيالغزاليوذكره248.ص"رسالته"فيالقشيريعنهذكره

الخواصهعن72()4/"الدين

54(.)13/"العرب"لسان:انظر.بطنهيشتكياي

بطنه.فيالذيالداءبسببالحاجةلقضاءمراتعدةيقوماي

)ب(.)م(،:منواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

)4/"الدينعلوم"إحياءفيوالغزالي924،ص"رسالته"فيالقشيريذكرها

.)011

=)4/"الدينعلومإحياء"فيوالغزالي924،ص""رسالتهفيالقشيريذكرها
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."عطائهمنيستوجبهلمماعلىبثنائهالتلذذالشكر":وقيل

.بالشكر"لسانكفليطل،المكافاةعنيداكقصرت"إذا:وقيل

منعندالنعمة)1(ووضع،الاصممسارة:لهاثمرةلا"اربعة:وقيل

."الشمسفيوالسراج،)2(السباخفيوالبذر،يشكرهالا

للمعرفةفالقلب:والجوارحواللسانبالقلبيتعلقوالشكر

طاعةفيلاستعمالهاوالجوارحوالحمد،للثناءواللسان،والمحبة

ا[.]66/معاصيهعنوكفهاالمشكور

الشاعر:قال

المحجبا)4(والضميرولسانييديثلاثة)3(عنديالنعماءأفادتكم

الحمدوسبب.بالاقوالأخصوالحمد،بالافعالأخصوالشكر

الحمد.بهمماأعمالشكربهوماالشكرومتعلقالشكر،سببمنأعم

أسمائهعلىيحمدفانه،عليهيشكرمماأعمعليهتعالىالربيحمدفما

يشكرمماأخصبهيحمدوما.نعمهعلىويشكر،ونعمهوأفعالهوصفاته

.واللسانبالقلبويحمد،والجوارحواللسانبالقلبيشكرفانه،به

)1(

)2(

)3(

)4(

5)901-011

ثمرة"لا:القشيريةوفيوواضيع"!.."مسار.:الاصلوفي)ن(،و)م(من

"."مشاورة:)ب(وفي.الأصلقيكما"...مسار:لهم

بالسر.الاعلامهووالمعنى

24(.)3/"العرب"لسان:انظر.المالحةالارضوهي،سبخةجمعالسباخ

"مني".)ن(:في

(.الفاتحةسورة)تفسير""الكشاف:فيالبيتانطر
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فصل

لاالاخرحقيقةفيداخلوالشكرالصبرمنفكلهذاعرفإذا

باعتباربهالخاصباسمهأحدهماعنيعبروإنما،بهإلاوجودهيمكن

الصبرمنيلتئمإنماالشكرفحقيقةوإلا،منهوالاظهرعليهالاغلب

وتركوجلعزاللهبطاعةالعملهوالشكرفان،والفعلوالارادة

ذلك.أصلوالصبر،معصيته

الصبركانوإذاالشكر،عينهوالمعصيةوعنالطاعةعلىفالصبر

الشكر.هوفأداوه،بهمأمورا

لمسمىاسمانوانهما،والشكرالصبراتحادمنهيفهمفهذا:قيلفان

بينهما.سبحانهاللهفرقوقد،وعرفاولغةعقلامحالوهذا،واحد

واحدكلوافتقارتلازمهمابيناوإنما،متغايرانمعنيانهمابل:قيل

بطلالصبرعنالشكرتجردومتىالاخر،إلىماهيتهوجودفيمنهما

الاولأماصبرا؛كونهبطلالشكرعنالصبرتجردوإذاشكرا،كونه

الكفورومنافاة،كفوراكانالشكرعنتجردإذافانهالثانيوأما،فطاهر

)1(.السخطمنافاةمنأعطمللصبر

شكورا،ولاكفورايكونلاان:وهواخرقسمههنابل:قيلفان

خرجولاالشكربحقيقةيأتفلم،شديدةوكراهةمضضعلىصابرابل

الصبر.ماهيةعن

الذيالصبرفيلا،طاعةهوالذيبهالمامورالصبرفيكلامنا:قيل

."السخوط":()بفي(1)
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اندرجولكن،شاكرإلابهياتيلاالطاعةوصبر،البهائمكصبرتجلدهو

شكرهفيالشكورصبراندرجكما،للصبرالحكمفكانصبرهفيشكره

للشكر.الحكمفكان

فيالادنىوينطويتندرجبلبالتنقلتعدملاالايمانفمقامات

فيالصبريندرجوكما،الاحسانفيالايمانيندرجكماب[]66/الأعلى

ويندرج،التفويضفيالرضىويندرج،يزولالصبرأنلا،الرضىمقام

.يزولانأنهمالا،الحبفيوالرجاءالخوف

وأمحبوباكانسواءوالصبرالشكربهيتعلقالواحدفالمقدور

الكراهة،منفيهلمابهأخصوهوالصبربهيتعلقمثلافالفقر،مكروها

بهوتلذذنعمتهشهودعليهغلبفمن،النعمةمنفيهلماالشكربهويتعلق

ماشهودعليهغلبومنعليها،يشكرنعمةعدهإليهواطمأنواستراح

الغنى.وعكسه،عليهايصبربليةعدهوالحاجةوالضيقالابتلاءمنفيه

وعد،بالمصائبابتلاه!كمابالنعمالعبادابتلىسبحانهاللهانعلى

35[.]الانبياء:<فتنةوالخثربالمثر>وشلودم:فقالابتلاء،كلهذللش

إذاواما!أكرمنربونفم!فيقولكرمه-فاربملائننهمااذااقيلنسنفاما>:وقال

إتا>:لوقا.[51،61:الفجر]!(أطننربئفيقولرزق!علئهفقدرائبنهما

7[ه:]الكهف!<عملأأخسنائهمفبلوه!فازيخةالأرضعلىماجعلنا

[2:]الملك(صلأأي!اخسنليتلوكثموالحيؤةاتمؤتخلى)1(الذى>هو:وقال

عرشا-علىإداهـو!انستةفىلأرنرواالسفواتخلقالدبوهو>:لوقا

.7[:]هودعملا(أحسنأيكمليتلوبمالما

الأصل.فيليست)1(
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الخلق،أجلوقدر،والسفليالعلويالعالمخلقأنهسبحانهفأخبر

ابتلاءهوإنماالابتلاءوهذاوالاختبار،للابتلاءالارضعلىماوخلق

بالنعمفالابتلاء،والضراءوالسراءوالشرالخيرفيوشكرهمالعبادصبر

الابتلاءين،أعظمالاسبابوتأتي،والقدرة5والجاوالعافيةالغنىمن

رضيالصحابةقالكما.الصبرينأشقوجلعزاللهطاعةعلىوالصبر

.نصبر")1(فلمبالسراءوابتلينا،فصبرنابالضراء"ابتلينا:عنهمالله

قدالخلقوأذىوأسبابهاالدنياوقبضوالمرضبالفقروالنعمة

علىالشكرمنأوجبعليهاالشكروفرض،النعمتينأعظمتكون

بابتلائه.وينعم،بنعمهيبتليتعالىفالرب،أضدادها

ونهيهالربأمرفيللعبد)2(لازمتانحالتانوالشكرالصبرأنغير

عين.طرفةعنهمايستغنىلاوقدرهوقضائه

والحركةالحبسعنكالسؤالا[]67/أفضلأيهماعنوالسؤال

العبدخوفوعن؟أفضلأيهماوالشرابالطعاموعن؟أفضلأيهما

أفضل؟أيهماورجائه

بصبرإلا!سركلاوالمحطوروشكر،بصبرإلايؤدىلافالمأمور

وشكر.

عليهصبرفمتىالمصائبمنالعبدعلىيقدرالذيالمقدوروأما

.شكرهفيالشاكرصبريندرجكما،صبرهفيشكرهاندرج

اللهرضيعوفبنعبدالرحمنعن)2464(،رقم"جامعه"فيالترمذيرواه)1(

حسن"."حديث:الترمذيوقال.عنه

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة)2(
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واوجبوهواهبنفسهالعبدامتحنسبحانهاللهأن:هذايوضحومما

بالشكريأتيحتىنفسهمجاهدةفيوقتكلفهو،اللهفيجهادهماعليه

العبدينفكفلا،طاعتهعنالمنهيالهوىعنويصبربه،المأمور

مبتلى.أومعافى،فقيراأوكانغنيا،عنهما

أفصل؟أيهماالصابروالفقيرالشاكرالغنيمسألةهيوهذه

فيوغيره)1(الفرجأبوحكاهاالتيوهي:أقوالثلاثةفيهاوللناس

وأدلةبحججفرقةكلاحتجتوقد،أفصلأيهماوالشكرالصبرعموم

قولها.على

فياستواوهمافرضفان،للهأتقاهماأفضلهما:يقالأنوالتحقيق

لمكماوالغنىبالفقريفضللمسبحانهاللهفان،الفضلفياستوياالتقوى

إن>:تعالىقالكما،بالتقوىفضلوإنماوالبلاء،بالعافيةيفضل

.[31:لحجراتا](القئكماللها!رمك!عند

عربيعلىلعجميولا،عجميعلىلعربيفضل"لا:!يمقالوقد

.")2(ترابمنوادم،ادممنالناس،بالتقوىإلا

)1(

)2(

سبق.كما،الجوزيابنيعني

اجده.لمهكذاالحديث

خطبةسمععمننضرةابيعن411()5/"مسنده"فياحمداخرجهإنما

وصححه".ترابمنوادمآدممن"الناس:قولهدون،به!شي!اللهرسول

027(،)0برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالباني

والترمذي)5116(،رقم"سننه"فيداودابوفرواها،الاخيرةالجملةاما

،ادمبنو"والناسمرفوعا:عمرابنحديثمن)0327(،رقم"جامعه"في

حديث-مننعرفهلاغريب"حديث:الترمذيوقال".ترابمنادماللهوحلق

792



والفقيرالغنيمنوكل،والشكرالصبر:أصلينعلىمبنيةوالتقوى

أفضل.كانأتئموشكرهصبرهكانفمن،منهمالهبدلا

افضل؟فايهماأتمالغنيوشكرأتمالفقيرصبركانفاذا:قيلفان

يصحولا،حالهومقتضىوظيفتهفيللهاتقاهماأفضلهما:قيل

الفقيرمنشكرهفيللهأتقىيكونقدالغنيفان،ألبتةهذابغيرالتفضيل

فلا،شكرهفيالغنيمنصبرهفيللهأتقىالفقيريكونوقد،صبرهفي

أفضلهبفقرههذاولاأفضلبغناههذا:يقالأنيصح

ولابالصبر،هذامنأفضلبالشكرهذا:يقالأنيصحولا

:يقالأنالواجببلمنهما،بدلاللايمانمطيتانلانهما،بالعكس

تابعالتفضيلفإن،الافضلهووالمندوبب[]67/بالواجبأقومهما

عبديإليتقرب"وما:الالهيالاثرفيتعالىقالكما،الامرينلهذين

حتىبالنوافلإلييتقربعبدييزالولا،عليهافترضتماأداءبمثل

)1(!ء
.حبه"

افضل.كاننوافلوأكثربالواجباتأقومكانالرجلينفأي

الجنةأمتيفقراء"يدخل:قالأنه!يوالنبيعنثبتفقد:قيلفان

.")2(عامخمسمائةوذلك،يومبنصفأغنيائهمقبل

)1(

)2(

".الوجههذامنإلاعمرابنعنديناربنعبدالله

عنهاللهرضيهريرةابيحديثمن)2065(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

.نحوه

)2354(،رقم"جامعه"فيوالترمذي2/342،"المسعد"فياحمدرواه

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)4122(،رقم"سننه"فيماجهوابن

".صحيححسن"حديث:الترمذيوقال
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المنزلةوعلوالدرجةفيالاغنياءعلىفضلهمعلىيدللاهذا:قيل

الدخولفيالعادلوالسلطانالغنييتأخرفقد،الدخولفيسبقوهموإن

الفقيريسبقكما،أرفعومتزلتهأعلىدرجتهكانتدخلفإذا،لحسابه

.)2(بعدهالاحمالصاحبويتأخر،وغيرهاالمضايقفي)1(القفل

الاغنياءعملزيادةإليهشكوالماللفقراءلمج!قالفقد:قيلفان

منبهادركتمفعلتموهإذاشيءعلىأدلكم"ألا:والصدقةبالعتقعليهم

فلما،صلاةكلعقيبوالتكبيروالتحميدالتسبيحعلىفدلهم"سبقكم

ذلك>:فقاللمخ!:للنبيذلكفذكروا،بهعملواذلكالاغنياءسمع

.[12:]الحديد!)3(لمجثمامنيؤتهاللهفضل

الشاكر.الغنيحالترجيحعلىيدلوهذا

أكثرهماأفضلهماأن:وهو،نصرناهالذيللقولحجةهذا:قيل

أعمالهمفيالفقراءالاغنياءساوىقدوهاهنااستويااستويافان،نوافل

ففضلوهم،والصدفةالعتقبنوافلعليهموزادوا،والنافلةالمفروضة

علىوالصبراللهفيوالاذىالجهادعلىصبرهمفيفساووهم،بذلك

بصبرهمللفقراءكانفلو،المالبنوافلبالشكرعليهموزادوا،المقدور

بها.لفضلوهمالاغنياءنوافلعلىتزيدنوافل

:وقال،فردهاالدنياكنوزمفاتيحعليهعرضتلمجي!فالنبي:قيلفان

)1(

)2(

)3(

056(.)11/"العرب"لسانانطر،القافلةبمعنىالقفل

.الاخرىالنسخمنوالتصويب:"بعدها":الأصلفي

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)595(رقم"صحيحه"فيمسلمرواه

سمع"فلما:قولهدون)843(رقم"صحيحه"فيالبخاريورواه

الخ."...الاغنياء
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.يوما")1(واجوعيوماأشبعبل"

قالت:عنهااللهرفيعائشةعن[)2(أبيه]عنعروةبنهشاموقال

ودرعه"ماتو،البر")3(خبزمنيشبعولمالدنيامنع!يماللهرسولخرج"

ا[.]68/")4(لأهلهأخذهطعامعلىيهوديعندمرهونة

بنعمارةعنالأعمشحدثناوكيعحدثناأحمد:الاماموقال

"اللهم!رو:اللهرسولذال:!الهريرةأبيعنزرعةأبيعنالقعقاع

.(قوتا")محمدالرزقاجعل

عبادبنعبادحدثنامحمدبنإسماعيلحدثنا:أحمدالاماموقال

دحلت:قالتعائشةعنمسروقعنالشعبيعنسعيدبنمجالدحدثنا

فرجعت،مثنيةعباءة!يماللهرسولفراشفرأت،الانصارمنامرأةعلي

اللهرسولعليفدخل،الصوفحشوهبفراشإليفبعثتمنزلها،إلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)215(.صتخريجهسبق

،الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

التخريج.مصادرومن

)18(.رقم"الزهد"فيأحمدرواه

من!سيومحمدالشبع"ما:بلفظ)0792(رقم"صحيحه"فيمسلمورواه

".لسبيلهمضىحتىثلاثا،البرخبز

رقم"صحيحه"فيومسلم)1692(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

ودرعهع!ي!اللهرسول"توفي:البخاريولفط.عنهااللهرضيعائشةعن()3016

.ـالوفاةذكرمسلملفطفيوليس.شعير"منصاعابشلاثينيهوديعندمرهونة

.(2644/)"المسند"و،)36(رقم"الزهد"

رقم"صحيحه"فيومسلم)0646(،رقم"صحيحه"فيالبخاريورواه

به.عمارةعن)5501(
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شكقرفرأتعليدخلتالانصاريةفلانة:فقلتهذا؟""ما:فقاللمجيم

بيتي،فييكونأنوأعجبني،اردهفلم""رديه:فقال.بهذاإليفبعثت

شئتلوفوالله،رديهعائشة"يا:فقال،مراتثلاثذلكليقالحتى

.(1)فرددته"والفضةالذهبجبالمعياللهلأجرى

أخذلوأنهمعهذا،الافصلإلالرسولهيختارسبحانهاللهيكنولم

شكرفوقبهاشكرهولكان،وجلعزاللهمرضاةفيكلهالانفقهاالدنيا

.الناسجميع

الطائفتين.منواحدةكل!يماللهرسولبحالاحتجقد:قيل

اتمعلىكليهماالمقامينبينلهجمعسبحانهاللهأن:والتحقيق

فحصل،الصابرينالفقراءوسيدالشاكرينالأغنياءسيدفكان،الوجوه

الغنىعلىالشكرومن،سواهلاحديحصللمماالفقرعلىالصبرمنله

.سواهلغنييحصللمما

فيالخلقأصبر!يمفكان،كذلكالامروجدسيرتهتاملومن

لهكملتعالىوربهالشكر،مواطنفيالخلقواشكرالصبر،مواطن

أعلىوفي،الشاكرينالاغنياءرتبأعلىفيفجعلهالكمالمراتب

.8[:]الضحىفاغني<عايلأووجدك>:تعالىقال،الصابرينالفقراءمراتب

الرجلعال:يقالالفقير،هوالعائلانعلىالمفسرونواجمع

)76(.رقماحمدللامام"الزهد")1(

رقم"الاوسط"فيوالطبراني465(،)1/"الطبقات"فيسعدابنورواه

الالبانيوصححه)1468(.رقم"الايمان)شعبفيوالبيهقي)9206(،

)2484(.برقم"الصحيحةالأحاديث"سلسلةقي

103



وأتمر،ألبن:مثل،عيالذاصارإذا:يعيلوأعالافتقر،إذا،يعيل

.وثروةوتمرلبنذاصارإذا،وأثرى

[ب]68/ألاادني+ذلك>:تعالىقولهومنهجار،إذا:يعولوعال

3[.]النساء:تعولواؤح(

.[)1(عيالكم]تكثرالاالمعنى:وقيل

:لوجوهالأولهووالقول

وإنما،عيالهكثرإذايعولعالاللغةفييعرفلاأنهأحدها:

ليسالجوربمعنىفهويعولعالوأما،يعيلعالذلكفيالمعروف

قاطبة.اللغةأهلذكرهالذيهذا،إلا

منخوفهمعندنقلهمالذيبالعدلذلكقابلسبحانهانه:الثاني

هذايحسنولا،أيمانهمملكمنشاؤوابماالتسريأوالواحدةإلىفقده

.العيالبعدمالتعليل

يوضحه:

فيالقسطعدممنالخوفعندنقلهمسبحانهانه:الثالثالوجه

ظلمفييقعوالئلاالنساء،منسواهنمننكاحإلىاليتامىنكاح

ثم،الاربعإلىفوقهاوماالواحدةنكاحلهموجوز؛اليتامىأزواجهم)2(

النوعأوالواحدةإلىالقسمةفيالعدلوعدمالجورخوفعندنقلهم

الايةفانتظمتالاماء.وهن،بهنالاستمتاعفيعليهمقسمةلاالذي

)1(

)2(

الهامش:فيعليهاكتبوقد"تجوروا".:العبارةهذهمكانالاصلفي

اعلم.والله،للسياقالموافقوهو)ب(،منوالتصويب."ينظر"

.الأخرىالثلاثالنسخمنوالمثبت،"ازواجهن":الاصلفي
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عندالقسمينذينكمنوالأولىوالبوالغاليتامىنكاحمنالجائزببيان

هذينمنوالاولى،فوقهاوماالواحدةنكاحمنوالجائز،الظلمخوف

ألبتة.هنامدخلالعياللكثرةفما،العولخوفعندالقسمين

يوضحه:

ماإلىنقلهملماالعيالكثرةالمحذوركانلوانه:الرابعالوجه

منيكونواالزوجاتمنيكونواكماالعيالفان؛عددبلاالاماءمنشاءوا

إماءإلىبلالاستخدامإماءإلىينقلهملمفانه؛فرقولاالاماء،

الاستفراش.

يوضحه:

للربمكروهامحذوراأمراليسالعيالكثرةان:الخامسالوجه

نساء)1(؟!أكثرهاالامةهذهوخيركيف،تعالى

بكممكاثرفافيالولود،الودود"تزوجوا:ع!ي!النبيقالوقد

يومالاممبهيكاثرمامنهاليحصلالولود؛بنكاحفامر")2(،الأسا

القيامة.

صابرا،فقيراكانأنبعدشاكراغنيانبيهجعلسبحانهأنهوالمقصود

بهتحتجأنالاخرىأ[]96/للطائفةكانإلالحالهاطائفةبهتحتجفلا

)1(

)2(

لهفقاللا،:قال؟تزوجت"هل:سألهحيثجبيربنلسعيدعباسابنقاله

البخاريرواهنساء".اكثرهاالامةهذهخيرفإن،فتزوج:عباسابن

)9605(.رقم"صحيحه"في

)3227(،رقم"المجتبى"فيوالنسائي2(،50)0رقم""سننهفيداودابورواه

يسار.بنمعقلعن

الذهبي.ووافقه162(،)2/المستدركفيالحاكموصححه
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لحالها.أيضا

قالوقد،الشاكرينمنعوفبنعبدالرحمنكانفقد:قيلفان

عنثابتعنعمارةحدثنا،عبدالصمدحدثنا:""مسندهفيأحمدالامام

ما:فقالت،المدينةفيصوتاسمعتبيتهافيعائشةبينما:قالأنس

كلمنتحملالشاممنقدمتعوفبنلعبدالرحمنعير:فقالواهذا؟

.الصوتمنالمدينةفارتجتبعير،سبعمائةوكانتقال)1(شيء.

عوفبنعبدالرحمن"رايت:يقولع!يماللهرسولسمعت:عائشةفقالت

لادخلنهااستطعتإن:فقالعبدالرحمنذلكفبلغحبوا"الجنةيدخل

.)2(اللهسبيلفيوأحمالهابأقتابهافجعلها،قائما

وعمارة:قال.منكركذبالحديثهذا:احمدالامامقالقد:قيل

يحتجلازاذانبنعمارة:الرازيحاتمأبووقالمناكير،أحاديثيروي

)3(

عنبإسنادهمنهالبنالجراحروى"وقد)4(:الفرجأبوقال

منإنكعوتابن"يا:لهقالع!يمالنبيانعوفبنعبدالرحمن

.()"قدميكبطلقربكفاقرض،زحفاإلاالجنةتدخللانكوإ،الأغنياء

متروكوالجراح،موضوعحديثهذا:النسائيعبدالرحمنأبوقال

المديني:ابنوقال،بشيءالجراححديثليس:يحيىوقال،الحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب،خطأوهو،"قالت":الاصلفي

115(.)6/احمد""مسند

.(13)2/الجوزيلابن""الموضوعات:انظر

.الجوزيابناي

.(13)2/الجوزيلابن""الموضوعات
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الدارقطني:وقال.[)1(يكذبكان:حبانابن]وقال،حديثهيكتبلا

)2(ا
.متروذ

حديثمنالبيهقيرواهالذيبالحديثتصنعونفما:قيلفإن

بنسليمانحدئنامحمدبنإسماعيلحدثنا)4(عدي)3(بنأحمد

ابيبنعطاءعنابيهعنمالكأبيبنيزيدبنخالداخبرنيعبدالرحمن

انهغ!ي!اللهرسولعنابيهعنعوفبنعبدالرحمنبنإبراهيمعنرباح

زحفا،إلاالجنةتدخلولن[لاغنياءمنإنكعوفابن"يا:لهقال

الله؟رسولياأقرضالذيوما:قال."قدميكلكبطلقاللهفاقرض

:قال؟اللهرسولياأجمعكلهمن:فيه"قالامسيتمما"تتبرأ:قال

:فقالالسلامعليهجبريلفاتاه،بذلكيهموهوعوفابنفخرج."نعم"

بمنب[وليبدا]96/،المسكينوليطعم،الضيففلي!فعوفابن"مر

.(")فيهماتزكيةكانذلكفعلفاذا،السائلوليعط،يعول

بنخالدرواتهاحدفإن؛غ!ي!اللهرسولعنباطلحديثهذا:قيل

)1(

)2(

)3(

)4(

ومن،الاخرىالنسخمنستدركته1و،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

.الجوزيلابن""الموضوعات

.(13)2/الجوزيلابن(""الموضوعات

تحريف.وهو،"علي":()بفي

خطا.وهو،"بن":الاخرىالثلاثالنسخفي

)3335(.رقمللبيهقي"الايمان"شعب

للحاكم"المستدرك"و12(،)3/عديلابن"الكامل":فيوالحديث

وغيرهم.(001)5رقمللبزارالزخار""البحرو،31(1)3/

بقوله:الذهبيفتعقبه".يخرجاهولمالاسناد"صحيح:الحاكموقال

جذاالالبانيوضعفه".بثقةليس:النسائيوقال،جماعةضعفهخالد:"قلت

)1772(.برقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفي
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معين:ابنوقالبشيء،ليسأحمد:الامامقال.مالكأبيبنيزيد

بنيحيىوقال،ضعيف:الدارقطنيوقال،ثقهغير:النسائيوقال،واه

.)1(الصحابةعلىكذبحتىأبيهعلىيكذبأنيرضلم:معين

حدثناأحمد:الامامقالالذيبالحديثتصنعونفما:قيلفان

بنعليعنزحربنعييداللهعنيزيدبنمطرحعنميمونبنالهذيل

)2(
الجنة"دخلت:!واللهرسولقال:قالأمامةأبيعنالقاسمعنيزيد

فمضيت.بلال:قالهذا؟ما:فقلت،يديبين3(خشفةفيهافسمعت

أحدافيهاأرولمالمسلمينوذراريالمهاجرينفقراءالجنةأهلأكثرفاذا

يحاسبونالبابفيفهمالأغنياءأما:ليقيل.لنساء1والأغنياءمنأقل

خرجناثم.والحريرالذهب:الأحمرانفألهاهنالنساءوأما،ويمحصون

فوضعتبكفةاتيتالبابعندكنتفلما،الثمانيةالجنةأبوابأحدمن

كفةفيفوضعبكربأبيأتيثم،بهافرجحتكفةفيأمتيووضعتفيها

فوضعبعمرأتيثم،بكرابوفرجحكفةفيفوضعواامتيبجميعوجيء

رجلاأمتيعليوعرضت،عمرفرجحكفةفيامتيجميعووضعكفةفي

بعدجاءثم،عوفبنعبدالرحمنواستبطات،يمرونفجعلوارجلا

والذي،اللهرسولياوأميبأبي:فقال؟عبدالرحمن:فقلتالاياس

بعدإلاأبداإليكأصللاأنيظننتحتىإليكخلصتمابالحقبعثك

أحاسبماليكثرةمنقالذاك؟وماقلت:المشيبات.

)1(

)2(

)3(

ابيلابن"والتعديل"الجرحو13(،-01)3/عدي"لابن"الكامل:انظر

935(.)3/حاتم

"المسند".ومن)ب(و()ممنوالتصويب(.)نفيوكذا،"زيد":الاصلفي

الحركة.:بالتحريكوالحشفة،الصوتهو:وقيل،والحركةالحس:الخشفة

34(.)2/الاثيرلابن"النهاية":انظر.واحدبمعنىهما:وقيل
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".محص.ءِ)1(

والذيهوالفرجابوادخلهوقد،بإسنادهيحتجلاحديثهذا:قيل

يحيى:فقالزحربنعبيداللهأما:وقال،"الموضوعات"كتابفيقبله

يرويعبيدالله:حبانابنوقال،متروكيزيد)2(بنوعليبشيء،ليس

بالطامات،أتىيزيدبنعليعنروىوإذاالأثباتعنالموضوعات

يزيدبنوعلي]07/أ[زحربناللهعبيدخبرإسنادفياجتمعوإذا

عملتهمماإلاالخبرذلكمتنيكنلم،عبدالرحمنأبووالقاسم

.()ايديهم

)4(جهلةيتعلقالباطلالحديثهذاوبمثل:أبوالفرحقال

إذا:ويقولون،الخيرإلىالسبقمنمانعالمالأنويرون،المتزهدين

،المالذمفيذلككفى،مالهلاجلزحفاالجنةيدخلعوفابنكان

يمنعهأنبالجنةلهالمشهودعبدالرحمنوحوشي،يصحلاوالحديث

وجهه،غيرمنكسبهالمذموموإنما،مباحالمالجمعلان؛السبقماله

الحالين.عنمنزهوعبدالرحمن،فيهالواجبالحقومنع

،وغيرهالزبيروحلف،الذهبمنحملثلاثمائةطلحةخلفوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

925(.)5/"المسند"

)2397(.رقم"الكبير"فيالطبرانيورواه

)5346(:رقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوقال

جذا".

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب،"زيد":يأتيوفيماهناالاصلفي

.(51-41)2/الجوزيلابن"الموضوعات"

تحريف.وهو"جملة"،و)ب(:الاصلفي
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هذابمثليتشوفقاصوكم.الكللأخرجوامذمومذلكأنعلمواولو

يعرفونالذينالعلماءدرفلله،الغنىويذمالفقرعلىيحثالحديث

.)1(كلامهانتهى،الاصولويفهمونالصحيح

فيإدخالهفيوتجاوز،الحديثهذاردفيبالغوقد:قلت

استعظم)2(وكانه،!صاللهرسولعلىالمختلقهالموضوعةالاحاديث

لهمالمشهودالاولينالسابقينأحدوهوعوفبنعبدالرحمناحتباس

لسبقهمناقضاذلكورأىحبوا،الجنةودخولهإليهاالسبقعنبالجنة

الله.رحمهمنهوهموهذا،الجنةفيلهاللهأعدهاالتيومنزلته

سبيلاأفيجد،الخبرينهذينفيالطعنإلىالسبيلوجدأنهوهب

فقراء"يدخل:قال!واللهرسولأنهريرةابيحديثفيالقدحالى

قال.عام"خمسمائةوهو،يومبنصفأغنيائهمقبلالجنةالمسلمين

)3(؟صحيححسنحديث:الترمذي

النبيعن""صحيحهفيمسلمرواهالذيعمرو)4(ابنحديثوفي

باربعينالقيامةيومالأغنياءيسبقونالمهاجرينفقراء"إن:ع!ييه

خريفا")5(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

اللهرضيعائشةحديثبعدقاله(.14-13)2/الجوزيلابن"الموضوعات"

السابق.عنها

،ب(.)نمنوالمثبت"وكان"و)م(:الاصل

)003(.جحسبق

."مسلم"صحيحمنوالتصويب.سهووهو.عمر"ابن":النسخوسائرالاصلفي

على)793(صاخرىمرةالمصنفعندسيأتيانهذلكعلىيدلومما

.الصواب

)9792(.رقم"مسلم"صحيح
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مناولتدرون"هل:ع!ي!النبيعنعنهاحمد"الامام"مسندوفي

الذينالمهاجرين"فقراء:قال،أعلمورسولهالله:قالوا؟"الجنةيدخل

يستطيعلاصدرهفيوحاجتهأحدهميموت،المكارهبهميتقى

لها]07/ب[قضاء(")1(5

:قالانهع!ي!النبيعنجابرحديثمن"الترمذي"جامعوفي

.)2(خريفا"بأربعينالأغنياءقبلالجنةأمتيفقراء"يدخل

إلىالصحابةفقراءسبقفيصريحصحيحوأمثالهالحديثفهذا

بخمسمائةيسبقمنفمنهم؛متفاوتونالسبقفيوهم،لاغنيائهمالجنة

عاما.باربعينيسبقمنومنهم،عام

يكونونقدفإنهم،الدخولفيالمتأخرينمنزلةفيذلكيقدحولا

فان؛للحساببعدهمتأخرواوإنالدخولإلىسبقهمممنمنزلةأرفع

المسلمينأمورمنشيئايللممنويسبقهللحسابيوقفالعادلالامام

منزلةمنأعلىمنزلتهكانتبعدهالعادلالامامدخلفاذا،الجنةإلى

من"مسلمصحيح"فيكما،منزلةاللهمنالناسأقربيكونبل،الفقير

يومعندالله"المقسطون:قالانهلمجيمالنبيعنعمروبنعبداللهحديث

الذين،يمينيديهوكلتاالرحمنيمينعننورمنمنابرعلىالقيامة

.)3(ولوا"وماوأهليممحكمهمفييعدلون

)1(

)2(

)3(

عمرو.بنعبداللهحديثمن168(،)2/"المسند"

الذهبي.ووافقه72(،-71)2/المستدركفيالحاكموصححه

قبلالجنةالمسلمينفقراء"يدخل:بلفط)2355(رقم"الترمذي"جامع

فيأحمدالامامواخرجه.حسن""حديث:وقال.خريفا"باربعينأغنيائهم

)3/324(.:"المسند"

)1827(.رقم"مسلم"صحيح
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احبإن":لمجج!عنهالخدريسعيدأبيحديثمن""الترمذيوفي

الناسوأبغض،عادلإماممجلسامنيوأقربهمالقيامةيوماللهإلىالناس

.(جائر")1إمامعذاب!واشدهمالقيامةيوماللهالى

بعدويكون،للحسابدخولهيتاخرقدوالغنيالعادلفالامام

احتباسمنيلزمولا.السابقالفقيرمنمنزلةارفعالدخول

اللهبرسوليلحقثمعليهيحاسبهحتىمالهلكثرةعوفبنعبدالرحمن

سبقهذلكيضادولا،مرتبتهمننقصولاغضاضةولا،واصحابهع!يم

بالجنة.لهمشهوداوكونه

أنهاحمدالامامقالهكمافيهفالامر؛زحفاالجنةدخولهحديثواما

.)2(موضوعإنه:النسائيقالوكما،منكركذب

العظيمةونفقاتهوجهادهوهجرتهالاسلامفيعبدالرحمنومقامات

واكالطرفاوكالبرقالمارينمعالجنةإلىدخولهتقتضي-وصدقاته

زحفا.يدخلهايدعهولا،الخيلكأجاويد

)1(

)2(

القيامةيوماللهإلىالناساحث"إن:بلفظ)9132(رقم"الترمذي"جامع

مجلسا:منهوابعدهمادلهإلىالناسوابغض،عادلإمام:مجلسامنهوادناهم

".غريبحسن"حديث:وقال.جائر"إمام

قريبا.ذلكسبقوقد

فالاحاديث،البعضيطنهقدكما،هناالقيمابنكلامفيتعارضلاانهواعلم

واحاديث،وتأخرهاحتباسهحديث:نوعانهناالجليلالصحابيحقفيالواردة

مرتبةإلىالقيمابنعنديصلفلاالاحتباسحديثأما.زحفاأوحبواالجنةدخوله

أعلم.والله.الزحفحديث،بخلافوالكذبالموضوع
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فصل

غناهمبهماخالقفهو،الخلقخالقهوكماا[]71/سبحانهوالله

عبادهبهماليبتليوالفقرالغنىفخلق،وفقرهمغناهموخالق،وفقرهم

،والعقابوالثوابوالمعصيةللطا!طعةسبباوجعلهما،عملااحسنايهم

.35[:]الانبياء(هترتجعربنوالتناوالحئرفتنهبالتروشلودم>:تعالىقال

والفقروالغنىوالسقموالصحةوالرخاء"بالشدة:عباسابنقال

.بلاء(")1(وكلها،والحراموالحلال

كيفلننظر؛تكرهونوماتحبونبما"نبلوكمزيد:ابنوقال

.")2(تكرهونوفيماتحبونفيماوصبركمشكركم

.والولد")3(بالمالوالخير،والبلاءبالفقر"الشر:الكلبيوقال

هوالامتحانالابتلاءمطيتاوالفقرالغنىأنسبحانهفاخبر

ربفيقولونعمهل!ا!كرمهلربهلائنلةمااذاالالنسن>لا:تعالىوقال

]الفجر:(ص!طأهننربى-فيقولرزقمدعلتهفقدرابنلنهماإذاوأما!أكرمن

وبسط،لهوتنعيمهلهبإكرامهعبدهيبتليانهسبحانهفاخبر17[؛-15

ابتلاءكليهماوان،عليهوتقديرهالرزقبتضييقيبتليهكما،عليهالرزق

.وامتحانمنه

اللهمنإكراموتوسعتهالرزقبسطانزعممنعلىسبحانهانكرثم

)1(

)2(

)3(

رقمالاعتقاد""شرحفيواللالكائي25(،)17/"تفسيره"فيجريرابنرواه

70(.)01

25(.)17/""تفسيرهفيجريرابنرواه

عليه.اقفلم
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الامرليس:أي(،>ص:فقال،لهمنهإهانةعليهتضييقهوأن،لعبده

ببلائي.وأنعمبنعمتيأبتليقدبلالانسانيقولكما

صفحاتهاعلىيلوحالمعنىهذاوجدتالايةألفاظتأملتوإذا

للمتأمل.ظاهرا

بعنه!فوقبعضكئمورفعالأرضخل!فجطحموهوالدي>:تعالىوقال

.[651:]الانعاماتنكم<0مافيليتلوكئمدرجمخ

أخسايهمانثلوه!فازيخةالأرضعلىماخاناإنا>:تعالىوقال

.7[:]الكهفعملاث!ط(

للابتلاءوغيرهالمالمنعليهابماالارضزينأنهسبحانهفأخبر

السماواتوخلق،لذلكوالحياةالموتخلقأنهأخبركما،والامتحان

أيضا.الابتلاءلهذاوالأرض

العالمخلقأنهسبحانهفيهايخبرالقرانفيمواضعثلاثةفهذه

وأسباب،أهلهوأجلالعالموأجلبينهما،وماوالسفليالعلوي

والمساكنوالفضةالذهبمنللارضزينةجعلهاالتيب[]71/معايشهم

وغيروالبنينوالنساءوالحيوانوالثماروالزرعوالمراكبوالملابس

أطوعأيهمخلقهليختبر؛والامتحانللابتلاءخلقهذلككل-ذلك

عملا.الاحسنفهو،لهوارضى

بينهما،وماوالارضالسماواتولهبهخلقالذيالحقهووهذا

نفسهاللهنزهالذيالعبثهووتعطيلهوفواته.والعقابالثوابوغايته

وبربوبيته،وحدهبالالهيةوتفرده،الحقملكهوأن،عنهيتعالىانهواخبر

تعالى:قالكما،الكاذبوالحسبانالباطلالظنهذاينفيشيء،كل
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الملكالئهفتفلى!،تزجونلاافناوانكتمعبثاظقنبهمانماافحسبتم>

.[11،611ه:]المؤمنون(جال!ريوائعرشربهوالاإلةلالحقا

والولدالشريكعننزههاكماذلك،عننفسهسبحانهفنزه

والحاجةواللغوبوالنومالسنةمنوالنقائصالعيوبوسائروالصاحبة

إذنهبدونيديهبينالشفعاءوتقدم،والارضالسماواتبحفطواكتراثه

يطنهكماعليهالخلقأمربعضوخفاء،المشركون5أعداويطنهكما

منها.شيئاأوالعالمجزئياتعلمهعنيخرجونالذينأعداوه

ويمنعذلكيأبىوصفاتهأسمائهوكمالالمقدسكمالهأنفكما

ينهاهمولايأمرهملاسدىوتركهمعبثمالعبادهحلقهيبطلفكذلك،منه

ويعرف،بإساءتهومسيئهمبإحسانهمحسنهمفيثيب؛إليهيردهمولا

كانواوأتباعهمرسلهأنويشهدهم،كاذبينكانواأنهممنهمالمبطلين

منهم.والحقبالصدقأولى

وذلك،الحقوملكهوربوبيتهإلهيتهأنكر[)1(فقد]ذلكأنكرفمن

حاورهالذيلصاحبهالمؤمنقالكما،سبحانهبهوالكفرالجحودعين

سونكثمننهمنثمترابمنننابالذبداكفرت>:وأنكرهالمعادفي

الرببذاتكفرللمعادإنكارهانفاخبر37[،:]الكهف(كارجلأ

سبحانه.

طزلىاءناقتباكنابااقؤلهئمفعجبتعجب!وإن>:تعالىوقال

المعادإنكارانوذلك[،ه]الرعد:<بربهمكفرواالذيناولبهكجديذ

[أ721/وربوبيتهالحقوملكهوحكمتهوعلمهالربقدرةإنكاريتضمن

.الاخرىالشلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما)1(
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فمن،أيضاذلكيتضمنرسالتهموجحدرسلهتكذيبأنكما،والهيته

ربايكونأنونفى،سبحانهربوبيتهأنكرفقد؛المعادوجحدرسلهكذب

للعالمين.

للابتلاءمطيتينوالفقرالغنىحلقسبحانهأنهوالمقصود:

عنه"المسند"فيكما،بهالاستمتاعلمجردالمالينزلولم،والامتحان

الزىة،وإيتاءالصلاةلاقامالمالانزلناإنا:تعالىالله"يقول:قالع!يه

لهلابتغىثانلهكانولوثانيا،إليهلابتغىمالمنوادادملابنكانولو

أنزلأنهسبحانهفأخبر")1(،الترابإلاادمابنجوتيملأولاثالتا،

لا،بالزكاةعبادهحقوإقامة،بالصلاةحقهإقامةعلىبهليستعانالمال

.الانعامتأكلكماوالتلذذللاستمتاع

فات،المقصودينهذينعنخرجأوذلكعلىالمالزادفإذا

والجوفهوفرجع،بهأولىالترابوكانلهاأنزلالتيوالحكمةالغرض

صاحبهينتفعفلم،أصلههوالذيالترابإلىوجمعهبمحبتهامتلأالذي

والعلمالايمانمنلهحلقبمابه)2(امتلأالذيالجوفانتفعولا،به

به،والايمان،وخالقهربهلمعرفةوعاءيكونلانحلقفإنه.والحكمة

)3(فعطل،ذلكعلىبهيستعينماالمالمنعليهوأنزل،وذكرهومحبته

ومع،منهوالاستكثاروجمعه)4(المالبمحبةوملأهلهحلقعماجوفه

)1(

)2(

)3(

)4(

218-921(.)5/"المسند"

)9163(.رقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوصححه

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة"به"

اللهواسماءاللهوبتوحيداللهوبامربالله"الجاهل)ن(:و)م(فيالكلمةهذهبعد

".وصفاتهوباسمائهاللهوبتوحيداللهوبامربالله"الجاهل)ب(:وفي."وصفاته

او=صاحبهعقذاهبهوالذيالذاهبالفاني"وجمعه)م(:فيالكلمةهذهبعد
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بالترابجوفهامتلأ)1(أنإلىوحرصافقراازدادبليمتلىءفلمذلك

ولم،ومالههومنهاحلقالتيالترابيةمادتهإلىفرجع،منهحلقالذي

وفلاحهكمالهبهماالذيوالايمانالعلممنجوفهبامتلاءمادتهتتكمل

.ومعادهمعاشهفيوسعادته

والملكالعلموكذلكبد،ولاضرهصاحبهينفعلمإنفالمال

لمقاصدوسائلالامورهذهفإن،ضرهينفعهلمإنذلككلوالقدرة

إلىبهاالتوسلعنعطلتفانوالشر،الخيرفيإليهابهايتوسل

أضدادها.إلىبهاتوشلالمحمودةوالغاياتالمقاصد

الذيوذلكالاخرةوالداراللهإلىوسائلجعلهامنالناسفأربح

ونيلهواهإلىبهاتوسلمنالناسوأخسر،ومعادهمعاشهفيينفعه

يجعللمفهذا.والاخرةالدنيافخسرالعاجلةب[]72/وأغراضهشهواته

وسائلجعلهالكنهخاسرا،لكانكذلكجعلهاولومقاصد،الوسائل

أعظمإلىاللذةبأسبابتوسلمنبمثابةفهو،لهجعلتماضدإلى

وادومها.الالام

لها:خامسلاأربعةفالأقسام

عنها.معرضللأسبابمعطل:أحدها

وتحصيلها.جمعهامعواقفعليهامكمث:الثاني

.ومعادهمعاشهفيينفعهاولايضرهماإلىبهامتواصل:الثالث

)1(

واصاحبهعنذاهبهوالذيالذاهب"الفاني)ن(:و)ب(وفي."بالعكس

".بالعكس

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالاستدراك.التاءسقطتحيث.املأ"":الاصلفي
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.الخسرانفيالثلاثةفهؤلاء

الرابح.وهو،ومعادهمعاشهفيينفعهماإلىبهامتوصل:الرابع

فيهااغملهمإلئه!لؤفوزيننهاالدنيااحيؤةلريدكانمن>:تعالىقال

ماوحطافارالاالأخرةفيالملئسالذين!اولثكيبخسونلافبهاوهو

.[51،61:]هود!<يعملون!انواماوئولفبهاصنعوا

منها:فهمواحيث،الناسمنكثيرعلىالايةهذهفهمأشكلوقد

فياختلفواثمالوعيد،هذافلهوزينتهاالدنيافيإرادةلهكانمنأن

معناها:

يؤمنفلاالدنياتعجيليريدكانمن:عباسابنمنهمطائفةفقالت-

قولعلىخاصةالكفارفيفالاية:قالوا.والعقاببالثوابولابالبعث

.عباسابن

اللهجازاهوطلبهونيتهوسدمه)1(همهالدنياكانتمن:قتادةوقال

بها،يجازىحسنةلهوليسالاخرةإلىيفضيثم)2(،بحسناتهالدنيافي

.الاخرةفيعليهاوميي!اب،بحسناتهالدنيافيفيجزىالمؤمنوأما

لئسالذيناولك>:قولهبدليلالكفارحقفي)3(فالاية:هؤلاءقال

(!يعملون!انواماوئطلصنعواِفيهاماوحب!افارالاالاخرةفيالئم

.[16:]هود

)1(

)2(

)3(

"النهاية"انظر:بالشيء.والولوعاللهج:السدم"بشدته")ن(:فيتحرفت

355(.)2/الاثيرلابن

النسخ.بقيةمنوالمثبت"!حسناتهفي..."وطلبته:الاصل

)ن(.و)م(منواستدركتها،الاصلمنساقطة"في"
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مقصورةإرادتهكانتمنفأما،والاخرةالدنيايريدوالمؤمن:قالوا

)1(.بمؤمنفليسالدنياعلى

القبلة.أهلفينزلت:عنهصالحأبيروايةفيعباس[بنوقال-

.الرياءأهلهم:مجاهدقال

تقوىغيرمنالايمانأهلمنصالخاعملمن:الضحاكوقال

الدنيا)2(.فيعملهثوابلهعجل

ثوابالقبلةأهلمنبعملهأرادمن:وقال،القولهذاالفراءواختار

.)3(يبخسولمثوابهلهعجلالدنيا

بعملهيريدكانمنهذا:علىالايةومعنى،ارجحالقولوهذا

العاصيفان،ألبتةمؤمئايكونلاوهذاأ[،]73/وزينتهاالدنياالحياة

يعملاأنعلىيحملهمافايمانهماوالفسقالمعصيةفيبالغاولووالفاسق

فأما،بمعصيتهعملاواناللهوجهالبر)4(بأعمالفيريدان،للهالبرأعمال

فييدخللافهذاوزينتهاالدنيابهأرادإنمااللهوجهبعملهيردلممن

بهاواستشهد،الايةمنمعاويةفهمهالذيهووهذا.الايمانأهلدائرة

فيمسلمرواهالذيهريرةأبيحديثعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)12/و.عنهاللهرضيعباسابنلقول11()12/جرير"ابن"تفسير:انظر

هقتادةلقول(12

نعيم"زوائدو12(،)12/جرير"ابن"تفسير:والضحاكمجاهدلقولانظر

)06(.رقم"المباركلابنالزهدعلىحمادبن

84(.)4/المسير""زاد:صالحابيروايةفيعباسابنلقولوانظر

.للفراء6()2/:"القرانمعاني"انظر

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة
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القيامة:يومالناربهمتسعرمنأولهمالذينالثلاثةفي"صحيحه")1(

أنفقالذيوالمتصدققارىء،فلان:ليقالالقرانقرأالذيالقارىء

هو:ليقالالجهادفيقتلالذيوالغازيجواد،فلان:ليقالأمواله

جريء)2(.

والشهداءوالصديقونالنبنونهماللهخلقخيارأنوكما

باهلتشبهفمن،منهموليسبهمتشبهمنالخلقفشرار،والصالحون

.كاذبوهوبالانبياءتشبهكمن،مرائيوهووالاخلاصالصدق

عبدأخبرني:قالإدريسبنمحمدحدثني:الدنياأبيابنوقال

عنعبدالواربعن)3(الحباببنقطربحدئناصالحبنالحميد

امتيصارتالقيامةيومكان"إذا:عفيماللهرسولقال:قالمالكبنانس

رياءيعبدونهوفرقةللدنيا،وجلعزاللهيعبدونفرقة:فرقثلاث

للدنيا:يعبدونهللذينفيقول،ولدارهلوجههيعبدونهوفرقة،وسمعة

وجلالكبعزتك:فيقولونبعبادتي؟أردتمماومكانيوجلاليبعزتي

إلىبهماذهبواشيئاذلكمنأقبللمإني:فيقولالدنيا،:)4(ومكانك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5091(.رقم"مسلم"صحيح

منفهمهماعلىبهمعاويةاستشهاداما"صحيحه"،فيمسلمرواهالحديث

حسن"حديث:وقال)2382(رقم"جامعه[(فيالترمذي:فرواه،الاية

".غريب

"قطن:الاخرىالثلاثالنسخوفي."الحباببن"قطرب:الاصلفيهكذا

فيوانظر،الصوابولعله،"الخشاب"قطريالدنيا":"ذموفي."الحباببن

"-روايةمعينبنو"تاريخ302(،)7/الكبير""التاريخ:قطريترجمة

.-)6792(رقمالدوري

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة
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ومكانيوجلالي]بعزتي:وسمعةرياءيعبدونهكانواللذينويقول.النار

[)1(وسمعةرياء:ومكانكوجلالكبعزتك:فيقولون؟بعبادتيأردتمما

للذينويقول.النارالىبهماذهبواشيئا،ذلكمنأقبللمفإني:قال

بعبادتي؟أردتمماومكانيوجلاليبعزتي:ودارهلوجههيعبدونهكانوا

صدقتم:فيقول.)2(وداركوجهك:ومكانكوجلالكبعزتك:فيقولون

.")3(الجنةالىبهماذهبوا

بصدقه،شاهدانوالسنةوالقرانالاسناد،عنغنيحديثهذا

امغإلئهملؤف>:تعالىقولهالايةفيالقولهذاصحةعلىويدل

وجهبهايريدوالماعماللهمقومفيانهاعلىفدل15[،]هود:فيها<

فيهاأعمالهمثواباللهفوفاهمعملوا،ولهاالدنيابهاأرادواوانما،الله

.الثوابعليهيستحقونعملبغيرالاخرةإلىفأفضوا،بخسغيرمن

الاعمالكبائرمنهيقعكماالابالاخرةيؤمنممنيقعلاب[]73/وهذا

التوحيد.ويراجعمنهيتوبعارضاوقوعا

الاسلامأهلمنقوم:المعنىالقولهذافعلى:الانباري)4(ابنقال

وماالاخرةفيمفكرينغيرالدنيا،لهملتستقيمالحسنالعمليعملون

جاءتفاذاالدنيا،فيحسناتهمجزاءلهميعجلفهؤلاء،اليهينقلبون

)1(

)2(

)3(

)4(

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الأصلمنساقطة

)413(.رقمالدنياابيلابنالدنيا""ذم

)8068(.رقم"الإيمان"شعبفيالبيهقيورواه

التحويالأديبالحافطالبغداديبشارمحمدبنبنالقاسمبنمحمدهو

فيالمشكلكتاب:تصانيفهمن،وثلاثمائةوعشرينثمانسنةتوفي،اللغوي

.(182)3/:بغداد"تاريخ":انظر.القرآنمعاني
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يقصدواولم،اللهوجهبهايريدوالمإذ،النارعليهاجزاؤهمكانالاخرة

.وأجرهثوابهالتماس

قيل:فان:قالواسؤالاأنفسهمعلىالقولهذاأصحابأوردثم

فيالدنيابعملهالمريدالمؤمنتخليدتوجبالقولهذاعلىالثانيةالآية

النار.

ولمبعملهراءىمنأنعلىيدلالايةظاهربأن:عنهوأجابوا

عندإيمانهيبطلاللهفإنالدنيا،بهنيتهكانتبلالاخرةثواببهيلتمس

.بالايمانربهيوافيفلا،الموافاة

!انواما!فطلصثنعواِفيهاما>وحج!:قولهعليهويدل:قالوا

وفروعه.الايمانيتناولوهذا،[16]هود:!(يعملون

فيالابديالخلودتقتضيلا)1(الآيةبأن:أخرىفرقةوأجابت

لهمليسوأنهم،النارالاخرةفييستحقونهالذيأنتقتضيوانما،النار

فانهالتوحيدعمودأحدهممعكانفاذا،النجاةبهيرجونصالحعمل

وهذا،الموحدينالكبائرأصحابمنيخرجمنمعالنارمنبهيخرج

.وغيرهالانباريابنجواب

يريدمنجزاء)2(ذكرسبحانهوالله.فيهااشكاللااللهبحمدوالآية

فاذا،وبطلانهعملهبحبوطوأخبر،الناروهووزينتهاالدنياالحياةبعمله

بهيردلمإيمانمعهكانفان،ينجيهمامعهيبقلموبطلبهينجوماحبط

هذايدخللم،الاخرةوالدارورسولهاللهبهأرادبلوزينتهاالدنياالحياة

)1(

)2(

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة
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النار،فيالخلودمنإيمانهوأنجاه،وبطلحبطالذيالعملفيالايمان

المطلقة.النجاةبهالذيعملهبحبوطدحلهاوإن

الباعثالايمان:وهو،الناردخوليمنعإيمان:إيمانانفالايمان

الخلوديمنعوإيمان.وثوابهوجههبهايبتغىللهالاعمالتكونأنعلى

أهلمنكانوالا،منهشيءالمرائيأ[]74/معكانفإنالنار،في

الموفق.والله،الوعيداياتمننظائرهاحكملهافالاية،الخلود

ومنحزثهفيلمنزدالأخرةيرلدحرث%كامن>:تعالىقولهوكذلك

.[02:]الشورىنصحلب(منلأخوؤافىلهومامئهانوته-الدلياحرثيرلد؟ن

نرلدثملمننشامافيهال!عختنااتعاج!يرلدكانمن>:تعالىقولهومنه

وهوسغبهالهاوسعىلأخرةاداراومنجمدحورامذموصمايضحلنهاجهغله-جعلنا

.[81،91:ءلإسرا]ا!(مشكلراسعيهمن!افاولبهكموضمن

بعضهاويصدقبعضا،بعضهايشبهالقرانمنمواضعثلاثةفهذه

ولها،مرادهالدنياكانتمنأن:وهو،واحدمعنىعلىوتجتمع،بعضا

كانتومن.نصيبالاخرةفيلهيكنلم)1(،كدحهغايةوهي،يعمل

له.فهي،سعيهغايةوهي،عملهولها،مرادهالاخرة

تح!داخلفانه،والاخرةالدنيايريدمنحكمفما:يقالأنبقي

يلحق؟فبأيهماالارادتينحكم

فيالايةأنالمفسرينمنظنمنوظنالإشكالنشاهاهنامن:قيل

طردالازمغيروهذا،الاخرةدونالدنيايريدالذيهوفانه،الكافرحق

لاقدالمسلمينوبعض،الاخرةيريدقدالكفاربعضفإنعكسا؛ولا

"سعيه".:الاخرىالثلاثالنسخفي)1(
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،الاخرةبإرادةالسعادةعلققدتعالىواللهالدنيا،إلامرادهيكون

موجبهماتجردالارادتانتجردتفاذاالدنيا،بإرادةوالشقاوة

والفجورالبراجتماعحكماجتماعهمافحكماجتمعتاوإنومقتضاهما،

العبد.فيوالشركوالايمانوالمعصيةوالطاعة

يريدمنمنحم>:غ!يمالرسولبعدالخلقلخيرتعالىقالوقد

خطابوهذا152[،:عمران]ال<الأخرةيرلدفنومنمالديخا

بنعبداللهقالولهذا،منافقفيهميكنولمالوقعةمعهشهدواللذين

حتىالدنيايريد!اللهرسولأصحابمنأحداأنشعرتما":مسعود

.")1(الايةهذهونزلتأحديومكان

أمرهمالذيمركزهمأحلواالذينهمالايةهذهفيأرادواوالذين

المسلمين،خيارمنوهمبحفظهوسلمب[]74/عليهاللهصلىاللهرسول

كسبعلىوالاقبالالمركزتركعلىحملتهمعارضةإرادةهذهولكن

لونالارادةفهذهوعاجلها،الدنيابعملهمرادهكانمنبخلاف،الغنائم

.لونهؤلاءوإرادة

وعاجلهاالدنياإرادةيمكنلاأنه:وهو،لهالتنبهيحبأمروههنا

الايمانفان،أبداولقائهورسولهباللهالايمانمعالاخرةدونالبرباعمال

بأعماله،الاخرةوالداراللهوجهالعبدإرادةيستلزمالاخرةوالداربالله

رقم"الزهد"فيعاصمابيوابن013(،)4/"تفسيره"فيجريرابنرواه)1!

.()9913رقم""الاوسطفيوالطبراني)302(،

"مصنفه"فيشيبةابيوابن1463،)1/"المسند"فياحمد:بمعناهورواه

)36783(.رقم

934(.)2/المنثور""الدرفيالسيوطيوصححه
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الاقرارجامعوإن،أبداالايمانيجامعلافهذاالدنيابهامرادهكانفحيث

اللهشهدلمنحاصلوالمعرفةفالاقرار،ذلكوراءفالايمان،والعلم

الذينواليهودثمودوقومكفرعونالمعرفةهذهمعبالكفرلهسبحانه

الخلق.أكفرمنوهم،أبناءهمعرفواكماوعرفوه!ماللهرسولشاهدوا

الايمانولكن،والعلمالمعرفةهذهتجامعقدبالاعمالالدنيا)1(فارادة

والله،الاخرةوالداراللهبأعمالهصاحبهيريدأنبدلاذلكوراءهوالذي

.المستعان

الدنيا"."بعد"وعاجلها":زيادةالثلاثالنسخفي)1(
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فصل

للشكروامتحاناابتلاءوالفقرالغنىجعلسبحانهأنهوالمقصود:

فيليتلوكتم>:تعالىقال.والشركوالاخلاصوالكذبوالصدقوالصبر

يقولواانيئركواانالناساحسب!لما>:لوقا،[561:]الانعامءاتنكؤ(ما

صدقواالذلىاللهفليعلمنقنلهممنالذينفتناولقد!يقتنونلاومممءا!ا

أمواليإنما>:تعالىوقال3[،-1:]العنكبوت!(الكدبينوليعلمن

.[51:]التغابن!(عظيواتجر،عندهوالدهفتنهيرواؤلدكم

جزاءدارالاخرةوجعلغرور،ومتاععاجلاعرضاالدنيافجعل

حبللناسزئيئ>:قالكما،بهاوزينهابالشهواتالدنياوحف،وثواب

والففحهالذهبمفائم!وةوالقتظيروالبنينالنسامفالشهؤت

عندواللهالدنياانحوةمتعذللثوالحزثوالألغصالمسومةوالخيل

.[41:عمران]ال!(المجابحسى

وماوشهواتهاملاذهامنالدنيابهزينالذيهذاأنسبحانهفأخبر

:أشياءسبعةوهو،الاخرةعلىومؤثريهاطلابهاأمانيغايةهو

فتنة.وأعظمهاوشهواتهازينتهاا[7/]هأعمهناللاتيالنساء-

.وعزه)1(وكثرتهوفخرهالرجلجمالبهمالذينوالبنين-

أجناسهااختلافعلىالشهواتمادةهمااللذينوالفضةوالذهب-

وانواعها.

والة،وحصونهموفخرهمأصحابهاعزهيالتيالمسومةوالخيل-

".)ب(:"وكرمه)1(في
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وهربهم.طلبهمفيلاعدائهمقهرهم

وأمتعتهموأثاثهمولباسهموطعامهمركوبهممنهاالتيوالانعام-

مصالحهم.منذلكوغير

وفاكهتهمودوابهمأنعامهموقوتقوتهممادةهوالذيوالحرث-

ذلك.وغيروادويتهم

إلىعبادهشوقثم،الدنياالحياةمتاعكلهذلكأنسبحانهأخبرثم

قل>!:فقال،وابقىالمتاعهذامنخيرانهواعلمهبم،الاخرةمتاع

الائهرتختهامنتخرىجنتربهمعنداتقؤالفذينذا!ممنبخيزاؤنئئكم

-ِصة
بصيماواللهاللهمفورضوتمطهتوازوخووقيهاخلدين

.[51:عمران]آل!(دببأ

أولىهمالذينأهلههمومنالمتاعهذايستحقمنسبحانهذكرئم

عذابوقناذنونجافافاعفرءامناإشارنجآيقولونالذين>:فقال،به

والمستغفرجمنوالمنفقرنوالمنتينوالمجدقينالصبرين!النار

.[61،17:عمران]ال!(لأسطربا

متاعمنخيرالاخرةمتاعمنالمتقينلاوليائهاعدهماأنفاخبر

عليهم.رضوانه:وهومنهوأكبر،بهيتمتعونئواب:نوعانوهو،الدنيا

بينكموتفاخروزينهولهولصبالدنياالحيةةانمااعلموا>:تعالىوقال

ثممصفرافزلهجهج!ثمنجاله-الكفارأتجبغتثممثللأولدواالأقولفىثروت!

.[02:لحديدا](حطمايكون

البصائر،لاوليمشاهداجعلهبماالدنياحفيفةعنسبحانهفأخبر

لاواللهوواللعب،الابدانبهاوتلعب،النفوسبهتلهوولهولعبوأنها
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بهمايقطعللوقتمضيعةللنفسمشغلةهماوإنمالهما،حقيقة

.شيءغيرفيضائعافيذهبالعمرالجاهلون

والنفوسبالعيونفأخذتوللنفوسللعيونزصشتزينةأنها:أخبرثم

ومصيرهاومالهاحقيقتهامعرفةالقلوبباشرتولو،ومحبةاستحسائا

الاجلعلىاثرتهاولما،الاخرةب[7/]هعليهاولاثرتلابغضتها،

وأبقى.خيرهوالذيالدائم

مرةبنعمروعنالمسعوديحدثناوكيعحدثنا:أحمدالامامقال

وللدنيا،لي"ما:قالع!سمالنبيعن)1(عبداللهعنعلقمةعنإبراهيمعن

صائف،يومفيشجرةظلفيقال)2(راكبكمثلالدنباومثلمثليإنما

.)3(وتركها"راحثم

اللهرسولقال:قالسعدبنسهلحديثمن"الترمذي"جامعوفي

شربةمنهاكافراسقىمابعوضةجناحاللهعندنزنالدنياكانت"لو:لمجيم

.صحبح)4(حديث:الترمذيقال.ماء"

قال:قالشدادالمستوردبنحديثمن"مسلم"صحيحوفي

فيإصبعهأحدكميجعلمامثلإلاالاخرةفيالدنيا"ما:لمجيماللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

الاصل.فيمكررة،"عبدالله"عن:جملة

.(133)4/الاثيرلابن""النهاية:انظر.النهارنصفاستراحأي

44(.1)1/"المسند"

حسنحديث"هذا:وقال)2377(.رقمجامعهفيالترمذيورواه

)9041(.رقم"سننه"فيماجهوابن"،صحيح

"حديث:وقال."تزن"بدل"تعدل"وفيه)0232(،رقم"الترمذي"جامع

".الوجههذامنغريبصحيح
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.(1")يرجعبماذافلينظر؛اليم

معوقفواالذينالركبمعكنت:قالحديثهمن"الترمذي"وفي

هذه"أترولى:ع!يالهاللهرسولفقال،الميتةالسخلةعلىلمجؤاللهرسول

رسولياألقوهاهوانهاومنقالوا:القوها"،حتىاهلهاعلىهانت

.أهلها")3(علىهذهمناللهعلىأهون"فالدنيا:قال،)2(الله

اللهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمنأيضا"الترمذي"وفي

وأوعالم،والاهومااللهذكرإلافيها،ماملعون،ملعونة"الدنيا:لمجييه

")4(.متعلم

.حسنانوالحديثان

بنإسماعيلأنبانا:خارجةبنهيثمحدثناأحمد:الاماموقال

عليهمريمابنعيسىقال:قالالبهرانيديناربنعبداللهعنعياش

،الآخرةمرارةالدنياحلاوةإن:لكمأقول"بحق:للحواريينالسلام

بحق.بالمتنعمينليسوااللهعبادوإن،الاخرةحلاوةالدنيامرارةوإن

لوأنه،الآخرةعلىفيؤثرهاالدنيايحبعالمعملاشركمإن:لكمأقول

)1(

)2(

)3(

)4(

.نحوه)2858(رقم"مسلم"صحيح

".بالسبابةواشار":"يرجع":قولهبعدالاخرىالثلاثالنسخوفي

للنسخموافقوالمثبت"الق!ها".:كلمةالجلالةلفظبعدالاصلفيوقع

.الاخرىالشلاث

".غريبحسنحديث":وقال.)2321(رقم"الترمذي"جامع

)4111(.رقم""سننهفيماجهابنورواه

".غريبحسن"حديث:وقال)2322(،رقم"الترمذيجامع"

)4112(.رقم"سننه"فيماجهابنورواه
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")1(.مثلهعملهفيكلهمالناسجعليستطيع

بنسعيداخبرني:قال،إسحاقبنيحيىحدثنااحمد:وقال

الحواريينمعشر"يا:مريمابنعيسىقال:قالمكحولعنعبدالعزيز

يقدرومناللهروحيا:قالوادارا؟"البحرموجعلىيبنيانيستطيعايكم

أ[.]76/را")2(فراتتخذوهافلاوالدنيا"إياكم:قال؟ذلكعلى

"بحق:يقولكانمريمابنعيسىأن:لاحمد"الزهد"كتابوفي

معالمزابلعلىونوماالعذبالماءوشربالبرخبزاكلإن:لكماقول

.")3(الفردوسيرثانيريدلمنكثيرالكلاب

للدنيا،مثلاادمابنطعامضربالله"إن:!ي!عنه"المسند"وفي

.يصير")4(ماذاإلىفلينظر،وملحهقزحهوإن

)1(

)2(

)3(

)4(

)484(.رقماحمدللامام"الزهد"

.()138رقمالدنيا""ذمفيالدنياابيابنورواه

.32()5رقم"الزهد"

الدنيا""ذمفيالدنياابيوابن)481(،رقم"الزهد"فياحمدايضاورواه

طريقغيرمن043()47/"دمشق"تاريخفيعساكروابن)047(،رقم

.مكحول

)326(.رقم"الزهد"

444(.-443)47/مشق""تاريخفيعساكرابنورواه

رضيكعببنابيحديثمن،عبداللهزوائدمنوهو136(،)5/"المسند"

عنه.الله

)382(.رقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوصححه

كالكمونالقدر،فييطرحالذيالتابلوهوالقزحمنتوبله:ايوقزحه

58(.)4/الاثيرلابن"النهاية".ذلكونحووالكزبرة
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فصل

بها،بعضابعضنايفاخربيننا،تفاخرأنهاعنهاتعالىأخبرثم

شيئامنهاطلبمنكلحالوهذا،صاحبهعلىبهاليفخرفيطلبها

زهد.أوعلمأوقوةأوجاهأومالمنللمفاخرة

.ومحمودةمذمومة:نوعانوالمفاخرة

بها.الدنيااهلمفاخرة:فالمذمومة

جنسمنفهذه،الاخرةفيالمفاخرةيطلبان:والمحمودة

:أي،بالشيءغيرهعلىينفسالرجلانوهيبها)1(،المأمورالمنافسة

له.انفهويحميذلكمنويانف،دونهينالهانيغار

نأتحبولم،بهضننتإذانفاسةأنفسه،الشيءعليهنفست:يقال

منواحدكلكأن،ذلكمنتفاعلوالتنافس،دونكإليهيصير

التامةالرغبةالمنافسةوحقيقة،إليهصاحبهيسبقأنيريدالمتنافسين

النفيس.الشيءإلىوالمسابقةوالمبادرة

فصل

واحدكلفيحب؛والاولادالاموالفيتكاثرانهاعنهاتعالىاخبرثم

مالاغيرهمناكثرنفسهيرىبانويفرح،ذلكفيجنسهبنييكثران

والداراللهعنالنفولسيلهيماأعظممنوهذا،ذلكفيهيقالوأنوولدا

()2(المقابرزرتمحتىلا:كاترالع!>الهنم:تعالىقالكما؛الاخرة

)1(

)2(

.[26:]المطففين!(اتمئنافسونفيتنا!شلكذوفي>:تعالىقولهفيكما

الرابعة.الايةحتىالسورةأكم!ت)ب(:في
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.[2-1:]التكاثر

الامورمنبأمرالتكاثروشغلهألهاهمنفكل،شيءكلفيوالتكاثر

منالناسفمن،الايةهذهحكمفيداخلفهو،الاخرةوالداراللهعن

فيجمعه،بالعلماوبالجاهالتكاثريلهيهمنومنهم،بالمالالتكاثريلهيه

فانهوالجاهبالماليكاثرممناللهعندحالاأسوأوهذاوتفاخرا،تكاثرا

أسباباستعملوالجاهالمالوصاحبللدنيا)1(،الاخرةأسبابجعل

بأسبابها.وكاثرلهاالدنيا

فصل

أعجبغيثبمنزلةوأنهاوحقيقتهاالدنيامصيرعنسبحانهأخبرثم

نباته.الكفار

عرفوذلك،باللهالكفارهمالكفارأن-اللهشاءإن-والصحيح

،الزراعأرادولو،موضعكلب[]76/فيالنعتبهذاذكرواحيثالقران

يغجب>تعالىقولهفيبهذكرهمكما،بهيعرفونالذيباسمهملذكرهم

إعجابااشدلانهمبالإعجابالكفارخصقوإنما48[،:]الفتح(الزراع

بزينتهاإعجاباأشدفهم،ويكدحونيعملونلهاالتيدارهمفانها،بالدنيا

المؤمنين.منفيهاوما

اخروهذا،ويبسهاصفرارهوهوالنباتهذاعاقبةسبحانهذكرثم

ذلك.فنهايتهااخرهاإلىأولهامنالعبدملكهاولو،ومصيرهاالدنيا

الثلاثالنسخمنوالمثبتللاخرة".الدنيااسبابجعل"فانه:الاصلفي)1(

.الاخرى
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وأشديد،عذابإلىواستحالتالدنياانقلبتالاخرةكاشمافاذا

اللهرضيطالبأبيبنعليقالكما،وجزائهثوابهوحسناللهمنمغفرة

ومطلب،عنهافهملمنعافيةودار،صدقهالمنصدقدار"الدنيا:عنه

ومصلى،وحيهومهبط،اللهأنبياءمساجدفيها.سالملمننجح

العافية،فيهاوربحوا،الرحمةاكتسبوافيها،أوليائهومتجر،ملائكته

ببلائها،فتمثلتوأهلها،نفسهاونعتبنيها،آذشماوقديذمهاذافمن

غداةقومفذمها،وترغيباوتحذيراتخويفاالسرورإلىبسرورهاوشوقت

أيهافيا.فاتعظواووعظتهم،فذكرواذكرتهم؛آخرونوحمدها،الندامة

أبمنازل؟غرتكمتىبل؟إليكاستذمتمتىبتغريرهاالمغترللدنياالذام

كم،موروثاراشماكم!؟البلىفيأمهاتكبمضاجعام،الثرىفيابائك

الشفاء،لهتبتغيبيديكمريضامرضتكمعليلا،بكفيكعللت

مثلت،طلبتكتسعفهولم،شفاعتكتنفعهلمالاطباء؟لهوتستوصف

:فقالالمقابرإلىالتفتثمومصرعك")1(.مصرعهغداةالدنيالك

فقسمت،الاموالوأما،فسكنتالدورأماالتربةأهلوياالغربةأهليا"

ثم."عندكمماخبرفهاتوا،عندناماخبرفهذا،فنكحتالازواجوأما

.")2(التقوىالزادخيرأنلاخبروكملهمأذنلو"أما:فقالإليناالتفت

فيها،العبدفعلإلىالذميتوجهوإنماتذملاالحقيقةفيفالدنيا

الشهواتعليهاغلبتلماولكن.النارأوالجنةإلىومعبرقنطرةوهي

هوهذافصار،الاخرةوالداراللهعنوالاعراضوالغفلةوالحظوظ

)1(

)2(

ومضجعك"."ومضجعه:الاخرىالئلاثالنسخفيالكلمةهذهبعد

"تاريخفيعساكروابن)147(،رقمالدنيا""ذمفيالدنياابيابن:عنهرواه

07(.-96)58/و045(-894)42/"دمشق
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لهاصاراسمها،علىالغالبوهوفيها،ومااهلهاا[]77/علىالغالب

زادومنهاومزرعتها،الآخرةمبنىفهيوإلا،الاطلاقعندالذماسم

ابتغاءوذكرهومحبتهاللهومعرفةالإيمانالنفوساكتسبتوفيهاالجنة

فيها.زرعوهبماكانإنماالجنةفيالجنةأهلنالهعيشوخير،مرضاته

وسرور،العيونقرةمنفيهااللهلاولياءماوفصلامدحابهاوكفى

نعيميشبههلاالذيوالنعيم،الارواحولذة،النفوسوبهجة،القلوب

بهوالانسإليهوالانابةعليهوالتوكلوعبادتهومحبتهومعرفتهبذكره

عن)1(بهوالاشتغالعليهوالإقبالمناجاتهولذةلهوالتذللبقربهوالفرح

بهفاجتبى)2(امرهمنالقاهالذيوروحهوهداهووحيهكلامهوفيها،سواه

.عبادهمنشاءمن

هذا:وقالوا،الجنةنعيمعلىهذاوغيره)3(عقيلابنفضلولقد

.)4(حظهممنافضلوحقه،ونعيمهمحظهموذاكعليهماللهحق

جزائه.منافضلوالطاعةوالايمان:قالوا

ولو،مختلفيندارينفيامرينبينالتفضيليصحلاانه:والتحقيق

التفضيل.طلبلامكنواحدةدارفياجتماعهماامكن

)1(

)2(

)3(

)4(

".)ب(:"عمنفي

"فاخبر".:الاخرىالثلاثالنسخفي

:اسماهالموضوعهذافيمصنفوله.الحنبليعقيلبنعليالوفاءابوهو

كتابهفيرجبابنإليهأشاروقد"الجناتنعيمعلىالعبادات"تفضيل

فيشرعثم،عقيلابنإلىبنسبتهتصريحدون89ص"الانسنسيم"استنشاق

)العمير(..التسميةهذهنقد

"حقهم".)ب(:في
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والنظرالجنةودخول،فيهاماافصلالدارهذهفيوالايمانفالطاعة

.الاخرةفيماأفصلبرضاهوالفوزكلامهوسماعاللهوجهإلى

ولا،الاخرىالدارفيماأفصلوهذا،الدارهذهفيماأفصلفهذا

وهذا،الاسبابافضلهذابل؟أفضلالامرينفاي:يقالأنيصح

التوفيق.وبادده،الغاياتأفصل

فيوانقلابهاونهايتهاغايتهاوبينالدنياحقيقةسبحانهوصفولما

والمبادرةبالمسابقةعبادهأمر،وثوابومغفرةشديدعذابإلىالاخرة

بالانكادالمشوبالمنقطعالفانيعلىيؤثروهوأن،وأبقىخيرهوماإلى

.(1)والتنغيص

.)2(العظيمالفصلذوواللهيشاءمنيؤتيهفضلهذلكأنأخبرثم

فاخنل!السمامنانزلهممآالدئ!ألحيؤةمترالمواضرت>:تعالىوقال

لثئءٍيب[]77/علىاللهوكانألتسحنذد!ههشيمافاصبحالأرضنجاتيه-

.45[:]الكهف!(مقتدرا

الباقياتوأنالدنيا،الحياةزينةوالبنينالمالأنسبحانهذكرثم

ويدومثوابهايبقىالتيالصالحةوالاقوالالأعمال:وهي-الصالحات

)1(

)2(

اعدتوالازض!السماكعرضغرضهاوجةزلبهممنمغفرؤسابقواإلى>:قولهفيوذلك

.[12:يدلحدا]ورسله!باللهءانوالفذلى

ذوالفضلواللهيشةمنيؤيهاللهففحلذلك>:السابقةالايةفيقولهفيوذلك

.[12:]الحديد!(العظيص
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.)1(ثوابهويرجوالعبديؤملهماخير-جزاوها

به-فاخذل!السمامنانزلتهالدئامملالحيؤةترإنما>:تعالىوقال

وظفوازئيتزخرفهالارضىااضذتوالأدغمحق+اذاالناسيأكلضالأرضانبات

لمكانحصيدافجعلنفانهارااولئلأأضناأتنهاعلخهآالدروتأئهماقلها

.[42:]يونس!(شف!رونلقوملايتانفصللككذلالامسىتغى

سلمتالتيالسلامدارإلىعبادهدعاالدارهذهافاتعناخبرولما

عدلا،إليهابالدعوةعبادهوعم،والفناءوالزوالوالاستحالةالتغييرمن

.فصلا)2(طريقهاإلىبالهدايةشاءمنوخص

وإنما،إليهالخلقتقزبلاوالاولادالاموالأنسبحانهواخبر

.)3(فيهمومعاملتهاللهتقوىإليهيقربهم

،ذكرهعنواولادهماموالهمتلهيهمأن)4(عبادهسبحانهوحذر

فيوولدهمالهقلمنلاحقيقةالخاسرفهوذلكفعلمنأنواخبر

الدنيا)5(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ثوائارئكختيعدالضطختوأننقيتالديخاالحيوةنيلةوالبنونالمال>:قولهفيوذلك

.[64:لكهفا]!(وخيزأملأ

!(ث!ئقيمصر9إلىيشآ.منويهدىدارالسبميدعواإلىوالله>:تعالىقولهفيوذلك

ه25[:]يونس

ءامنإلامنتقرل!عندنازلفعاولد!بالتىولاامولكؤ>وقأ:تعالىقولهفيوذلك

.37[:سبا]!(منونءاألغرفتفىوهمصلوابماالضغفجزا.المفاوليهكصئحاوعمل

."ان"في:الاصل

ومناللهذتحرعناولد-ولآامولكغلخه!لاءامنوااتذيئيايها>:تعالىقال

.[9:فقونلمناا]!(لخسروناهمفاولئكلكذيفعل
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لهمفتنةفيهاالدنياأهلبهمتعماإلىعينيهيمدأنغ!يمنبيهونهى

هذامنوابقىخيرالاخرةفيلهاعدهالذيرزقهانواخبرواختبارا،

.به)1(متعواالدي

خيروذلكالعظيموالقرانالمثانيالسبعاتاهأنهسبحانهوأخبر

مدمنلهماتعااتاهماوجعل،دنياهمفيالدنياأهلبهمتعمماوأفضل

خيرالاخرةرزقمنلهادخروماالدنيافيالعطاءفهذا،ذلكإلىعينيه

.)2(إليهعينيكتمدنفلا،الدنياأهلبهمتعمما

)1(

)2(

ورزقفيهلانفتنهمالدياالحيؤةزقزهفتهمازوجابه!متعناماإكعينتكتصدنولا>:تعالىقال

.[131:طه](!خيرواتقىزفي

به-متفاماإكعينتكلتدنلا!العظيمانوالقؤالتثانيمنسبعاءائيئكولقد>:تعالىقال

.[88-87:لحجرا]<علئهمتخزنولائنهوازوبحا
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فصل

لعبدهاللهمنوابتلاءفتنةوالعافيةوالبلاءوالفقرالغنىانعرفوإذا

لاللايمانمطيتانوالشكرالصبرأنعلم،وشكرهصبرهبهايمتحن

موضعهفيمنهماوكلمنهما،مؤمنلكلبدولاعليهما،إلايحمل

الشكرمواطنفيوالشكر،أفضلالصبرمواطنفيفالصبر،أفضل

افضل.

جزءالصبركانإذاوأماللآخر،منهماكلمفارقةصحإنهذا

حقيقةمنهماوكلالصبر،أ[]78/مسمىجزءوالشكرالشكر،مسمى

إذاإلايصحلابينهمافالتفضيل،بيانهتقدمكمامعاالامرينمنمركبة

فييوجدلاالذهنيقدرهذهنيفرضوذلكالاخر،عنأحدهماجرد

.الخارج

شكرهعلىصبرهيغلبقدالعبدأن:وهووجهعلىيصحولكن

الطاهرةوالأعمالالاقوالمنالصبرمجردعلىزائدقدرهوالذي

لقوةفيههوماعلىالنفسصبرلغيراتساعفيهيبقىفلا،والباطنة

لله،وحبسهاالنفسكفإلىكلهاقواهفتنصرف،المحلوضيقالوارد)1(

كفهقوةعلىوالباطنةالطاهرةوالاعمالبالاقوالشكرهيغلب]وقد

امتناعهقوةمنأقوىوعملهإرادتهقوةفتكونلله[)2(وحبسهالنفسه

نفسه.وحيس

.الأخرىالثلاثالنسخمنواثبتها،الاصلمنساقطة)1(

مع،الاخرىالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما)2(

موجودغير،الجلالةولفظو)ن(،)م(فيليست"على":كلمةانملاحظة

)ب(.في
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منمتمكن،نفسهعلىحاكماحدهما:بشخصينهذاواعتبر)1(

عمله.جلوذلك،للمصيباتالتشكيقليلالشهواتعنحبسها

النفسسمح،والمتعديالقاصرالخيرلفعلالاعطاءكثيرواخر

الصبر.قوةعنالنفسضعيف،والبرالمعروفببذل

البذلوقوة،النفسوإمساكوالكفالصبرقوة:قوتانفللنفس

هاتينباجتماعوكمالها.بهتكملمافعلعلىوالاقدامالخيروفعل

فيها.القوتين

،القوتانلهاجتمعتمنفاعلاهم،طبقاتاربعذلكفيوالناس

فعلهقوةمناكملصبرهقوةمنومنهم،القوتينعدممنواسفلهم

ذلك.بعكسهومنومنهم،وبذله

علىمقامترجيحباعتباريكونانفاما؛الصبرعلىالشكرفضلفاذا

وقطحالاخرعن)2(الامرينمنكلتجريدباعتباريكونانوإما،مقام

.اعتبارهعنالنظر

لهافلنذكرالصابر،والفقيرالشاكرالغنيبمسالةهذاإيضاحوتمام

اعلم.والله،فيهاالصوابوجهعنويكشف،يخصهابابا

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب."واعتبرا":الاصلفي)1(

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب."على":الاصلفي)2(

337



والعشرونالثانيالباب

الصابروالفقيرالشاكرالغنيفيالنالصاختلاففي

ذلك؟فيالصوابهووما؟افصلايهما

كلواحتجتوالاغنياء،الفقراءبينالنزاعفيهاكثر)1(مسألةهذه

والائاروالسنةالكتابمندفعهيمكنهالمبماالاخرىعلىطائفة

أدلتمنهماكلافإن،الطائفتينتكافؤللمتأمليظهرولذلك،والاعتبار

موجباتباعيجببلبعضا،بعضهيعارضلاوالحق،تدفعلابحجج

.كان)2(أينالدليل

وصنفوا،الجانبينمنالمسألةفيالكلامالناسب[]78/أكثروقد

وأهلوالصوفيةوالأغنياءوالفقراءالفقهاءفيهاوتكلم،الطرفينمنفيها

كلهم.للناسوحقيقتهامعناهالشمول؛والتفسيرالحديث

كتابفيالحسينأبوذكرهماروايتينفيهاأحمدالامامعنوحكوا

أصحفيالشاكرالغنيمنأفضلالصابرالفقير:مسألة:فقال"التمام"

الروايتين.

منهمجماعةفالوبها.أفضلالشاكرالغني:ثانيةروايةوفيه

قتيبة.ابن

قوله-:السعيدوالوالدشاقلابنإسحاقابواختارها-الاولىوجه

)1(

)2(

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب."أكثر":الاصلفي

اينالدليل"اتباع)م(:وفيكان".الدليلينموجب"اتباع:العبارةالأصلفي

)ن(.و)ب(:منهو،كان"اينالدليلموجب"اتباع:والمثبت.كان"
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.75[:]الفرقان(صحروابماَالغرفةتحزوتاولتف>:تعالى

>بما.الجنة<الغرفة>)1(:الحسينبنعليبنمحمدقال

الدنيا)2(.فيالفقرعلى:قالَصبروا(

وأمتنيمسكينا،احيني"اللهم:قالانهلمجي!النبيعنانسوروى

ولم:عائشةفقالت،"القيامةيومالمساكينزمرةفيحشرني1و،مسكينما

خريفا،بأربعينالأغنياءقبلالجنةيدخلون"إنهم:قال؟اللهرسوليا

المساكينأحبيعائشةيا،تمرةبشقولوالمسكينترديلاعائشةيا

)4(0")3(القبامةيوميقربكاللهفإن،وقربيهم

الحجتين:منواحدةفيلهحجةلا:قلت

عزاللهطاعةعلىالشاكرصبريتناولفيهاالصبرفانالايةأما-

ولو.بلائهعلىوغيرهبالفقرالمبتلىوصبر،معصيتهعنوصبره،وجل

الشكر،علىرجحانهعلىيدللموحدهالفقرعلىالصبربهاالمرادكان

أيضا،الشاكرينجزاءعلىدلالصابرينجزاءعلىدلكماالقرانفان

)1(

)2(

)3(

)4(

ثقةالباقرجعفرأبوطالبابيبنعليبنالحسينبنعليبنمحمدهو

)987(.ص"التهذيب"تقريب:انظر.فاضل

792(.)182/8(،)347/3(،)1/الاولياء""حليةفينعيمابورواه

56(.)13/"القرانلاحكام"الجامعفيالقرطبيوذكره

".غريب"حديث:وقال)2352(،رقم""جامعهفيالترمذيرواه

الخدريسعيدأبيحديثمن)4126(،رقم"سننه"فيماجهابنورواه

صححهالقدروبهذا.بعدهوماعنهااللهرضيعائشةقولدون،عنهاللهرضي

)3/358(.:"الارواء"فيالألباني

الحنبلي.يعلىابيبنالحسينلابي203()2/"التمام"
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وسيخزي>،[451:عمران]آل!(افنكلينوسنجزي>:تعالىقالكما

.[441:عمران]آل!(الشحرينالله

ومابالجناتجزائهمنأكبرورضاه،الشكرفيرضاهأنأخبرقدبل

لاأنهعلىذلكيدللمصبروابماالغرفةالصابريناللهجزىوإذا،فيها

.شكروابماالغرفةالشاكرينيجزي

لوجهين:فيهحجةفلاالحديثواما-

محمدبنثابتحديثمنفإنه،بإسنادهيحتجلاأنهاحدهما:

أصحاببهيحتحلمهذاوالحارث،النعمانبنالحارثعنالكوفي

يصححلمولذلك.الحديثمنكر:البخاريفيهقالبل،الصحيح

.)1(بغرابتهحكمبل،عنهسكتولاحسنهولاهذاحديثهالترمذي

فإن؛مطلوبهمعلىيدللمصحلوالحديثأن:الثانيالجواب

مسكنةبل،المالفقرمسكنةليستعبدهمناللهيحبهاالتيالمسكنة

المسكنةوهذه،للهوتواضعهأ[]97/وخشوعهوذلهانكسارهوهيالقلب

ومسكنتهللهالقلبانكسارفانالفقر،لهايشترطولاالغنىتنافيلا

عدممسكنةمنوأعلىأفضلوصفاتهوأسمائهوكبريائهوجلالهلعظمته

وخشيةواختياراطوغااللهمعاصيعنالواجدالقادرصبرأنكما،المال

العاجز.الفقيرصبرمنأعلىلهومحبةاللهمن

ولم،والملكالغنىورسلهأنبيائهمنجماعةسبحانهاللهاتىوقد

لله.المسكنةعنذلكيخرجهم

أبيعنالجريريانباناهارونبنيزيدحدثنااحمد:الامامقال

)28(.صلهالصغير""الضعفاءفيالبخاريقولوانظر،سبقكما)1(
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أغمص)2(فينظرالمسجديدخلكي!النبيداود"كان:قال)1(السليل

ظهرانيبينمسكين:يقولثم،إليهمفيجلسإسرائيلبنيمنحلقة

علىزيادةوالبسطةوالغنىالملكمناللهاتاهمامعهذا")3(،مساكين

.النبوة

لمج!:اللهرسولقال:قالالاسلميبرزةابوروى:الحسينأبوقال

خريفااربعينبمقدارأغنيائهمقلالجنةليدخلونالمسلمينفقراء"إن

فيفقراءكانواانهمالقيامةيومالمسلميناغنياءيتمنىحتى

الدنيا")4(0)5(

منجماعةروايةمنلمججمالنبيعنثابتالحديثهذا:قلت

عبدالله،بنوجابرعمرو،بنوعبدالله،هريرةأبو:منهمالصحابة

.)6(مالكبنوانسالخدريسعيدأبيعنويروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

التهذيب""تقريب:انظر.ثقة،الجريريالقيسيالسليلابونقيربنضريبهو

)945(.ص

61(.)7/"العرب"لسان:انظر.مكاناحقرأي

)937(.رقمأحمدللامام"الزهد"

برزةابيعنالحارثبننفيعطريقمن)077(رقم"مسنده"فيالرويانيرواه

)883(.رقم"الفردوس"فيالديلمياوردهوالحديث

"الكامل":انظر.متروك،الاعمىداودابوالحارثبننفيعهوهذاونفيع

.61(-95)7/عديلابن

.303()2/"التمام"

03(.)0صسبقفقدهريرةابيحديثاما

)311(.صسبقعمروبنعبداللهوحديث

)311(.صسبقجابروحديث
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بلالاغنياء،قبلالجنةدحلواإذادرجتهمعلوعلىذلكيدلولا

الامروليانريبولا،عليهيحاسبونمالعدمالسبقعلىيدلإنما

تاخرمنيلزمولا،الشاكرالغنيوكذلكللحسابدخولهيتأخرالعادل

.)1(تقدمكماالفقيردرجةعندرجتهمانزولدخولهما

لم)2(اللفظةهذهصحتفانفقراء،كانواانهمالاغنياءتمنيواما

المواطنبعضفيالعادلالقاضييتمنىكما،درجتهمانحطاطعلىتدل

فمنزلة؛الامرشدةمنيرىلماتمرةفياثنينبينيقضلمأنهالقيامةيوم

واالغنيمةمنزلةوالولايةالغنىومنزلة،السلامةمنزلةوالخمولالفقر

العطب.

أصحابهفيقام!يمالنبيأنعمرابنوروى:الحسينابوقال

وماله،نفسهحقيعطيغني:بعضهمفقالخير؟"الناس"أي:فقال

الناسخيرولكن،بهوليسهذاالرجلب[]97/"نعملمجو:النبيفقال

)1(

)2(

)342(.صسبقانسوحديث

)3666(،رقم"سننه"فيداودابوفرواه،الخدريسعيدابيحديثاما

تدحلون،القيامةيومالتامبالنورالمهاجرينصعاليكمعشريا"ابشروا:بلفظ

قصة.وفيه.سنة"مائةخمسوذاك،يومبنصفالناسأغنياءقبلالجنة

غريبحسن"حديث:وقال)2351(،رقم"جامعه"فيالترمذيورواه

"فقراء:الترمذيولفط)4123(،رقم"سننه"فيماجهوابن،"الوجههذامن

ماجه:ابنولفطسنة".مائةبخمساغنيائهمقبلالجنةيدحلونالمهاجرين

".سنةمائةخمسبمقدارأغنيائهمقبلالجنةيدحلونالمهاجرينفقراء"إن

103(.03،)0ص

الحديث.ضعفبيانوسبق،السابقبرزةابيحديثفيجاءتالتيوهي
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0)2(جهد")1(علىيعطيفقيرمؤمن

يعلملاوحديث،فيهفينظرإسناداالحديثلهذايذكرلم:قلت

فقيرتفضيلتضمنلانه؛دليلفيهيكنلمصحولو،بهيحتجلاحاله

بينجمعفقد،الشاكرينوغنىالصابرينصبرفمعهجهدهمنيتصدق

الثلاثة،الاقسامأفصلهذاأنريبولاوسببيه،التفضيلموجبي

لمجم:اللهرسولقالكما،غيرهمندرهمألفمائةيسبقالواحدودرهمه

مائةدرهميسبقوكيفاللهرسوليا:قالوا"درهمألفمائةدرهم"سبق

ماللهواخر،بهفتصدقاحدهمافاخذدرهمانلهكانرجل":قال؟ألف

.بها"فتصدقألفمائةعرضهمنفأخذكثير

عنعجلانابنحدثناعيسىبنصفوانحديثمنالنسائيرواه

.)3(هريرةأبيعنصالحابيعنأسلمبنزيد

عنالحارثعنإسحاقأبيعنالثوريحديثمنالبيهقيوذكر

أوقيةمائةليكانت:أحدهمفقالع!يمالنبيإلىنفرثلاثةجاء:قالعلي

فتصدقتدينارمائةليكانت:الاخروقال،]أواقبعشرمنهافتصدقت

منهافتصدقتدنانيرعشرةليكانت:الاخروقال،دنانير[)4(بعشرةمنها

)1(

)2(

)3(

)4(

البهراني،ديناربنعبداللهترجمةفي238()4/"الكامل"فيعديابنرواه

به.عمرابنعننافععنطريقهمن

ص"التهذيب"تقريبوفي"الكامل"فيكماضعيفهذاديناربنوعبدالله

.303()2/"التمام"

فاخرجهخزيمةابنوصححه.2()528رقم"المجتبىالنسائيسنن"

)3347(.رقم"صحيحه"فيفاخرجهحبانوابن)2443(،رقم""صحيحهفي

)ن(.و)ب(منواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما
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.")1(مالهبعشرتصدققدكلكم،سواءالأجرفيكلكم":فقال،بدينار

بنيزيدحدثناالعوامأبيابنحدثناالاعرابيبنسعيدأبووقال

عفانبنلعثمانرجلقال:قالالحسنعنالاشهبأبوحدثناهارون

وتنفقون،وتحجونوتعتقونتتصدقونبالخيرالاموالأصحابياذهبتم

لدرهمفوالله:فال،لنغبطكمإنا:قاللتغبطوننا؟"وإنكم:عثمانفقال

.)2(

."لمحيضمنغيضدرهمالافعشرةمنخيرجهدمنأحدينفقه

بنيحيىعنالزبيرأبيعنالليثحديثمنداود"أبي"سننوفي

:قال؟أفضلالصدقةأياللهرسوليا:فالأنههريرةأبيعنجعدة

.")3(تعولبمنوابدا،المقل"جهد

قلت:قالذرأبيحديثمن"حبانابن"صحيحو"المسند"وفي

.")4(مقلمن"جهد:فال؟أفضلالصدقةأياللهرسوليا

عميربنعبيدعن(الازدي)عليحديثمن"النسائي"سننوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)3455(.رقم"الايمان"شعبو(،182)4/للبيهقي"الكبرى"السنن

.(141)1/"المسند"فياحمدورواه

.211ص"التهذيب"تقريب:انظر.ضعيف-عليعنراويه-والحارث

به.الاعرابيابنطريقمن)3456(رقم"الإيمانشعب)فيالبيهقيرواه

به.الحسنعن)077(،رقم"الزهد"فيالمباركابنواخرجه

.()1677رقمداود"ابي"سنن

حبانوابن)2444(،رقم"صحيحه"فيفأخرجهخزيمةابنوصححه

)3346(.رقم""صحيحهفيفاخرجه

)361(.رقم"حبانابن"صحيحو178(،)5/احمد""مسند

415(.)3/"الغليلإرواء"فيالالبانيوضعفه

".النسائي"سننمنوالتصويب."الاوزاعي":النسخوسائرالاصلفي
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"إيمان:قال؟افضلالاعمالايسئللمجيوالنبيانحبشيبنعبداللهعن

الصلاةفأي:قيل"مبرورةوحجة،فيهغلوللاوجهاد،فيهشكلا

:قال)1(؟أفضلا[]08/الصدقةفأي:قيل"القيام"طول:قال؟افضل

اللهحومماهجر"من:قال؟افصلالهجرةفاي:قيلمقل"من"جهد

.)2("جوادهوعقردمهاهريق"من:قال؟افضلالجهادفأي:قيل"عليه

منأفضلالمقلجهدصدقةأنعلىتدلكلهاالاحاديثوهذه

كانوإنعليهنقصانهأثريتبينلاالذيمالهببعضالمالكثيرصدقة

بكثرتهالاالقلوبفيمابتفاضلتتفاضلعنداللهالاعماللانكثيرا؛

علىاللهوإيثاروإخلاصهالفاعلوصدقالداعيبقوةبلوصورها،

نفسه.

منصدقةإلىقوتههوبرغيفنفسهعلىاللهاثرمنصدقةفأين

هذافرغيففيض؟!منغيضامالهبعضمندرهمألفمائةأخرج

.المستعانوالله،هذاألفمائةمنأثقلالميزانفيودرهمه

فصل

عبدالرحمنبنسليمانحديثمنعديابنرواهبماواحتجوا

:يقولالخدريسعيدأباسمععطاءعنأبيهعنيزيدبنخالدحدثنا

.غنيا")3(توفنيولا،فقيراتوفنياللهم":يقولجم!ي!اللهرسولسمعت

)1(

)2(

)3(

.الاخرىالثلا!النسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة

)2526(.رقم"النسائي"سنن

.()9144"سننه"فيداودابوورواه

52(.)4/""الاصابةفيحجرابنإسنادهوقوى

.(12)3/""الكامل
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بنيزيدبنخالدهوهذايزيدبنخالدفان،يصحلاالحديثوهذا

وعدمضعفهعلىأجمعوا،الدمشقيمالكأبيبنعبدالرحمن

.واه:معينابنوقالبشيء.ليسأحمد:قال،بحديثهالاحتجاج

.فيه)1(الكلامتقدموقد،الكذبإلىيحيىونسبه

قد:فقال)2(،المسألةهذهعنتيميةابنالاسلامشيخسئلوقد

أفضل،أيهماالصابروالفقيرالشاكرالغنيفيالمتأخرينمنكثيرتنازع

العلماءمنطائفةهذاورجحوالعباد،العلماءمنطائفةهذافرجح

.روايتانأحمدالامامعنذلكفيوحكي،والعباد

علىالصنفينأحدتفضيلعنهمينقلفلموالتابعونالصحابةوأما

الاخر.

إلافضيلةالاخرعلىلاحدهماليس:ثالثةطائفةقالتوقد

ذلكفياستويافان،أفضلكانوتقوىإيماناأعظمكانفأيهما،بالتقوى

الفضيلة.فياستويا

تفضلإنماوالسنةالكتابنصوصلان،الاقوالأصحوهذا:قال

اولىفاللهفقيراأوغنيايكرر>إن:تعالىقالوقد،والتقوىبالايمان

13[.هبهما<]النساء:

منأفضلهومنالاغنياءمنالاولينوالسابقينالانبياءفيكانوقد

أكثرمنأفضلهومنب[]08/الفقراءمنفيهموكانالفقراء،أكثر

)1(

)2(

)703،803(.ص

21-)11/"الفتاوى"مجموعفيالمسالةهذهفيالاسلامشيخكلاموانطر

،22122-،1325915)691-
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علىوالصبربالشكرفيقومونبالمقامينيقومونوالكاملونالاغنياء،

عنهما.اللهرضيوعمربكرأبيوحاللمجعص،نبيناكحالالتمام

كما،أنفعلاخرينوالغنىألنفعالناسلبعضالفقريكونقدولكن

الحديثفيكما،ألنفعلبعضهموالمرضأنفعلبعضهمالصحةتكون

وتعالى:تباركربهعنيرويفيماع!مالنبيعنوغيرهالبغويرواهالذي

منوان،ذلكلأفسدهافقرتهولوالغنىإلايصلحهلامنعباديمن"إن

منعباديمنوإن،ذلكلأفسدهاغنيتهولوالفقرإلايصلحهلامنعبادي

لامنعباديمنوإن،ذلكلأفسدهأسقمتهولوالصحةالايصلحهلا

خبيرإني،عباديادبرإني،ذلكلأفسدهاصححتهولوالسقمإلايصلحه

.بصير")1(

الجنةيدخلونالمسلمينفقراء"إن:قالأنهع!ي!النبيعنصحوقد

.الأغنياء")2(قبل

سمعالصلواتعقبالذكرالفقراءعلملماالاخرالحديثوفي

ذلك>":فقاللمجصللنبيذلكفذكروا،قالوامامثلفقالواالاغنياءبذلك

.)3("[12:لحديد]ا<يشامنيؤتعهآللهففحل

)1(

)2(

)3(

23(.-21)5/للبغوي"السنة"شرح

"الحلية"فينعيموابو)1(،رقم"الاولياء"كتابفيالدنياأبيابنورواه

الجوزيوابن)231(،رقم"والصفات"الاسماءفيوالبيهقي318(،)8/

وضعفه.)27(.رقم"المتناهيةالعلل"في

.1775رقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوضعفه

344(.03،)0صتخريجهسبق

)103(.صسبقوقدمسلماخرجه
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والاغنياء،عليهمالحسابلخفةالجنةدخولفييتقدمونفالفقراء

أعظمحسناتهكانتفانأحدهمحوسبإذاثم،الحسابلاجليؤخرون

.الدخولفيتأخروإن،فوقهالجنةفيدرجتهكانتالفقراءحسناتمن

ومنهم-حساببغيرالجنةيدحلون)1(الذينألفَاالسبعينأنكما

منأفصليكونمنبحسابالجنةيدخلقد)2(-محصنبنعكاشة

.الحسابتعبمناستراحواأولئكلكن،الدرجاتفياحدهم

الغنىضدوهووالسنةالكتابفي)3(المذكورينالفقراءفيوهذا

.الزكاةيوجبلاالذياوالزكاةأخذيبيحالذي

الزهدعنعبارةالفقر:الناسمنكثيراصطلاحفيصارقدثم

،مالذاكانوإنفقيزابذلكاتصفمنويسمون.والاخلاقوالعبادة

وقد،[)4(ماللهيكنلموإنبفقيرليس:قالوابذلكيتصفلم]ومن

تصوفا.المعتىهذايسمى

منهؤلاءمنثم،والصوفيالفقيرمسمىبينيفرقمنالناسومن

أفضل.الصوفيمسمىيجعلمنومنهم،أفصلالفقيرمسمىيجعل

بلالمحدثةالألفاظإلىينظرلاأنه:البابهذافيأ[]81/والتحقيق

.الاخرىالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة)1(

)216(رقم"صحيحه"فيومسلم)5811(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه)2(

.هريرةابيحديثمن

اوجهوهو.".المذكورالفقر"في:المطبوعاتبعضوفي،الاصولفيكذا)3(

.للسياق

.الاخرىالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما)4(
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جعلقدوالله،والمعانيالاسماءمنوالسنةالكتاببهجاءماإلىينظر

كان،أعظمذلانمننصييهكانفمن،والتقوىالايمانأوليائهوصف

اعلم.والله،ذلكسوىبمااعتبارولا،افصل
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والعشرونالتالثالباب

بهاحتجتماذكرفي

والاعتباروالاثاروالسنةالكتابمنالفقراء

علىإلاالقرانفيوالمالالغتىسبحانهاللهيذكرلم:الفقراءقالت

:وجوهاحد

زء51أن!ليطىالالنشنإنص>:تعالىكقوله،الذموجهعلى:الأول

فىلبغواءلعبادهالررقاللهبس!ولو!>:وقوله،7[،6:]العلق!(استغغ

لجعلناوحدصأمةالناسطليهونأنولولا>:وقوله،[27:]الشورى(لاؤضىا

!ولبيوتهخيظهرونعلئهاومعارجففحةمنسمفااليوصتهميكفردإلرخمقلمن

الذنياالمحيؤه!علضاذلك!لوانوزخرفا!تحبهونعليهاوسرراابوبا

فلا>:تعالىوقال35[،33-:]الزخرف!(للمئقينرئكعندوالأخرة

وتزهقالديخاالحيوةفىبهاالعذبهم!اللهيريدإئماأولدهمولاامولهمتعجتك

ن!بنةوالبنونالمال>:تعالىوقال،[55:]التوبة!(بهفرونوهماننط

مفالشهؤتحبللناسزين>:وقال46[،:]الكهف(الديخاالجؤة

[14:عمران]ال(والففمةالذهبمفائمقنظرةوالقتظيروالبنينالنسا

كثير.ذلكونظائر،الآية

قالكما،والامتحانالابتلاءدججهعلىيذكرهان:الثانىالوجه

تعالى:وقال15[،:]التغابن(قتنةواولدكمآضوافىإنما>:تعالى

(!يمثئعرونلابلالخيثلتفيلهملنمماخ!وبخينمالىمنبهءنمد!انمااتحسبون>

.[55،65:]المؤمنون

الالنسن>فاما:بالفقرابتلىكمابالغتىابتلائهعنمخبزاتعالىوقال
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الاية،15[]ا!جر:<!ادرمنربفيق!لونعم!لفماكرم!ربهلاتئةماإذا

.3[5:]الانبياء!(ترتجعونلتناوإوالخيزفتنةبالشروشلونبم>:لوقا

وإنما،شيئااليهتقربلاوالاولادالاموالأنإخباره:الثالثالوجه

ولآافولكؤ>وما:تعالىكقوله،الصالحوالعملالايمانإليهيقرب

الضغفجزاءطمفاولبهكصنحاوعملمنءامنا،زلفئعندناتقربكولتىبااولدكم

.37[:]سبا!(ءامنونالغرفتفىوهم!اعلوا

لمنمتعةجعلهاإنماوالمالوالغنىالدنياانإخباره:الرابعالوجه

فقال]81/ب[،للمتقينجعلهاالاخرةوأن،الاخرةفيلهنصيبلا

فيهلنفتنهمالديخاِألخمؤة>:تعالى

الئارعلىكفرواالذيئيترضويؤم>:وقال،[113:]طه!(خيروائمئرفي!ئؤق

.[02:]الأحقافبها<الدنياواستمئعمحياتكوفىطئئتكؤاذهبخم

تكونانترضى"أما:لعمربقولهع!يمالنبيأشارالمعنىهذاوالى

.)1(الحديثوسيأتي،"الاخرةولناالدنيالهم

بالذمإلاالثروةوأصحابالمترفينيذكرلمأنه:الخامسالوجه

!هاذا>:وقوله،[54:]الواقعة!(صرفينذلكفتلكالؤاإنهم>:كقوله

تريهضوالا>:وقوله،[16:]الاسراءفيها<ففسموامزفيهاامرناقزيةنهكانناأر

.[13:]الانبياء!(لمحثئلونلعلكتمومسبهنكمفيهاترفتمماإكوارخعوا

وتأكلوت>:فقال،المالمحبذمسبحانهأنه:السادسالوجه

رقم"صحيحه"فيومسلم)1951(،رقم"صحيحه"فيالبخارياخرجه)1(

إيلاءقصةفيعنهاللهرضيالخطاببنعمرحديثمنكلاهما)9147(،

فيطيباتهمعجلواقدقوماولئك"إن:فيهالبخاريولفظ،نسائهمنعروالنبي

الدنيا".الحياة
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02[،،91]الفجر:!(جماحئاالمالوتخبىن!لماا!لأالئراث

به.وعيرهمالمالبحبفذمهم

فيها،والسعةوالغنىالدنيامتمنيذمسبحانهأنه:الساببع[لوجه

تعالىفقال،وخالفهمعليهمأنكرمنومدح،عظيماعطاءذلكورأوا

الخيوةيرلدونالذلىقال-زينتهفىفؤمهفىفخرج>:زمانهأهلأغنىعن

اوتوالذلررألوقا!عظبمح!لذوإنوقوونأوتيمامثلفايخلثتالذئيا

إلايلقنقآولاصنهلحأوعملءامفلمنخيراللهثوابوثيمالعلم

08[.97،:]القصص!(الفخبروت

هذهيلقىولاصالحا،وعملامنلمنخيراللهعندماأنفأخبروا

والجنةالمثوبةأوالعلمأوتواالذينبهاتكلمالتيالكلمةوهيالوصية

عليهادلالتيوالطريقةالسيرةأو،خير(اللهثواب>:فولهعليهادلالتي

إلاذلكيلقىلاحالكلوعلى(،صملحأوعملءا!تلمن>:قوله

وقدالاغنياء،فيهأترفوماوشهواتهاالدنياوعنالفقرعلىالصابرون

وزينتها.الدنياتمنواالذيندونالعلمأهلمنبأنهملهمسبحانهاللهشهد

يكونالتفضيلأنظنمنعلىأنكرسبحانهأنه:الثامنالوجه

؟!وفضلةزيادةهوبمافكيف،الملكلافامةإليهيحتاحالذيبالمال

مل!طالوتلتمبعثقداللهإننبيهملهضوقال>:تعالىفقال

منسعةيؤتولممتةبالمفكأحقوتحنعلئناالملثلهيكؤنافىلواقا

1(<)الع!والج!مفيبسطةوزادوعلتماصظقنهاللهإنقالائماذ

كمابالمال]ليسالفضلأنواخبر،قولهمسبحانهاللهفرد247[،:]البقرة

الأصل.منساقطالمعقوفينبينما)1(
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.بالماللابالعلم[)1(الفضلوأن،توهموه

هوختنففيفرحوافبذلكأ[]82/وبرختهءاللهبففطقل>:سبحانهوقال

،والقرانوالايمانالعلمورحمتهففضله58[،:]يونس!(ممائحمعون

وأسبابه.المالهويجمعونهوالذي

فىمعيشتهمبينهمقسمنايننرلبقرحمتيقسمونأهم>:تعالىقولهومثله

ورحمتبعفحاسخرئاليتخذبعضهمررجمخبعفىفؤقبعضهمورفعناالديخاالحيؤة

.3[2:الزخرف]!(ئحمعونمماخئررئب

وغيرهالمالجمعفيالتكاثرأنأخبرسبحانهأنه)2(:التاسعالوجه

ذلك،علىوتوعدهم،لهاوالاستعدادالآجرةعنوشغلهمالناسألهى

!تعلمونسؤف!كلاالمقابرزرتمحتى!الثكالز>ألهني:تعالىفقال

ه[5-1:]التكاثر!ن<اعلملوتعدون!صتعلمونسؤفصثخ

والداراللهعنوألهاهمالدنياأهلشغلالتكاثرأنسبحانهفأخبر

منرقدةمنيفيقواولم،المقابرفزاروا،الموتحضرهمحتىالاخرة

غيربأنهمإيذاناالموتدونالمقابرزيارةالغايةوجعلالتكاثر،ألهاه

الزائرينبمنزلةفيهاوأنهمالقبور،فيمستقرينولامستوطنين

غيرلهازائرينكذلانالدنيافيكانواكماعنهايظعنونثممدةيحضرونها

النار.أوالجنةهيالقرارودار،فيهامستقرين

نفسهوالمذموملانإماذكرهتركبلالمتكاثر)3(سبحانهيعينولم

)1(

)2(

)3(

.الاخرىالثلاثالنسخمنالمعقوفينبينما

تكرار.وهو"..أخبرانه"؟الاصل

)ب(.منوالمثبت.به""المتكاثر)ن(:و)م(وفي"المكاثرة"،:الاصلفي
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ولمواللهو،اللعبشغلك:يقالكما،بهالمتكاثرلابالشيءالتكاثر

به.ويلهوبهيلعبمايذكر

أسبابمنغيرهالعبدبهيكاثرماكلوهو)1(،الاطلاقإرادةوإما

بهيبتغيلاعلمأوغراسأوبناءأوإماءأوعبيدأوجاهأومالمنالدنيا

اللهعنالملهىالتكاثرمنهذافكل،اللهإلىيقربهلاعملأواللهوجه

.الاخرةوالدار

انتهيت:قالأنهالشخيربنعبداللهحديثمن"مسلمصحيح"وفي

ماليآدمابن"يقول:قال!(ثرالث!الهعكم>:يقرأوهوع!يمالنبيإلى

فافنيت،أكلتاو،فأمضيتتصدقتماإلامالكمنلكوهل.)2(مالي

.)3("فأبليتلبستاو

هباءتكاثرهعاينإذامؤكداوعيداالتكاثرألهاهمنسبحانهأوعدثم

فوجدوغرورا،خدعاكانتإنمابهاكاثرالتيدنياهأنوعلممنثورا،

أمثاله،خسركماتكاثرهب[]82/هنالكوخسر،لهلاعليهتكاثرهعاقبة

اللهعنشغلهالذيتكاثرهوصار،حسابهفييكنلممااللهمنلهوبدا

عذبثم،دنياهفيبتكاثرهفعذب،عذابهأسبابأعظممنالاخرةوالدار

أفادإذ،بتكاثرهالخلقأشقىفكانالقيامةيومبهيعذبثم،البرزخفيبه

منصاربأنإلاتكاثرهمنيفزفلم،والسلامةالغنيمةدونالعطبمنه

الاسفلين.معحصلبأنإلاالدنيافيعلوهمنيحطولم،الاقلين

فقر،لكلجالباوغناء؟!اجلهماورزءا؟!اقلهماتكاثرالهفيا

)1(

)2(

)3(

".للاطلاقاراده":الاصل

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنسقطت

)5892(.رقم"مسلم"صحيح
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:غطاؤهعنهانكشفإذاصاحبهيقولشر،كلإلىبهتوصلوخيرا

وفاتيقبلاللهبطاعةوعملت24[،]الفجر:!(لجانيقذمت>يلتتني

قاييآ(هو!بدةإنهاكلأئريهتفيماصخلحاأغمللعلى!احعونرب>

فلايسألهاورجعة،عليهايعولفلايقولهاكلمةتلك[99،001:المؤمضون1

إليها.يجاب

الملائكةإلىالتفتثم،بربهاستغاب(رب>:أولاقولهوتأمل

اقىجعون(>:فقالوتعالىتباركربهيديبينإلىبإحضارهأمرواالذين

تركفيماالصالحالعمليستقبلأن:وهوالرجعةسؤالسببذكرثم

لا(،>كلا:لهفيقال،واسبابهوقوتهوسلطانهوجاههمالهمنحلفه

تذكر.منفيهيتذكرماعمرتوقدالرجعىإلىلكسبيل

لهيفسحوأن،استقالهمنيجيبأنالرحيمالكريمشأنكانولما

الرجعةالمفرطهذاسؤالأنسبحانهأخبر،فاتهماليتدارك؛المهلةفي

تعملأنتأبىوطبيعتهسجيتهوأنتحتها،حقيقةلاقائلهاهوكلمة

نهيلمالعادردلووأنه،بلسانهيقولهشيءذلكوأنما،أجيبلوصالحا

وجدهوعلمهوعزتهالحاكمينأحكمفحكمة،الكاذبينمنوأنه،عنه

حالهلكانتردولو،ذلكفيفائدةلافانه؛سألماإلىإجابتهيأبى

فقافىاالنارعلىدرقفواترى+!ولو>:تعالىقالكما،الاولىحالهمثلالثانية

صقبليخفونكالؤامالهمبدابل!اثويخينمقوكونرشائايمقولانكذبنرذئلئتا

.[72،28:الانعام1!(لبهذبوننهتمدمهاعنهضهوالمالعادواواولور

فراجع.وردواوما،الايةهذهمعنىحولالمفسرينأكثرحاموقد

اجلومعناهاغليلا)1(،ترويولاعليلاتشفيلاتجدهاأقوالهم

-)2/كثير"ابن"تفسيرو29(،)2/"البغوي"تفسير:المثالسبيلعلىانظر)1(
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ولابل(>بالاضرابلوجهيتفطنواولم،بهفسروهامماأ[]83/وأعظم

،العذابلهمالذي!داأنوظنوا،يخفونهوكانوالهمبداالذيللأمر

مضافاقدروا(ندمنيخفونما!لؤا>:قولهمعملتئفاذلكيروالمفلما

لااخرأمرعليهمفدخل<،قبلىمنيخفونكالؤاما>جزاءوهومحذوفا

بل،وكفرهمشركهميخفونيكونوالمالقومأن:وهوعنهلهمجواب

عليه.ويحاربونإليهويدعونيظهرونهكانوا

مواردبعضفيالقومإن:قالوا،عليهمواردهذاأنعلمواولما

كئامارشا>والله:وقالوا،وجحدوهشركهمأخفواومواطنهاالقتامة

الذيذلكجزاءلهمبداالنارعلىوقفوافلما،23[:]الانعام!(مشركين

.التفسير)1(أهلهذاوعلى:الواحديقال.أخفوه

بل(>بوالاضرابالسياقفإن؛شيئاالقولهذاأربابيصنعولم

ذكروهالذيبهذايلتئملامشركينلعادواردوالوبأنهمعنهموالاخبار

فتامله)2(.

الرؤساءعنهماخفاهماللأتباعبدابل:الزجاجمنهمطائقةوقالت

.)3(البعثأمرمن

.بخافليسماالتكلفمنوفيه،تفسيرإلىيحتاجالتفسيروهذا

)1(

)2(

)3(

.(462)6/"القرطبيتفسير"و،(121-221

263(.)2/الوسيطفيللواحديالسابقالكلاممفادانظر

وقولهم:عنه،نهوالمالعادواردوالو"بانهم)ب(:في

فتافله".ذكروهالذيبهذايلتئملاممث!يهين!(

.للسياقملائمةغيرزيادةوفيها

23(.)3/المسير""زادفيالزجاجكلامانظر
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يكنلمكفرهمكأن:قالالايةمنالمبردقهمهماهذامنوأجود

.)1(مضرتهعليهمخفيتإذلهمباديا

خفياكانفكأنهووبالهعاقبتهعليهمخفيتلماأنهم:كلامهومعنى

حقيقتهلهمظهرتالعذابعاينوافلما،حقيقتهلهمتظهرلمعنهم

.وشره

الآنلكظهر:قبلأمرفيحدثتهكنتمنفيتقولكماوهذا:قال

.هذاقبللهظاهراكانوقدلك؟!قلتكنتما

علىبهينادونكانوا)2(الذيوشركهمكفرهمعنيعبرأنيسهلولا

لخفاءيخفونهكانوابأنهموبادحاضركلإليهويدعونالأشهادرووس

والسعيالنفوسوقتلوالفسادالظلمأظهرلمنيقالولا،عنهمعاقبته

عليه.وخفائهاعاقبتهبسوء"لجهلهذلكأخفىأنهبالفسادالارضفي

المشركينهؤلاءأن-:كلامهمنارادبماأعلموالله-الآيةفمعنى

إلىيردونأنهمتمنواداخلوهاأنهموعلمواوعاينوهاالنارعلىوقفوالما

نأسبحانهفأخبر،رسلهيكذبونولاب[]83/وآياتهباللهفيؤمنونالدنيا

سجيتهمبل،الايمانوسجاياهمظبائعهمفيليسوأنهكذلكليسالامر

قبله،كانواكماالردبعدلكانوارذوالووأنهم،والتكذيبوالشركالكفر

.وصدقوالآمنواردوالوأنهمزعمهمفيكاذبونانهمواخبر

بل(،>بالاضرابمعنىلكتبينومرادهاالآيةمقصودتقررفاذا

)1(

)2(

29(،)2/"البغوي"تفسيرو23(،)3/المسير""زاد:فيالمبردكلامانظر

264(.)6/"القرطبيتفسير"و

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب."الذين":الاصلفي
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علىلهموالحامل.يخفونهكانواوالذيلهمبداالذيمعنىوتبين

علىأنهمالدنيافييعلمونكانوافالقوم،(ولانكددنرديخلئتا>:قولهم

وتحققوهذلكوتيقنوا،اللهعنبلغوهمفيماصدقوهمالرسلوأنباطل

بكتمانه.تواصوابلبينهميطهروهولمأخفوهولكنهم

لممامعرفةوالايمانالرجوعتمنيعلىلهمالحامليكنفلم

ويخفونه،ذلكيعلمونكانوافانهم،الرسلصدقمنيعرفونهيكونوا

الباطلعلىأنهمعلمهممنعليهينطوونكانواماالقيامةيوملهمفظهر

يكتمونهكانواأنبعدعياناذلكفعاينوا،الحقعلىالرسلوأن

الكفرإلىولعادوا،بالإيماننفوسهمسمحتلماردوافلو،ويخفونه

وأنالحقهوأنهيومئذلعلمهمالايمانيتمنوالمفإنهم،والتكذيب

باحتماله.لهمطاقةلاالذيالعذابعاينوالماتمنوهوإنما،باطلالشرك

حبهأنيعلموهوومعاشرتهشخص)1(محبةيخفيكانكمنوهذا

)2(قيمهعليكاطلعإن:لهفقيل،عنهعدولهفيالرشدوأنباطل

هيومعاشرتهمحبتهبل:ويقولويكابر،ذلكيعلموهو.عاقبك

نأتمنىالعقوبةوتيقن،ذلكعلىليعاقبهوليهأخذهفلما،الصواب

محبتهمنقلبهوفي،ذلكبعدبهيجتمعلاوأنه،العقوبةمنيعفى

بلالعقوبةمعاينةبعدالمعاودةعلىيحملهمامعاشرتهعلىوالحرص

معرفتهمنيخفيكانماالعقوبةعندلهفظهر،وأنهكتهمستهأنبعد

عنه.نهيلمالعادردولوعنهنهاهمنوصواببخطئه

يخفيهكانوالذي.ويعاشرهشخصايحبكان:يقالانتقضيالمثلمطابقة)1(

)ص(..الشخصحثلابخطئهمعرفتههو

"وليه".:الاخرىالثلاثالنسخفي)2(
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رددنالوأنا:قولهمنفيوهوالمعنىلهذاالاضرابمطابقةوتأمل

:أي،الحقهوالرسلقالتماأن)1(الانلناظهرلانه،وصدقنالامنا

فلم،تخفونهوكنتموتعرفونهذلكتعلمونا[]84/كنتمبلكذلكليس!

كانمالكمظهربللتعذروا،بهعالمينتكونوالمشيءلكميظهر

أعلم.واللهوكتمانهبإخفائهتواصونوكنتملكممعلوما

أهمفلعلهالمسالةهذهأثناءفيالمعترضالفصلهذاتستطلولا

التوفيق.وبادئه،وأنفعمنها

5(ادقينصكلملوتلمبص>:وقولهفيهاالكلامتمامإلىفلنرجع

التكاثر،ألهاكملما:أي،تقدمماعليهدلمحذوفجوابه5[]التكاثر:

علممنكمفقدلمابكمأولىهوعماوإلهاوهالتكائرهذاوجدوإنما

يشكلاالتيالضرورياتحدإلىبصاحبهيصلالذيالعلموهو،اليقين

وثبوتها.صحتهافييمارىولا

موجبهعنألهاهلماوباشرتهالقلبإلىالعلمهذاحقيقةوصلتولو

يكفيلاقدعواقبهوسوءالشيءبقبحالعلممجردفان،عليهأثرهوترتب

فإذاأشد،لتركهالعلمهذااقتضاءكانيقينعلملهصارفإذا،تركهفي

شيء،اندرمنعنهموجبهتخلفكانالمشاهداتكجملةيقينعينصار

بدر:أهلفيحسانقالالمعنىهذاوفي

ساروا)3(ماالعلميقينيعلمونلولحينهم)2(بديىإلىوسارواسرنا

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلفيليست)1(

"لحتفهم".)ب(:في)2(

476(.)1/:حسانديوانفيانظره)3(
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،[3،4:ثر]ات(تعلمونسؤفصنم!تعلمونسوفك!>:وقوله

!(سيعالونصفئ!سيعلمون!>:كقولهالعلملحصولتأكيدهو:قيل

.[4،5:النبا1

،الموتونزولالمعاينةعندالاولالعلمبلبتأكيدليس:وقيل

القبر.فيالثانيوالعلم

.)1(عباسابنعنعطاءورواهومقاتلالحسنقولهذا

أوجه:عدةالقولهذاصحةعلىويدل

أمكنوقد،الاصلهووالتأسيسالجديدةالفائدةأنأحدها:

بالفصاحة.الاخلالوعدموجلالتهالمعنىفخامةمعاعتباره

بينمابتراخيمؤذنةوهي،العلمينبين(ثم>توسط:الثاني

.وخطرازماناالمرتبتين

المعاينةعنديعلمالمحتضرفانللواقعمطابقالقولهذاان:الثالث

العلمفوقهوعلماذلكبعدهوماالقبرفييعلمثم،عليهكانماحقيقة

.الاول

الايةمنفهمواالسلفمنوغيرهطالبأبيبنعليان:الرابع

القبر.عذاب

عنالرازيسلمبنحكامحدثناكريبأبوحدثنا:الترمذيقال

عنزرعنعمروبنالمنهالعنالحجاجعنقيسب[]84/أبيبنعمرو

/4)"البغويتفسير"و،(4/945)للواحدي"الوسيط":انظر)1(

548(.)4/كثير"ابنتفسير"و(،2181/)0"القرطبيتفسير"و

063
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>ألهنكمنزلتحتىالقبرعذابفينشكزلنا"ما:قالعلي

1[")1(.ه(]التكاثر:الئ!ثر

!"!لأ(تعلمونسؤفصثم>:قولهمعنىأنيعني:الواحديقال

القبور.في4[]التكاثر:

ا؟3اتجحيملتروت>قولهمنبعدهلمامطابقهذاان:الخامس

الاولىغيرالثانيةالرؤيةفهذه7[،6:]التكاثر!(اليقينلزوخهاعفض

منوالثانيةالاولىالرؤيةبينوالفرق،الاولىللرؤيةلفظياتأكيداوليست

وجهين:

وتراخيالاولىوتقدم،اليقينبعينالثانيةوتقييدالاولىإطلاق

عنها.الثانية

والنونالتوكيدولامالقسمبواوالمؤكدبالاخبارالسورةختمثم

فيفيهكانالذينعيمهعنيسألأحدفكل،النعيمسؤالعنالثقيلة

لا؟أمووجههحلهمننالههلالدنيا

تعالىاللهشكرهل:اخرسؤالاعتهسئلالسؤالهذامنتخلصفاذا

لا؟أمطاعتهعلىبهفاستعانعليه

صرفه.محلعنوالثاني،)2(استخراجهسببعنسؤالفالاول

عمرابنعنرباحأبيبنعطاءحديثمنالترمذيجامعفيكما

)1(

)2(

".غريبحديث"هذا:وقال)3355(،رقم"الترمذي"جامع

)ب(:وفي".استخراجهعنسبب"فالاول:الاصلفي

)ن(.و)م(منوالمثبت."استخراجه
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يومادمابنقدماتزوللا":قال!يمالنبيعنمسعود[)1(ابن]عن

وعن،أفناهفيماعمرهعن:خمسعنيسألحتىربهعندمنالقيامة

فيماعملوماذا؟أنفقهوفعمااكتسبهأينمنوماله،أبلاهفيماشبابه

علم؟")2(.

عبدقدماتزول"لا:ع!ي!اللهرسولقال:قالبرزةأبيعنأيضاوفيه

وعن،فيهعملماعلمهوعن،أفناهفيماعمرهعنيسالحتىالقيامةيوم

هذا:قالابلاه".فيماجسمهوعن،أنفقهوفيمااكتسبهأينمنماله

)3(
صحيح.يث

ماأول"إن:!واللهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمنأيضاوفيه

لكنصحألم:لهيقالأن-النعيممنالعبديعني-القيامةيومعنهيسال

.")4(!البارد؟الماءمنونرويك،جسمك

نزلتلماقال:العوامالزبيربنحديثمنأيضاوفيه

رسوليا:الزبيرقال8[]التكاثر:!(النعيمعنيؤمبذ(لتشلن)ثو>

إنه"أما:قالوالماء؟التمر،الاسودانهووإنماعنهنسألالنعيمفأيالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منهووانما،الشلاثالنسخسائرفيولا،الاصلفيليسالمعقوفينبينما

.الترمذيجامع

حديثمننعرفهلاغريب"حديث:وقال)2416(،رقم"الترمذي"جامع

قيسبنوحسين،قيسبنالحسينحديثمنإلاع!ي!النبيعنمسعودابن

".حفظهقبلمنالحديثفييضعف

".صحيححسن"حديث:قالوفيه)2417(،رقم"الترمذي"جامع

".غريب"حديث:وقال)3358(،رقم"الترمذي"جامع

)ب(:وفي<.لقشلنثص>و)ن(:)م(وفي"ولتسئلن".:الاصلفي

>لتشلن(.
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أ[.8/]هحسن)1(حديثهذا:قال."سيكون

حاضر،والعدوالأسودانهمافانما":وقالنحوههريرةأبيوعن

.")2(سيكونذلكإن:قال،عواتقناعلىوسيوفنا

سيكونالنعيمانبهالمراديكونأناما"سيكونذلك"إن:وقوله

وإن،ذلكعنيقعالسؤالأنايالسؤالإلىيرجعأنواما،لكمويحدث

الصحيح-الحديثفي!مقولهعليهويدل.النعيممنفانهوماءتمراكان

النعيممن"هذا-:الباردالماءمنوشربواولحمارطبامعهأكلواوقد

بحقه.والقيامشكرهعنسؤالفهذا.")3(القيامةيومعنهتسالونالذي

يومبالعبد"يجاء:قالمحك!يمالنبيعنأنسحديثمنالترمذيوفي

وخولتكأعطيتك:اللهفيقول،اللهيديبينفيوقفئذج)4(،كأنه[لقيامة

أكثرفتركتهوثمرتهجمعتهربيا:فيقول؟صنعتفماذا،عليكوأنعمت

إلىبهفيمضىخيرا،يقدملمعبدفاذا(به)اتكفارجعنيكانما

النار")6(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)3356(.رقم"الترمذي"جامع

)4158(.رقم"سننه"فيماجهابنورواه

"وحديث:عقبهالترمذيقالثم)3357(.رقم"جامعه"فيالترمذيأخرجه

.هذا"مناصجعندي-السابقالزبيرحديثاي-عمروبنمحمدعنعيينةابن

عنهاللهرضيهريرةابيحديثمن)3802(رقم"صحيحه"فيمسلمرواه

".النعيمهذاعن"لتسألن:بلفط

.(011)1/الاثيرلابن""النهاية.بذجانوجمعه،الضانولد:البذج

قدمت،ماارني:لهفيقول"كفه،:الكلمةهذهبعد"الترمذي"جامعفي

".كلهبهاتكفارجعني،كانمااكئرفتركتهوثقرتهجمعتهرلثيا:فيقول

عن=واحدغيرالحديثهذا"روى:وقال)2427(رقم"الترمذي"جامع
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لمجي!:اللهرسولقالقالا:هريرةوأبيسعيدأبيحديثمنوفيه

ومالاوبصرا!سمعالكأجعلالم:لهاللهفيقولالقيامةيومبالعبد"يؤتى

فكنت،)1(وتربعترأسوتركتك،والحرثالأنعاملكوسخرت،وولدا

كماأنساكاليوم:لهفيقوللا.:فيقولهذا؟يومكملاقيأنكتظن

)2(.صحيححديثهذا:قال."نسيتني

وهمبالكفارخاصالخطابهذاأن:المفسرينمنطائفةزعموقد

واختار)3(،ومقاتلالحسنعنذلكوذكروا،النعيمعنالمسرولون

قال:الايةهذهنزلتلمابكرأبيبحديثواحتج،ذلكالواحدي

منالتيهانبنالهيثمأبيبيتفيمعكأكلتهاأكلةأرأيت":اللهرسوليا

هذايكونأنعلينااتخاف،عذبوماءذلب)4(قدوبسرولحمشعيرخبز

ثمللكافر("،ذلك"إنما:ع!يماللهرسولفقالعنه؟نسالالذيالنعيممن

.([)71:]سبا!(الكفورالانجزىوهل>:أقز

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

خطابكلهاالسورةلان؛القوللهذايشهدوالظاهر:الواحديقال

."05.يسندوهولم،قولهالحسن

يا"وتراستربعاذركالم":القيامةحديث"في(:186)2/""النهايةفيقال

ياخذكانالملكلانمطاعا؛رئيسااجعلكالميريد...الغنيمةربعتاخذ

اهـ."اصحابهدونالجاهليةفيالغنيمةمنالربع

".غريب"صحيح:قالوفيه)2428(،رقم"الترمذي"جامع

و"تفسير954(،)4/للواحدي""الوسيط:فيومقاتلالحسنقولانظر

.(0/251)"القرطبي"تفسيرو،52(40/)"البغوي

.93(1/0)"العربلسان":انظر.ذنبهقبلمنالارطابفيهبداقدالذيالبسراي

نصرلابي012()02/"تفسيره"فيالقرطبيوعزاهمسندا.عليهاقفلم

.القشيري
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لمالكفارأنوهولهذايشهدأيضاوالمعنى.لهموتهديدللمشركين

نأفاستحقوا،غيرهوعبدوابهأشركواحيثعليهمالنعيمحقيؤدوا

مافيهبالواجبقامواهل،لهمتوبيخاعليهمب[]85/بهأنعمعمايسالوا

المنعم.بتوحيدالشكرتركعلىيعذبونثم؟النعمةحقضيعوا

عنيسأللا:قالالحسنقولوهو،مقاتلقولمعنىوهذا:قال

.النار)1(أهلإلاالنعيم

ماالعقلادلةفيولاالصحيحةالسنةفيولااللفطفيليس:قلت

السنةوصريحالقرآنظاهربلبالكفار،الخطاباختصاصيقتضي

فلا،لهالتكاثربإلهاءاتصفمنلكلالخطابعمومعلىيدلوالاعتبار

بذلك.المتصفينببعضالخطابلتخصيصوجه

ابن"يقول:السورةهذهفراءةعند!يمالنبيقولذلكعلىويدل

"...فأفنيتأكلتماإلامالكمنلكوهل)2(،ماليمالي:ادم

.)3(مسلمصحيحفيوهوالحديث

كافرا.يكونوقدمسلمايكونقدذلكوقائل

لمجيمللنبيالصحابةوسؤال،تقدمتالتيالاحاديثعليهويدل

هماوإنماعنه؟نسألنعيم"وأي:لهقالواحتىالعموموفهمهم

الاسودان")4(.

954(.)4/""الوسيطفيمعناهوانظر.هذاكلامهنصعلىاقفلم)1(

الملاث.النسخمنواستدركتها،الاصلمنسقطت)2(

)356(.صسبقوقد)3(

قريبا.تخريجهسبقوقد)4(
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ولهالكمما:وقالذلكلهملبينبالكفارمختصاالخطابكانفلو

للكفار.هيإنما

والذي،التعميمفيصريحةوالاحاديث،التعميمفهموافالصحابة

.العمومفهمعلىاقرهمالقرانعليهأنزل

لافحديثالقولهذاأرباببهاحتجالذيبكرأبيحديثوأما

يصح.

نسوقهونحنببطلانهيشهدالقصةتلكفيالصحيحوالحديث

لمج!اللهرسولخرج:قالهريرةابيعن"مسلم"صحيحففي،بلفظه

بيوتكمامناخرجكما"ما:فقالوعمربكربأبيهوفاذاليلةاويومذات

بيدهنفسيوالذي"وأنا:قال،اللهرسولياالجوع:قالا؟"الساعةهذه

فاذا،الانصارمنرجلافاتىمعهفقاماقوما"،أخرجكماالذيلأخرجني

رسوللهافقالواهلا.مرحبا:قالتامراتهراتهفلما،بيتهفيليسهو

جاءاذالماء،منلنايستعذبذهب:قالت؟"فلان"واين:!ي!الله

احدما،للهالحمد:قالثموصاحبيهجم!يماللهرسولإلىفنظرالانصاري

وتمربسرفيهبعذقفجاءهمفانطلق:قالا[]86/منيأضيافاأكرماليوم

لمجي!:اللهرسوللهفقال،)1(المديةواخذ،هذامنكلوا:فقال،ورطب

وشربوا،العذقذلكومنالشاةمنفأكلوالهمفذبح،"والحلوب"إياك

نفسي"والذي:وعمربكرلأبيع!يماللهرسولقال،وروواشبعواانفلما

ثم،الجوعبيوتكممنأخرجكم،القيامةيومالنعيمهذاعنلتسألنبيده

.")2(النعيمهذاأصابكمحتى1ترجعولم

)1(

)2(

31(.0)4/الاثيرلابن""النهاية:انظر.والشفرةالسكين:المدية

)3802(.رقم"مسلم"صحيح
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مختصغيروأنهالخطابتعميمفيصريحالصحيحالحديثفهذا

بالكفار.

واقعبالتكاثرالالهاءوأن،اختصاصهبعدميشهدفالواقعوأيضا،

.التكاثر)1(ألهاهقدأكثرهمبل،كثيراالمسلمينمن

فيهدحرمنأولكانوإن،بلغهلمنعامالقرانوخطاب

معلوموهذا،بعدهملمنمتناولفهو!يم،اللهلرسولالمعاصرون

اليومفنحن،المتأخرينمنبقولهيعتدلامنفيهنازعوإنالدينبضرورة

كتبءامنواالذينيهايفا>:قولهتحتداحلونبعدناومنقبلناومن

الصحابةتحتهدخلكما،ونظائره183[:]البقرة(الضيامعيم

الدين.منالمعلومةبالضرورة

اتصفمنلكلخطاب1[]التكاثر:ثر!!(الع!>الهنكم:فقوله

الله.إلايحصيهالادرجاتوالتكاثرالالهاءفيوهم،الوصفبهذا

الوعيدفييدحلوالمولهذاالتكاثريلههملمفالمؤمنون:قيلفان

.ألهاهلمنالمذكور

بالكفار؛تخصيصهالقولهذالاربابأوجبالذيهوهذا:قيل

بالوعيدأحقالكفارأنورأوا،العمومعلىحملهيمكنهململانه

بهم)2(.فخصوه

طريقةعلىإنسانهوحيثمنللانسانالخطابأن:هذاوجواب

افي!من>وكان:كقولهإنسانهوحيثمنلهالذمتناولفيالقران

)1(

)2(

العصر؟!هذافيحالناراىلوكيف،القيمابنالاماماللهرحم

)ن(.:منوالمثبت،"به":الاصلفي
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لإنسنأإن>.[001:لاسمراءا](قتورالإلضنناوكان>،[11:لاسراء]المجولا<

جهولا<ظلوماكانإنوالإنسنوعلها)6[.:]العاديات<لسكني-لربه

.كثيرةئرهونطا.[66:]الحجلفور(لإدنممناإن>.72[:]ا!حزاب

والعملالنافيعالعلممنخيركلعنعارهوحيثمنفالانسان

إياهب[]86/ويعطيهبذلكيكملهالذيهوسبحانهاللهوانما،الصالح

للعلم،المضادالجهلإلانفسهمنلهليسبل،نفسهمنذلكلهوليس

نفسه.منلاربهفمنفيهوخيروعدلعلموكل،للعدلالمضادوالظلم

خروجولا،نفسهمنلههيالتيوسجيتهالعبدطبيعةالتكاثرفإلهاء

التكائرعلىلهاموثراللآخرةمريداوجعلهلهاللهبتركيةإلاذلكعنله

بد.ولاالدنيافيبالتكائرملتهفهووالاذلكاعطاهفان،بالدنيا

:فيقالبالكفارالخطاباختصاصعلىبالوعيداحتجاجهوأما

أمروهذا،الاخرةمعاينةعندالعلموهو،مشتركالمذكورالوعيد

الدنيا.فيلهحاصلايكنلمأحدلكليحصل

دخوليقتضيما3[]التكاثر:(جتعلمونسوف>:قولهفيوليس

فيها.التخليدعنفضلاالنار

أهلفإنراها،منلكلدخولهايستلزملاالجحيمرويةوكذلك

لاأنهوتعالىتباركالربأقسموقد،عياناويشاهدونهايرونهاالموقف

فيفليس،وفاجرهمبرهم،وكافرهممؤمنهمكلهمالخلقيردهاأنبد

خطابها.عمومينفيماالسورةهذهجملمنجملة

النار،أهلإلاالنعيمعنيسأللاأنهالحسنعنذكر)1(ماوأما

"."ذكره:الاخرىالنسخفي)1(
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،تردهالصريحةالصحيحةوالاحاديث،منهواماعليهإما،قطعافباطل

التوفيق.وبادده

وماتخويفهاوشدةشأنهاعظممعالسورةهذهمثلأنيخفىولا

الخلق،أكثرعلىمعناهاوانطباق،الملهيالتكاثرتحذيرمنتضمنته

ويكفي،بهاذلكيليقولابالكفاراخرهاإلىأولهامناختصاصهايأبى

أعلم.والله،فيهاالمرفوعةالاحاديثتاملذلكردفي

لهالتكاثرإلهاءعلىاستمرلمنالموجعالعتابهذافيماوتامل

بلالالهاء،نوممنيستيقظولمالقبورراب)1(انإلىكلهاحياتهمدة

.الامواتعسكرفيوهوإلامنهيستفقفلمقلبهالتكاثرأرقد

.مقصودالعمومأنلكيتبينالخلقأكثرحالوبينهذابينوطابق

تقييدغيرمنالتكاثرمطلقعلىوالوعيدالذمسبحانهتعليقهوتأمل

اختلافعلىالدنياأسباببجميعالتكاثرفيهليدخل؛معينبهبمتكاثر

وأنواعها.أجناسها

نأالمتكاثرينمنكلطلبوهوتفاعلالتكاثرفانأ[]87/وأيضا

ذلكعلىلهوالحامل،بهيكاثرهفيمامنهأكثرفيكون،صاحبهيكثر

قيل:كماللمكاثرالعزةأنتوهمه

للكاثر)2(العزةوإنماحصىمنهمبالاكثرولست

الكثرةكانتكما،تضرهلمتكاثرغيرمنالكثرةلهحصلتفلو

"زار".:الاخرىالنسخفي)1(

)49(.ديوانهفيللأعشىالبيت)2(
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بها.يتكاثروالمإذتضرهمولمالصحابةمنلجماعةحاصلة

مكاثرتهشغلته،ذلكغيرأوجاههأودنياهفيإنساناكاثرمنوكل

إنماالعاليةالهممذاتالعلويةالشريفةفالنفوس،الآخرةأهلمكاثرةعن

نأتحبفلا،مفلحةوتصيروتزكوبهوتكملنفعهعليهايدومبماتكاثر

هوفهذا،إليهاويسابقهالمكاثرةهذهفيوينافسه،ذلكفيغيرهايكثرها

بأسبابالدنياأهلتكاثروضدهالعبد.سعادةغايةهوالذيالتكاثر

غايةإلىصائروهو،الآخرةوالداراللهعنملهتكاثرفهذا،دنياهم

.وحرمانوفقرقلالتكاثرهذافعاقبة،القلة

ولقائه،باللهيذكريزاللاتكاثرالاخرويةالسعادةبأسبابوالتكاثر

لاالتكاثرهذافصاحب،تفنىولاتزوللاالتيالدائمةالكثرةوعاقبته

وإذا.علماواغزرعملاواحسنمنهقولاأفصلغيرهيرىأنعليهيهون

فيها،لحاقهعنيعجزالخيرخصالمنخصلةفيمنهأكثرغيرهرأى

بها.المكاثرةعلىقادرهوأخرىبخصلةكاثره

هوبلالعبد،إخلاصفيقادحاولامذموماالتكاثرهذاوليس

معالاوسحالهذهكانتوقد،الخيراتواستباقالمنافسةحقيقة

فيلبعضبعضهمومكاثرةع!اللهرسوليديبينتواصلهمفيالخزرج

لهتبينفلمابكرأبيمعكمرحالكانتوكذلك،ونصرهمرضاتهأسباب

.أبدا")1(شيءإلىاسابقكلا"والله:قالسبقهمدى

.()1678رقم"سننه"فيداودأبورواه)1(

ووافقه،مسلمشرطعلى414()1/المستدركفيالحاكموصححه

الذهبيه
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فصل

لهمردغاتضمنتفانهاالموضعهذافيك!(>موقعحسنوتأمل

وعزتهملهمالتكاثرنفعمنيؤملونهلماوإبطالأونفئاالتكاثرعنوزجزا

نأبدلاأنهسبحانهوأخبرهمونفئا،نهيااللفظةفتضمنت،يهوكمالهم

داريرواأنبدلاب[]87/وأنهم،علمبعدعلماتكاثرهمعاقبةيعلموا

لاسبحانهوأنه،رؤيةبعدرويةالاخرةعنألهتهمالتيبالدنياالمكاثرين

صرفوها.وفيمااستخرجوهاأينمنتكاثرهمأسبابعنيسألهمأنبد

موعظةوأبلغها،فائدةوأعطمهاوأجلها،سورةمنأعظمهامافلله

غايةعلىالدنيا،فيوتزهيداالاخرةفيترغيئاوأشدهاوتحذيزا،

حالا،بهاتكلممنفتباركنظمها،وحسنألفاظهاوجزالةاختصارها

وحئا.عنهرسولهوبلغها

فصل

غيرزائرينحيكلغايةإلىوصولهمعندجعلهمكيفوتأمل

القرار،دارأيديهموبينمدةالمقابرفيمستودعونهمبل،مستوطنين

فيالطريقفيوهمبهمفكيف،زائرينالغايةإلىوصولهمعندكانوافاذا

منمنتقلونثم،الزيارةمحلإلىسبيلعابروفيهافهمالدار؟!هذه

المستقر.إلىالزيارةمحل

زيارةوغايتهالدنيا،هذهفيالسبيلعبورأمور:ثلاثةفهاهنا

القرار.دارإلىالنقلةوبعدها،القبور
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فصل

عنأولياءهحمىتعالىفاللهقالوا:.المناظرةتمامإلىفلترجع

عنوتطهيرالهم،تكريماعنهابهمورغبعنها،وصانهمالدنيا،

عليهبهوانهاوأخبرهم،لهموذمها)1(دناءتها؛عنورفعةأدناسها،

الطغيانسببوأنه،فتنةبسطهاأنوأعلمهم،عندهقدرهاوسقوط

وأنها،الاخرةالدارطلبعنبهاالتكاثروإلهاء،الارضفيوالفساد

ومؤثريها.محبيهاوذم،الغرورمتاع

منالاخرةفيلهفليسوحرثهازينتهاوأرادأرادهامنأنوأخبر

)2(.نصيب

بهااهلهاإمدادوان،ومحبةكرامةلاوابتلاءفتنةبسطهاانواخبر

)3(،لديهتزلفولاإليهتقربلاوأنها،الخيراتفيلهممسارعةليس

ووسعها،مناهمفوقمنهاالكفارلاعطىالكفرفيالناستتابعلولاوأنه

ومعارجهموأبوابهمبيوتهمسقوفيجعلبحيثالتوسعةأعظمعليهم

الذينالعقولولضعفاءلاعدائهزينهاأنهوأخبر،فضةمنكلهاوسررهم

متعماوالىإليهاعينيهمدعنرسولهونهى)4(،الاخرةفيلهمنصيبلا

)1(

)2(

)3(

)4(

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب،"وذما":الاصلفي

لملزلد؟نومن!حز!هالأخرءنزذلملرلدحرثكا%من>:تعالىقولهإلىإشارة

ه[02:]الشلأرى!(نصيبمنالأخزفىل!ومامنها-نؤ!هالانياحزث

لابللمختنثفىلهملنماج!ولينمالمنبه-نمد!انمااتحسبون>:تعالىقولهيريد

.[65-55:]المؤمنون!(يشرون

يكفرلإلرخمنلمنلجعلناوحدةأمةالاسيكونانولولا>:تعالىقولهفيوذلك

ييهون!علتهاوسرراأبوبمولبيوتهتم!يظهبرونعلئهاومعارجفضةمنشقفالبيو-تهيب!

=:الزخرف]!(للمتقينرتكعندوالأخرةالذتياالهيؤةمتعلمالكذ!لوانوزخرفا
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.بها)2(واستمتعفيهاطيباتهأذهبمنوذم،أهلها)1(به

فسوفالأملويله!وشمتعواأ[]88/يأنبلواذزهم>:لنبيهوقال

التمتعمناولياءهمنعهلما)3(تعزيةهذاوفي3[]الحجر:!(يعلمون

ولافيهايطغىألافيهالهبسطلمنوتاديبافيها،الاكلوكثرةبالدنيا

بها.يتمتعولاشهواتهانفسهيعطي

الفضلأنالظانينبهاالمتكاثرينبهاالمفتخرينمحبيهاسبحانهوذم

كماليسأنهوأخبر،سبحانهاللهفأكذبهموبسطها،سعتهافيوالكرامة

إلىعاقللبيبكلتدعوالتيبالامتلةلعبادهومثلها،توهموهولاقالوه

وحقيقتهاصورتهافأحضر،إليهاوالركونبهاالوثوقوعدمفيهاالزهد

نباتفخالطالسماءمن)4(أنزلهكماءمثلا،لهضربهبماقلوبهمفي

أتاهاالنباتبأنواعبهوتزينتزخرفهاالارضبهأخذتفلما،الارض

منهقطيكنلمكأنالرياحتذروههشيمايبساالزينةتللشفجعلأمره

8)0(
.سيء

)1(

)2(

)3(

)4(

33-]35.

علهمتخزنولافنهمإزؤمجابهمئغناماإكعينيكلتدنلا>:تعالىقولهفيوذلك

.[88:لحجرا]!(لفؤمنينجناحكواخفض

مهلنقنهمالدياألحيةةزهزهفتهمبهءإزواجامخعناماعتنئكإكتمدنولا>:تعالىوقوله

.[131:طه]!(خيروأنقئرئب!!لؤق

بهاوا!تتمالذ!ا!افيفىطئبنكؤاذهتتمالارعلىكفرواألذيئيعرضويؤم>:تعالىقال

(!تفسقونكنخوبماالحقبغيزالاز!طفيق!تتكبرونكنتوساالهونعذابتخزونفالؤم

.[02:]الاحقاف

."معرفة":()نو()مفي

.5""انزلنا:الاصل

-نجاتبه-لاخنلطالسمامنانزئةالدياكماالحيؤؤثل>إنما:تعالىقولهإلىإشارة
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الاخرةالعبدعاينإذاوأنهانقضائهاوسرعةفنائهاعنسبحانهوأخبر

يغترواأنونهى،يومبعضأويوماأونهارمنساعةفيهالبثفكأنه

بها)1(.

وطريقغرورومتاعوتكاثروتفاخروزينةولعبلهوأنهاوأخبرهم

.لها)2(بقاءلاعاجلعرضوانها،الآخرةإلىومعبر

مريدهاأنوأخبر،ذمهذكرهحيثبل،قطبخيرمريدهايذكرولم

خلافه،يريدالدنياومريدشيثايريدفالله،إرادتهفيتعالىلربهمخالف

سبحانه.عنهبعدابهذاوكفى،إرادتهبنفسلربهمخالففهو

الدنياغروربسببدخلوهاإنماأنهمالنارأهلعنسبحانهوأخبر

.لهم)3(وامانيها

)1(

)2(

)3(

ائهماهلهاوظفوازئيتزخرفهاالازضقاخذتإذاحغوالأنفمالاسيآكلمماالارض

نفضللككذل!تشياتنتلأ؟ناحصيهفجعلنفانهازااول!ناأضاتمهاعلئهأقدروت

.[42:يونس]!<يتفرونلقوملأدئقا

لارضانباتبه-!اخنل!السمامنانزلئهكماالدياالحيؤةفثلالمواضرت>:وقوله

.[54:لكهفا]!<فقدزا:ثئكلعكاللهوكانالرسحتذد!ههشيمافاصبح

غيرساعةءكذلكلبثواماالصخرمونيقسمالساعةتقوويوم>:تعالىقولهإلىإشارة

.[55:]الروم!<يوفكون؟دؤا

]طه:!(يوصماإلالبثتضانطردقةاملهئميقولإذيقولوندمااغلمنحن>:وقوله

401].

ثر!وت!ئتنكتموتفاخروزفيولهولصيالذياالحيةةانمااعلموا>:تعالىقولهإلىإشارة

وفىحطمايكونثمم!حفزافترلهيهيحثمنجال!الكقارأتجبيخثكمثلوالاولدالأقولفى

(!الغروبىممعإلاالدنياالحيؤةوماورصحوانألهئنومغفغشديلأعذالبالأخرؤ

.2[0:]الحديد

وترلفخغ=انفسكمولاكيه!فنتوبكقالوامعكغنكنألميادونهم>:تعالىقولهإلىإشارة
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التقللفيوترغيبفيها،سبحانهمنهلهمتزهيدكلهوهذاقالوا:

أمكن.مامنها

الخلقاحبعلىكنوزهامفاتيحوعرضسبحانهعرضهاوقد:قالوا

آثرهاولويخترها،ولميردهافلم،ورسولهعبدهعليهوأكرمهمإليه

اللهمرضاةفيكلهولانفقهمنها،أخذهبماالخلقأشكرلكانوأرادها

فيها.العيششدةعلىوصبرمنهاالتقللاختاربل،قطعاوسبيله

يعنيعباد-حدثنامحمدبنإسماعيلحدثناأحمد:الامامقال

عنمسروقعنالشعبيعنسعيدمجالدبنحدثناعباد-ابن

اللهرسولفراشفرأت،الانصارمنامرأةدخلت:قالتب[]88/عائشة

،الصوفحشوهبفراشإليفبعثتمنزلهاإلىفرجعت،مثنيةعباءةغ!ي!

الانصاريةفلانة:فقلتهذا"؟"ما:فقاللمج!اللهرسولعليفدخل

،أردهفلم"رديه":فقالبهذا،إليفبعتتفراشكفرأتعليدحلت

:فقال،مراتثلاثذلكقالحتى،بيتيفييكونأنواعجبني

.")1(والفضةالذهبجبالمعياللهلأجرىشئتلووالله،رديهعائشةيا"

وأشبعيوماأجوع"بل:فقالالدنيا،كنوزمفاتيحعليهوعرض

حمدتكشبعتوإذا،وذكرتكإليكتضرعتجعتفاذايوما،

وشكرتك")2(.

)1(

)2(

من""الصحيحينفيكماقوتاأهلهورزقرزقهيجعلأنربهوسأل

.[41:لحديدا]!(أئغرورللهباوغزكماللهأضجاءحتىلأماف!اوغزتكموازتئتم

)303(.صتخريجهسبق

)215(.صتخريجهسبق
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محمدالرزقاجعل"اللهم:مج!ي!اللهرسولقال:قالهريرةابيحديث

-،)1(

.فوتا"

واهلهاللهنبيشبعمابيدههريرةابينفس"والذي:قالعنهوفيهما

.الدنيا")2(فارقحتىحنطةخبزمنتباعاأيامثلاثة

راىع!يماللهرسولاعلم"ما:انسعن"البخاري"صحيحوفي

.")3(بربهلحقحتىسميطاشاةولامرققارغيفا

منيشبعولممج!ي!اللهرسول"خرج:قالعنهأيضا""صحيحهوفي

الشعير")4(.خبز

المدينةقدممنذمحمدالشبع"ما:عائشةعن"الصحيحين"وفي

.(قبض")حتىتباعاليالثلاثالبرطعاممن

اليوميظلع!يماللهرسولرأيت"لقد:عمرعن"مسلمصحيح"وفي

.")6(بطنهيملأدقلايجدمايلتوي

!يواللهرسول"كان:عباسابنعن""الترمذيو"المسند"وفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)203(.صتخريجهسبق

)7692(.رقم"مسلم"صحيحو)5374(،رقم"البخاري"صحيح

)5421(.رقم"البخاري"صحيح

4(.00)2/الاثيرلابن""النهاية:انظر.مشوية:اي"سميطا":وقوله

اقفولم،عنهاللهرضيهريرةابيحديثمن)5414(رقم"البخاري"صحيح

انس.حديثمنعليه

)0792(.رقم"مسلم"صحيحو)5416(،رقم"البخاري"صحيح

)7892(.رقم"مسلم"صحيح

.(127)2/الاثيرلابن""النهاية:انظر.ويابسهالتمررديء:والدقل
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خبزهمأكثروكانعشاء،يجدونلاوأهلهطاوياالمتتابعةالليالييبيت

.)1(صحيححسنحديثهذا:الترمذيقاللشعير"1خبز

بيتأهلعنيفضلكان"ما:أمامةأبيحديثمنالترمذيوفي

.الشعير")2(خبز!شي![للهرسول

رأىمابالحقمحمدابعث"و[لذي:عائشةعن"المسند"وفي

قالقبض"أنالىوجلعزاللهبعثهمنذمنخولاخبزااكلولامنخلا،

:اي-أف:نقولكنا:قالتالشعير؟تاكلونكنتمفكيف:فقلتعروة

.)3(الباقيونعجن،طارمافيطيرأ[]98/-ننفخه

درعه!يماللهرسولرهنلقد:قالانسعن"البخاريصحيح"وفي

وانهم،أمسىولاصاعمحمدلآلأصبحما":يقولسمعتهولقد،بشعير

.)4("ابياتلتسعة

خبزبكسرةجاءتفاطمةأن(")أسامةأبيبنالحارثمسند"وفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)0236(.رقم"الترمذي"جامعو255(،)1/"المسند"

)3347(."سننه"قيايضاماجهابنورواه

)3/الأثيرلابن"النهاية":انظر.يأكللمجائع،البطنخاليايوطاويا:

.)146

هذامنغريبصحيححسن"حديث:وقال)9235(،رقم"الترمذي"جامع

."الوجه

.71()6/"المسند"

سليمانوفيهأحمد"رواه312(:)01/الزوائد"مجمع"فيالهيثميوقال

وثقوا".رجالهوبقية،أعرفهولمرومانبن

)8025(.رقم"البخاري"صحيح

.الاخرىالنسخمنوالتصويب.خطاوهو"،"أمامة:الاصلفي
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خبزتهقرص:قالت؟"فاطمةياالكسرةهذه"ما:فقال،لمجتالنبيإلى

دخلطعاماولإنه"اما:فقال.الكسرةبهذهأتيتكحتىنفسيتطبفلم

.")1(ايامثلاثةمنذأبيكفم

ابيهعنأيمنبنعبدالواحدحدثناوكيعحدثناأحمدالاماموقال

حتىشديدجهداصابهم،الخندقع!يمالنبيحقر"لما:قالجابرعن

.")2(الجوعمنحجرابطنهعلى!ي!النبيربط

الحديث،هذاردفي"تقاسيمه"فيحبانبنحاتمأبوأسرفوقد

.ذلك)3(منربهعلىأكرمالمصطفى:وقال،إنكارهفيوبالغ

ذلكبل،ربهعندمرتبتهينقصماهذافيوليس،وهمهمنوهذا

)1(

)2(

)3(

منليسالحديثوهذا.للهيثميزوائدهمنهوالموجودمفقود،الحارثمسند

)3/الاسفارحملعنالمغنيفيالعراقي:للحارثأيضانسبهوقدالزوائد،

.)73

"الطبقات"فيسعدوابن213(،)3/"مسنده"قياحمدأخرجهوالحديث

حديثمنوغيرهم)075(رقمالكبير""المعجمفيوالطبراني004(،)1/

عنه.اللهرضيانس

)3/الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيإسنادهضعفوالحديث

.)73

103(.)3/"المسند"

اللهرضيجابرحديثمن)1041(رقم"صحيحه"فيالبخاريورواه

قولوفيه،طعامإلىع!يرللنبيجابردعوةقصةوفيه،طويلحديثوهو،عنه

بحجر".معصوبوبطنهقام"ثمىلمجم!:النبيعنجابر

محلفيهوليس)9302(،رقم"صحيحه"فيمسلمايضارواهوالحديث

الشاهد.

345(.)8/"حبانابن"صحيح:انظر
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والملوكالخلفاءمنبعدهلمنوعبرة،كرامتهفيوزيادةلهرفعة

وغيرهم.

وهلع!يو،النبيمعيشةفيالاحاديثسائريتامللمحاتماباوكان

واعداءاعداوهيقولكماكانلوفانه!؟صدقهشواهدأعظممنإلاذلك

وسيرتهالملوكعيشعيشهلكانودنيا،ملكطالبملكأنهربه

أخذهطعامعلىيهوديعندمرهونةدرعهوانالله5توفاولقد،سيرتهم

ولمومات،الاموالإليهوجبيتالعرببلادعليهاللهفتحوقدلاهله)1(،

أمة.ولاعبداولابعيراولاشاةولاديناراولاواحدادرهمايترك

حازمابيعنمطرفبنمحمدحدثناحسينحدثنااحمدالامامقال

فييوقدماوهلالهلالبنايمركان:تقولعائشةسمعأنه:عروةعن

كنتمشيءايفعلىخالةيا:قالت.نارع!يماللهرسولبيوتمنبيت

.والماء")2(التمر:الاسودين"على:قالت؟تعيشون

وإنه،التيهانبنالهيثمأبيقصةفيهريرةأبيحديثتقدموقد

[ب"ما]98/:فقالوعمربكرأبافرأىبيتهمنع!يماللهرسولخرج

لذي1لأخرجنيبيدهنفسيوالذيأنا":قال،الجوع:قالااخرجكما؟("

.1(اخرجكما(")

)1(

)2(

)3(

ليفدعتعائشةعلىدخلت:قالمسروقحديثمنأحمدوذكر

)203(.صتخريجهسبقوقد

71(.)6/"المسند"

فيالبخاريرواهوالحديث

)7292(.رقم"صحيحه"في

)366(.صوانظر)368(صتقدم

937

ومسلم،(7652)رقم"صحيحه"



قلت:قال،بكيتإلاأبكيأنفاشاءطعاممناشبعما:وقالتبطعام

ماوالله،الدنياكلي!اللهرسولعليهافارقالتيالحالأذكر":)1(قالت؟لم

شبع"ماعنها:وفيهقبض")2(.حتىالبرخبزمنمرتينيومفيشبع

والحديثانقبض")3(.حتىمتتابعينيومينشعيرخبزمن!يماللهرسول

.صحيحان

وفيه:

بالئه")4(.

لحقحتىأيامثلاثةمأدومخبزمنمحمدالشبع"ما

واهلهع!ييهاللهرسولشبع"ما:هريرةأبيعن"الصحيحين"وفي

.(الدنيا")فارقحتىالبرخبزمنتباعاثلاثا

الليالييبيت!لخي!النبي"كان:قالعباسابنعنالترمذيوفي

خبزخبزهما"كثروكانعشاء،يجدونلاوأهلهطاوياالمتتابعة

الشعير")6(.

ولقداحد،يخافومااللهفياخفت"لقد:!يمعنهأنسعنوفيه

وماوليلةيومبينمنثلاثونعليأتتولقد،أحديوذىومااللهفيأوذيت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

خطا.وهو.قال:الاصلفي

)809(.رقمأحمدللأمام"الزهد"

خبزمنشبعما"والله:بلفظ)2356(.رقم"جامعه"فيالترمذيورواه

الاتي.الحديثوانطر."صحيححسن"حديث:وقال.يوم"فيمرتينولحم

)0792(.رقم"صحيحه"فيمسلمورواه89(.)6/أحمد""مسند

127(.)6/أحمد""مسند

)6687(.رقم"صحيحه"فيالبخاري51ورو

قريب!.تخريجهسبقوقد

قريب!.تخريجهسبق
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.(")1بلالابطيواريهشيءالاكبدذوياكلهطعامولبلاللي

.صحيحانوالحديثان

رسولالىشكونا":قالطلحةأبيعنمالكبنأنسعنأيضاوفيه

عن!شيماللهرسولفرفعحجرا،حجرابطونناعنورفعنا!عالجوعالله

)2(
."حجرين

حصيرعلى!شيماللهرسولنام:قالعبداللهعنعلقمةعنأيضاوفيه

:فقالوطاء)3(لكاتخذنالواللهرسوليا:فقلنا،جنبهفيأثروقدفقام

راحثمشجرةتحتاستظلكراكبإلا[لدنيافيأناماوللدنيا؟لي"ما

.)4(صحيححسنوتركها"

بيتمنشاتيومفيخرجت:قالطالبأبيبنعليعنوفيه

وادخلته)6(وسطهفجوبت(،معطونا)إهابااخذتوقد،!شيماللهرسول

لشديدواني،النخلبخوصفحزمته،وسطيبهفشددتعنقيفي

فخرجت،منهلطعمتطعاملمجيماللهرسولبيتفيكانولو،الجوع

فاطلعت،لهببكرةيسقيوهولهمالفيبيهوديفمررتشيئاألتمس

فيلكهلأعرابي؟يامالك:فقال،الحائطا[]09/منثلمةمنعليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)88(.صىتخريجهشق

هذامنإلانعرفهلاغريب"حديث:وقال)2371(،رقم"الترمذي"جامع

."الوجه

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة

)2377(.رقم"الترمذي"جامع

925(.)3/الاثيرلابن""النهاية:انظر.الشعرمنمرقمنتنا:أيمعطونا

.3(1/01)""النهاية:انظر.لبسته:أي
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ودحلتففتح.أدخلحتىالبابفافتح،نعم:قلت؟بتمرةدلوكل

كفيامتلأتحتى،تمرةأعطانيدلوانزعتفكلما،دلوهفاعطاني

ثمفشربتالماءمنجرعتثمفاكلتها،.حسبي:وقلتدلوهأرسلت

.فيه)2(ع!يماللهرسولفوجدتالمسجد)1(جئت

طعاملنامااللهرسولمعنغزورأيتنا"لقد:وقاصابيبنسعدوقال

.السمر")3(وهذاالحبلةإلا

صحيح.حديثوهو.الشوكذاتالعضاهثمر:والحبلة

عليهبعضهصوفكساءوعليهأحياناالليلمنيصليع!يم)4(وكان

.()سبعةأودراهمستةأثمان:الحسنقال.عائشةعلىوبعضه

عنأبيهعنعطاءحدثنازائدةحدئناسعيدأبوحدثناأحمدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"جامعمنوالمثبت."الماء":الاخرىالثلاثالنسخوفي،الاصلمنساقطة

."الترمذي

".غريب"حسن:وقال)2473(،رقم"الترمذي"جامع

رقم"صحيحه"فيومسلم)6453(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

.)6692(

لابن""النهاية:انظر.سمرة:الواحدة،الطلحشجرمنضربوال!مر:

.993()2/الاثير

.الاخرىالثلاثالانسخمنواثبتها،الاصلفيليست"-شم"

هكذا.عليهاقفلم

)22(،رقمالمجلدمن)746(رقم"الكبير"فيالطبرانيورواه

رقم"والمثاني"الآحادفيعاصمابيوابن)5956(،رقم"الأوسط"وفي

.الصوفذكردون06()2/"مسنده"فيعوانةوابو)2643(،

)75(.رقم"الزهد"فياحمدفرواهالحسنقولأما
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ادممنووسادةوقربةخميلفيفاطمةلمجي!اللهرسول"جهز:قالعلي

ليف")1(.حشوها

خمل.لهالذيالكساء:والخميل

:قالحميدعنالمغيرةبنسليمانحدثناأسدبنبهزوحدثنا:قال

يصنعمماغليظاإزاراالينافاخرجتعائشةعلىدحلتبردةأبوقال

اللهرسول"قبض:فقالت،الملبدةتدعونهاالتيهذهمنوكساءباليمن

.")2(الثوبينهذينفيع!ي!

لاختارهالصبرمعالفقرمنأفضلالشكرمعالغنىكانولو:قالوا

أمرهكما،إياهيسألهأنربهولامره،الدنياعليهعرضتإذلمجصاللهرسول

له،اللهاختارهماإلاليختارلمج!اللهرسوليكنولم،العلمزيادةيسألهأن

وأكملهم.حلقهأفصلكانإذالافضلإلالهاللهليختاريكنولم

العبد،كفايةبقدركانماالرزقخيرأنلمجي!النبيأخبروقد:قالوا

ويلهيه.يطغيهماعنهيفضلولايضرهمايعوزهفلا

عنقتادةعن)3(همامحدثنامهديابنحدثناأحمد:الامامقال

)1(

)2(

)3(

801(5"المسند")1/

فيماجهوابن)3384(.رقم"سننه"فيالنسائيايضاالحديثوروى

به.عطاءعن)4152(.رقمسننه

الذهبيهووافقه(،185)2/المستدركفيالحاكمصححهوالحديث

.(131)6/"المسند"

ومسلم)5818(،رقم""صحيحهفيالبخاريرواهوالحديث

)0802(.رقم""صحيحهفي

"الزهد"=و"المسند"منالمطبوعفيوكذا.الخطيةالنسخوسائرالاصلفيكذا
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طلعت"ما:ع!مماللهرسولقال:قالالدرداءابيعنالعصريحليد

الأرضأهليسمعانب[]09/يناديانملكانبجنبتيهابعثإلاقطثس

كثرمماخيروكفىقلمافان،ربكمإلىهلمواالناسأيهايا:[لثقلينإلا

اهليسمعانيناديانملكانبجنبتيهابعثالاقطشمسآبتولا.والهى

.()1تلفا"ممسكاوأعط،خلفامنفقاأعطاللهم:الثقلينإلاالأرض

محمدبنعنزيدبنأسامةحدثناوكيعوحدثناأحمد:قال

:!اللهرسولقال:قالمالكبنسعدعنلبيبةأبيبنمحبدالرحمن

.")2(الخفيالذكروخيريكفيماالرزق"خير

الدنيارزق:والبدنالقلبرزقبينالحديثهذافيجمعهوتأمل

الذكرمنفيكفيالحديتجاوزلمماالرزقينخيرأنوإخباره،والاخرة

علىبهوالتكثرالرياءصاحبهعلىخيفالاخفاءعلىزادفاذا،إخفاؤه

الطغيانعليهخيفالكفايةعلىزادإذاالبدنرزقوكذلك،الغافلين

والتكاثر.

)1(

)2(

احمد.للامام

احمدالامامانذكر567()12/"المهرة"إتحاففيحجرابنانإلا

.هشامطريقمناخرجه

.(01)2رقمالزهد""و،(791)5/المسند""

)443(.رقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوصححه

172(.)1/"المسند"

)908(.رقم"صحيحه"فيفأخرجهحبانابنوصححه

عبدالرحمنبنمحمد"وفيه81(:)01/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال

قلت:،وقاصابيبنسعدعنروى:وقالحبانابنوثقهوقد،لبيبةبن

".الصحيحرجالرجالهماوبقية،معينابنوضعفه
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بهيغبطلمبماالدنيامنالمتقلل!يماللهرسولغبطوقدقالوا:

الغني.

المهلبأبيعنصالحبنعليحدثناوكيححدثناأحمدالامامقال

قال:قالأمامةأبيعنالقاسمعنيزيدبنعليعنزحربناللهعبيدعن

حظذوالحاذ)1(،خفيفمؤمنعندياوليائياغبط"إن:جمي!اللهرسول

إليهيشارلا)2(الناسفيغامضاوكان،ربهعبادةأحسن،صلاةمن

بنعبداللهقالكيه"1بووقلت،تراثهوقل،منيتهفعجلت،بالأصابع

.)3(ميراثه:قال؟تراثهماأبيسالت:أحمد

لهمحبتهمنهوإنماالدنياعنالمؤمنلعبدهتعالىاللهوحمية:قالوا

عليه.وكرامته

عنبلالبنسليمانحدثناسعيدأبوحدثناأحمدالامامقال

نألبيدبنمحمودعنقتادةبنعمربنعاصمعنعمروأبيبنعمرو

الدنيامنالمؤمنعبدهيحميوتعالىتباركاللهان":قاللمجيماللهرسول

.)4("عليهمتخافونوالشرابالطعاممرضاكمتحمونكما،يحبهوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

طريقة:الحاذواصل،واحدوالحالالحاذ":(457)1/النهايةفيالاثيرابنقال

."العيالمنالظهرخفيف:اي،الفرسظهرمنالفبدعليهيقعماوهو،المتن

02(.0)7/"العرب"لسان:انظر.مشهورغيرمغمورا:أي

252(.)5/"المسند"فيورواه)56(.رقم"الزهد"

"حديث:وقال)2347(رقم"جامعه"فيالترمذي:ايضارواهوالحديث

كماقدسيانهالحديثوظاهر)4117(.رقم"سننه"فيماجهوابنحسن"،

."وجلعزاللهقال"يعنيقولهوهوعليهيدلماالزهد""فيوورد،السياقيقتضيه

.(5/274)المسند""و،()57رقمالزهد""

عن=لبيدبنمحمودحديثمن)3602(رقم"جامعه"فيالترمذيورواه
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لااللهمناستدراجاالاوتوسعتهاالدنيااعطاءيقعانوقل:قالوا

.أعطاهلمنومحبةإكراما

سعدبنرشدين)1(حدثناغيلانبنيحيىحدثنا:أحمدالامامقال

عنعامربنعقبةعنمسلمبنعقبةعنالتجيبيعمرانبنحرملةعن

ماأ[]19/معاصيهعلىالدنيامنالعبديعطياللهرايتاذا":قاللمجيمالنبي

بهماذئحروافلئاذموا>:تعالىقولهتلاثماستدراجهوفانما،يحب

هممإذابغئةاخذنهماونوابمافرصاإذاحئئشىءصلأبوبعلتهؤفتخنا

.)2(["44:]الانعام!(مبلسون

وأحبائه.أوليائهأكثرمنعهااللهعلىالدنياولهوان:قالوا

بنسالمعنالاعمشحدثنامعاويةأبوحدثنا:أحمدالامامقال

احدكمبابأتىلومنامتيمنإن":لمجيماللهرسولقال:قالالجعدأبي

الجنةاللهسألولو،اياهيعطهلمفلساسالهولو،اياهيعطهلمدينارافسأله

عليه،لهوانهإياهيمنعها9رما،إياهيعطهالمالدنياسألهولو،إياهالأعطاه

.")3(لأبرهاللهعلىأقسملو،لهيؤبهلاطمرينذو

)1(

)2(

)3(

النبيعنلبيدبنمحمودحديثومن،نحوهبهع!يمالنبيعنالنعمانبنقتادة

عني!ه

هذارويوقد،غريبحسن"حديث:قتادةحديثعقبالترمذيوقال

.بسندهرواهثم.مرسلا"عن!مالنبيعنلبيدبنمحمودعنالحديث

)ن(.و)م(منوالتصويب"رشدي"،:الاصلفي

رقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوصححه145(.)4/"المسند"

.)413(

)67(."الزهد"

"التواضع=كتابفيالدنياأبيوابن)587(،رقم"الزهد"فيهنادورواه
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عليه،هولهوانهلا،عليهلهوانهاإياهايمنعهإنماأنهعلىيدلوهذا

لاومنيحبمنالدنيايعطياللهفان،وأجلمنهاأفصليعطيهولهذا

يحب.منإلاالاخرةيعطيولايحب

ذوومجلساالقيامةيوممنهأقربهمأن!يمالنبيأخبرهموقد:قالوا

منها.يستكثروالمالذينالدنيامنالتقلل

قالعمروبنمحمدأنبأناهارونبنيزيدحدثنا:أحمدالامامقال

منمجلسالاقربكمإنيذر:أبوقال:يقولمالكبنعراكسمعت

منيأقربكم"إن:يقولسمعتهانيوذلك،القيامةيوم!يماللهرسول

ماوادلهوانه،فيها"تركتهماكهيئةالدنيامنخرجمنالقيامةيوممحلشا

)1(.غيريبشيءمنهاتشبثوقدإلااحدمنمنكم

بفلاحه.واخبركفافاعيشهكانمنغ!ي!النبيغبطوقد:قالوا

أخبرني:قالحيوةحدثنايزيدبنعبداللهحدثنا:أحمدالامامقال

إنهيقولعبيدبنفضالةسمعأنهأخبرهالجنبيعليأباأنءهانىأبو

)1(

رقم"الباحث"بغيةفيكما-مسندهفيوالحارث)1(،رقم"والخمول

مرسل.وهو-.)3011(

"شعبفيوالبيهقي)7548(،رقم"الاوسط"فيوصلهالطبرانيانإلا

مرفوعاثوبانعنالجعدابيبنسالمحديثمن)44701(رقم"الإيمان

.نحوه

237(.)3/الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيإسنادهوصحح

)2643(.برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيبشواهدهالالبانيوصححه

هي"الزهد"ورواية165(.)5/"المسند"فيورواه)597(.رقم"الزهد"

.وعراكعمروبنمحمدبينبالسماعالتصريحفيهاالتي
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عيشهوكان،لاسلام1إلىهديلمن"طوبى:يقول!ي!اللهرسولسمع

5")1(وقنعكفافا

"قد:قالع!يماللهرسولانعمروبنعبداللهحديثمنأيضاوذكر

5")2(اتاهبمااللهوقنعهكفافاورزقاسلممنافلح

علىفصلابهلكفىالحسابخفةإلاالتقللفييكنلمولو:قالوا

الغنى.

بنمحمدحدثناالحكمبنبيانحدثنا:أحمدالامامبنعبداللهقال

عنيونسبنعيسىحدثناالحارثب[119/بنبشرحدثناقالحاتم

العبد:بهنيحاسبلاثلاثة":!ي!اللهرسولقال:قالالحسنعنهشام

يواريوثوب،صلبهبهايشدوكسرةبه،يستطلخص)3(ظل

")4(.عورته

ابيعنليثحدثناجعفرحدثناسيارحدثناأحمد:الاماموقال

واكداسفيهايمشوندخلوا(جوخا)المسلمونافتتحلما:قالعثمان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

91(5"المسند")6/

حسن"حديث:وقال)9234(،رقم"جامعه"فيالترمذيورواه

".صحيح

)5401(.رقم"صحيحه"فيمسلمورواه(.168)2/"المسند"

الخصائصمنفيهلمابذلكسمي.والقصبالخشبمنيعملبيت:الخمن

)2/37(.:"النهاية".والانقابالفرجوهو

.)65(رقمالزهد

رقم"الإيمان"شعبفيوالبيهقي)956(،رقم"الزهد"فيهنادورواه

.الارسالظاهروهو(.1)3680

=،يفتجوقدوالقصربالضموجوخا.اثبتماوالصواب،النسخفيمحررةغير
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أبايا":فقالسلمانجنبإلىيمشيورجل،الجبالأمثالفيهاالطعام

فقال،"اللهأعطاناماإلىترىألاعلينا،اللهفتحماإلىترىألاعبدالله

ترىمماحبةكلجنبإلىترى؟ممايعجبك"وما:سلمان

إ")1(.حساب

خيروفاقتهمفقرهميومأنهملاصحابه)2(لمجيمالنبيشهدوقد:قالوا

عليهم.الدنياوبسطغناهميوممنهم

الحسنعنالاشهبأبوحدثناعبدالصمدحدثنا:أحمدالامامقال

بخيرنحنقالوا:؟"انتمكيفالصفةاهل"يا:ع!ي!اللهنبيقال:قال

،اخرىوتروح،جفنةأحدكمعلىتغدويومأمخيراليومأنتم":قال

أستاربمثلبيوتكموتسترون)3(،اخرىفيويروح،حلةفيويغدو

وتعالىتباركربنايعطيناخيريومئذنحناللهرسوليا:قالوا؟"الكعبة

.خيرلما)4(اليومأنتمبل":قال.فنشكر

)1(

)2(

)3(

)4(

فيياقوتقاله..الشرقيبالجانببغدادسوادفيواسعةكورةعليهنهراسم

917(.)2/:"البلدانمعجم"

احمد.الامامكتبمنيديبينفيماعليهاقفلم

)65401(.رقم"الايمان"شعبفيالبيهقيوأخرجه

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة

فيكون،الجنةفيهذايكونان"يحتمل:نصهماكتبالاصلحاشيةفي

منونحوهاالفقربلذةبالتهالمعرفةكمالمنيحصلمادونفيها،الذيالنعيم

،بعدهمالهويشهدالدنيافييكونانويحتملبها،المتلذالطاعاتأنواع

بعضهمضربمنبهقرنمابدليلأفصلالغنىيكونانمنهيلزملاولكن

".أعلموالله،بعضرقاب

هكذا.عليهاقفلم

عن=)5594(رقم"الرجالومعرفة"العللكتابفياحمدرواهوقد
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فيمنهمخيرفقرهمعلىصبرهموقتفيأنهمفيصريحفهذا

الشكر.معغناهموقت

عنغياثبنحفصحدثنانميرابنحدثنا:أحمدبنعبداللهوقال

:قالالبصريطلحةعنالاسودأبيبنحربابيعنهندأبيبنداود

بينتمرمنمذعلينايجريفكان،معرفةبهالييكنولمالمدينةقدمت

:فقالخلفهمنهاتفبهفهتف،صلاة!م)1(اللهرسولبنافصلى،اثنين

فخطب)2(.الخنفعناوتخرقتالتمربطونناأحرققداللهرسوليا

والخبز)3(اللحملكماجدلو"والله:وقالعليهواثنىاللهفحمد

وتراح،الجفانأحدكمعلىتغدوزمانعليكمولياتين،لأطعمتكموه

وأمناخيراليومنحناللهرسوليا:قالوا"الكعبةأستار".)4(" ملولملبسر

يومئذ؛منكمخيراليومأنتميومئذ،منكمخيراليوم"أنتم:قاليومئذ؟

عبدالوهابوحدثنا:أحمدقالأ[(219/بعض")رقاببعضكميضرب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

باقيدوناهـفقطاصبحتم""كيف:الصفةلاهلقال!لمج!النبيانالحسن

.الارسالظاهروهو.الحديث

)ب(.منواثبتها،الاصلفيليستع!ي!"الله"رسول

كانوامنهتعملثياباأراد،الكتانأردامنغليطنوعوهو،خنيفجمعالخنف

.84()2/الاثيرلابن"النهاية":انظر.يلبسونها

"."الكنف:الأخرىالثلاثالنسخوقي

.الثلاثالنسخمنواستدركتها،"والخبز"منالواوسقطتالاصلقي

الحديث.مصادرولاالاصلفيوليست"بيوتكم":زيادةالثلاثالنسخفي

5()137رقمالزهد""زوائد

487(،)3/"المسند([فياحمد:أخرىطرقمنالحديثوروى

"صحيحه"قيحبانوابن)1434(،رقم"والمثاني"الاحادفيعاصمابيوابن

)6684(.رقم
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الصفةاهلعلىدخلغ!ي!اللهنبيأنلناذكر:قالقتادةعنسعيدعن

.)1(نحوهفذكر

منيسلممنوقل،فتنةأنهإلاوالمالالغنىفييكنلمولوقالوا

واؤلد!أ!ثلكئم!!ا>:تعالىاللهقالكما،دينهفيوتأثيرهالهإصابتها

.[51:]التغابن(فتنة

!والنبيسمعت:قالعياضبنكعبحديثمنالترمذيوفي

حديثهذا:الترمذيقال."المالأمتىوفتنة،فتنةأمةلكل"ان:يقول

)2(

صحيح.حسن

الجنة.إلىيدعووالفقر،النارإلى)3(يدعوانوالغنىوالمال:قالوا

بنسعيدحدثناالاشهبابوانبأنايزيدحدثناأحمد:الامامقال

ذإأصحابهيحدبلمجي!اللهرسولبينما:قالسوربنكعبمولىأيمن

منقبضفكأنهالاغنياءمنرجلجنبإلىفجلسالفقراءمنرجلجاء

ناأوعليهغناكيغدوانفلانيا"اخشيت:لمجي!اللهرسولفقال،عنهثيابه

كناكان"نعم:قال؟الغنىوشر!اللهرسوليا:قال؟"عليكفقرهيغدو

منه؟ينجينيفما:قال"الجنةإلىيدعوهفقرهوانالنار،إلىيدعوك

:قال،فيهليإربلا:الآخرفقال،افعلإذن:قال"تواسيه":قال

.")4(لأخيكوادعفاستغفر"

)1(

)2(

)3(

)4(

.(302)قمر"هدلزا"

)2336(.رقم"الترمذي"جامع

)ن(.منوالمثبت.يدعوا"")ب(:و)م(والاصلفي

مرسل.وهو،(2)70رقمالزهد""
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.بشكرهالعبديقومأنمنأعظمالغنىوحق:قالوا

نأ:عفانبنعثمانحديثمن"جامعه"فيالترمذيروىوقد

يسكنه،بيت:الخصالهذهسوىفيحقآدملابن"ليس:قالع!مالهالنبي

حسنحديثهذا:قال.والماء"الخبز)1(وجلف،عورتهيواريوثوب

)2(

صحيح.

لمج!:اللهرسولقال:قالامامةابيحديثمن"مسلم"صحيحوفي

تلامولا،لكسرتمسكهوأن،لكخيرالفضلتبذلأنانكآدمابن"يا

.")3(السفلىاليدمنخيرالعلياواليد،تعولبمنوابدأ،كفافعلى

بينما:قالسعيدابيعننضرةأبيحديثمنأيضا""صحيحهوفي

يضربفجعللهراحلةعلىرجلجاءإذشك!يماللهرسولمعسفرفينحن

ظهرمنفصلمعهكان"من:ع!يالهب[]29/اللهرسولفقال،وشمالايمينا

منعلىبهفليعدزادمنفصلعندهكانومن،لهظهرلامنعلىبهفليعد

حقلاأنهظنناحتىذكر،ماالمالأصنافمنفذكر:قال.له"زادلا

.فضل)4(فيمنالاحد

الفضليبذلالذيالشاكرالغنيتفضيلفيالنظرموضعفهذا:قالوا

المستحبوبعضبالواجبويشكرالفضلبأنواعيتمتعغنيوأما،كفه

)1(

)2(

)3(

)4(

بفتحويروى.اليابسالغليظالخبز:وقيل،معهأدملاوحدهالخبز:الجلف

هاهنا:الجلف:الهرويوقالالخبر.منالكسرةوهي،جلفةجمعاللام

287(.)1/الاثيرلابن""النهاية:انظر.الخبزفيه!سركمايريد..الظرف

)2341(.رقم"الترمذي"جامع

)3601(.رقم"مسلم"صحيح

)1728(."مسلم"صحيح

293



؟!فقرهفياللهعنراضصابرفقيرعلىيفضلفكيف

لاانه،الشاكرينائمةوهملاصحابه!يماللهرسولأقسموقد:قالوا

من"الصحيحين"ففي،الغنىعليهميخافوإنماالفقر،عليهميخاف

ابابعث!يماللهرسولانبدراشهدوكانعوفبنعمروحديث

هو!ي!اللهرسولوكانبجزيتها،ياتيالبحرينإلىالجراحبنعبيدة

عبيدةأبوفقدم،الحضرميبنالعلاءعليهموأمر،البحرينأهلصالح

صلاةفوافوا،عبيدةابيبقدومالانصارفسمعت،البحرينمنبمال

فتعرضوا،انصرف!ي!اللهرسولصلىفلما.!شيهاللهرسولمعالفجر

نأسمعتم"اظنكم)1(:قالثم،راهمحينع!يماللهرسولفتبسم،له

:قال.اللهرسوليااجلفقالوا:"البحرينمنبشيءقدمعبيدةأبا

نأأخشىولكني،عليكمأخشىالفقرمافواللهيسركمماوأملوا"فأبشروا

كمافتنافسوها،قبلكمكانمنعلىبسطتكماعليكمالدنياتبسط

.")2(أهلكتهمكمافتهلككم،تنافسوها

قيل:قالالحسنعنهشامحدثناروححدثناأحمدالاماموقال

محمد؟أصحابياتعدونكنتمالتيدنياكمأين:الخشنيثعلبةلأبي

هو-إلاإلهلاالذيوالله-تأكلأظلتقدبدنياالاخر"ليبشر:قال

5")3(الجزلالحطبالنارتأكلكما،الايمان

)1(

)2(

)3(

.الثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة

)6192(.رقم"مسلم"صحيحو31(،ه)8رقم"البخاري"صحيح

عليه.اقفلم

دنيابعدي"لتأتينكم:قال-ش!النبيان،لهأصللاحديثمعناهفيذكروقد

.(178)3/"الدينعلومإحياء":انظر."الحطبالنارتاكلكماإيمانكمتاكل

اصلا.لهاجدلم:تخريجهفيالعراقيوقال
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سمعت:قالحسانبنهشامحدثنايزيدحدثناأحمد:وقال

يكونأنيخففلمدنيالهاللهبسطالناسمنأحدما"والله:يقولالحسن

عناللهامسكها]وما،رايهوعجزعلمهنقصقدكانإلا،فيهابهمكرقد

وعجزعلمهنقصقدكانإلافيها،لهخيرقدأنهيظنفلمعبد

[)1(")2(.رأيه

الفقير:عنفقالا[]39/وغنيفقيرلمجي!النبيعلىمروقدقالوا:

.هذا")3(مثلمنالأرضملءمنخير"هذا

علىرجلمر:قالسعدبنسهلعن(""صحيحهفيالبخاريفروى

ناخطبإنحرفي:قالواهذا؟"مثلفيتقولون"ما:فقالع!يماللهرسول

رجلفمر،سكتثم:قال،يسمعأنقالوان،يشفعشفعوإن،ينكح

خطبإنحري:قالواهذا؟"فيتقولون"ما:فقالالمسلمينفقراءمن

رسولفقال،يسمعلاأنقالوإن،يشفعلاأنشفعوإن،ينكحلاأن

.هذا")4(مثلالأرضملءمنخير"هذا:لمجي!

بهيبشرلمبما([)الصابرين]الفقراءلمجيطاللهرسولبشروقد

الاغنياء.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)1/الاثيرلابن"النهاية"انظر:.القويالغليظ:الحطبمنوالجزل

.)027

.الاخرىالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

)42(.رقمالدنيا"ذم"فيالدنياأبيابنورواه.02()0رقم"الزهد"

الاتي.الحديثهو

)1905(.رقم"البخاري"صحيح

.الاخرىالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما
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إذاكانع!يماللهرسولأنعبيدبنفضالةحديثمنالترمذيففي

وهمالخصاصةمنالصلاةفيقامتهممنرجاليخربالناسصلى

رسولصلىفاذا.مجانينهؤلاء:الاعرابيقولحتى،الصفةأصحاب

نألأحببتماللهعندلكمماتعلمون"لو:وقالإليهمانصرفع!ي!الله

.!ص)1(اللهرسولمعيومئذوأنا:فضالةقال."وحاجةفاقةتزدادو[

هذامدةفيالرواياتاختلفتوقد،الجنةإلىبسبقهموبشرهم

السبق.

فقالوا:نفرثلاثةجاءهأنه:عمروبنعبداللهعنمسلمصحيحففي

فقال،متاعولادابةولانفقةلا:شيءعلىنقدرماواللهمحمدأبايا

شئتموإن)2(،يسركممافأعطيناكمإلينارفعتمشئتمإن،شئتمما:لهم

لمجي!اللهرسولسمعبفانيصبرتمشئتموإن،للسلطانأمركمذكرنا

.خريفا"باربعينالقيامةيومالأغنياءيسبقونالمهاجرينفقراء"ان:يقول

.شيئا)3(نسأللا،نصبر:قالوا

بنمحمدعنسلمةبنحمادحدثناعفانحدثنا:أحمدالاماموقال

فقراء"يدخل:قاللمجيطاللهرسولأنهريرةأبيعنسلمةأبيعنعمرو

قالعام"خمسمائةوهويومبنصفأغنيائهمقبللجنة1المسلمين

.)4(صحيححسنحديثهذا:الترمذي

)1(

)2(

)3(

)4(

".صحيححسن"حديث:وقال)2368(،رقم"الترمذي"جامع

لكم".اللهيسر"ما:مسلمصحيحفي

)9792(.رقم"مسلم"صحيح

)2354(.رقم"الترمذيجامعو"343(،)2/احمد"مسند"

)4122(.رقمأيضاماجهابنورواه
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رسولقال:قالسعيدأبيحديثمنأيضاالترمذيوفي

اكنيائهمقبلالجنةيدخلونالمهاجرين"فقراءع!يم:]39/ب[الله

حسن.حديثوهو.(")1(سنةبخمسمائة

"يدخل:قالمج!يمالنبيعنعبداللهبنجابرحديثمنأيضاوفيه

حسن.حديثوهو.خريفا(")2(باربعينالأكنياءقبلالجنةامتيفقراء

فيالذيأنسولحديثعمرو،بنعبداللهلحديثموافقوهذا

.)3(خريفا"باربعينالأغنياءقبليدخلونالمساكينان":أيضاالترمذي

علىاتفقواوقدعمروبنوعبداللهوأنسجابر:ثلاثةفهؤلاء

الاربعين.

سنة.بخمسمائةالتقديرعلىاتفقاقدسعيدوأبوهريرةأبووهذا

بحسبدرجاتوالتأخيرالسبقإذالاحاديثهذهبينتعارضولا

بخمسمائة،يسبقمنومنهم،بأربعينيسبقمنفمنهم،والغنىالفقر

وينقص.عليهيزيدبلالمقداربهذاالسبقيتقيدولا

!سيم:النبيعنهريرةأبيحديثمن("سننه"فيداودأبوروىوقد

.)4("الصديقبكرابوالجنةدخولأالأمةاولان"

)1(

)2(

)3(

)4(

."الوجههذامنغريبحسنحديث":وقال،235()1رقم"الترمذي"جامع

هذهتقدمتوقد.حسن""حديث:وقال)2355(،رقم"الترمذي"جامع

الاحاديث.

."غريبحديث":وقال،)2352(رقم"الترمذي"جامع

.()4652رقمداود"ابي"سنن

ووافقه-،الشيخينشرطعلى73()3/المستدركفيالحاكموصححه
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لاالمهاجرينفقراءمنإخوانهوبينبينهالتيالمدةأنومعلوم

الجنة.يدخلمناخردخولوبيندخولهبينمدةأطولوأنها،تطول

عنعمروبنعبداللهحديثمن"مسنده"فيأحمدالامامروىوقد

ورسولهالله:قالوا؟"الجنةيدخلمناولتدرونهل":قالأنهجميمالنبي

احدهميموت،المكارهبهمتتقىالذينالمهاجرينفقراء":قال.أعلم

نحنربنا:الملائكةتقولقضاء،لهايستطيعلاصدرهفيوحاجته

:فيقولقبلنا،الجنةتدخلهملاسماواتكوسكانوخزنتكملائكتك

فيوحاجتهأحدهميموتالمكارهبهميتقىشيئابييشركونلاعبادي

كلمنالملائكةعليهمتدخلذلكفعندفضاء،لهايستطعلمصدره

.الدار(")1(عقبىفنعمصبرتمبماعليكمسلام،باب

عندويد)2(حدثنامحمدبنحسينحدثناأحمد:الاماموقال

"التقى:غ!يمالنبيقال:قالعباسابنعنعكرمةعنبشيربنسلم

الدنيا،فيأ[]49/كانافقيرومؤمنغنيمؤمن:الجنةبابعلىمؤمنان

الجنة،أدخلثميحبسأناللهشاءماالغنيوحبسالجنةالفقيرفادخل

خفتحتىحتبست1لقدوالله؟حبسكمااخياي:فيقولالفقيرفلقيه

وصلتماكريهافطيعامحبسابعدكحبستاني،اخيأي:فيقول.عليك

حمض)3(كلة1كلهابعيرألفوردهلوماالعرقمنمنيسالحتىإليك

الذهبي.

.(681)2/المسند""(1)

الذهبي.ووافقه72(،-71)2/المستدركفيالحاكموصححه

"المسند".ومنالاخرىالنسخمنوالتصويب"دريدإ،:الاصلفي)2(

انطر:.للانسانكالفاكهةللابلوهو،حموضةطعمهفينبتكلهوالحمض)3(
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5()1رواء"عنهلصدرت

الحضرميعبداللهبنمحمدحدثنا:"معجمه"فيالطبرانيوقال

بنعبدالملكحدثناالعطاربهرامبنعليحدثناالرازيسعيدبنوعلي

هريرةأبيعنحازمأبيعنزيدبنمحمدعنالثوريعنكريمةأبي

الجنةيدخلونالمهاجرينفقراء"إن:يقوللمجييهاللهرسولسمعت:قال

اناأمنهم:رجلفقالعام")2(خمسمائةوذلكيومبنصفاغنيائهمقبل

يبيتتعشيتوإذاعشاء،علىرجعتتغدبت"إن:قال؟اللهرسوليا

أناأمنهم:فقالرجلفقام،"منهم"لست:قالهنعم:قالغداء؟"معك

ولستنعم،:قاللهذا؟"قلناماسمعت"هل:قال؟اللهرسوليا

:قالهنعم:قال؟"عليكماسوىسترا)3(ثوب!تجد"هل:قال.كذلك

"هل:قال؟اللهرسولياأناأمنهم:فقالاخرفقام"،منهم"فلست

كلماقرضاتجد"هل:قال.نعم:قال؟"قبلكلهذينقلناماسمعت

)1(

)2(

)3(

441(.)1/الاثيرلابن"النهاية"

403(.)1/أحمد""مسند

أحمد"رواه264(:263)01/الزوائد""مجمعفيالهيثميقال

العجليذكرهفقدسفيانعنهروىالذيهوكانفإن،منسوبغير)دويد(وفيه

غيرالصحيحرجالرجالهوبقية،اعرفهلمغيرهكانوإن،"الثقات"كتابفي

ثقة".وهوبشيربنسلم

"وفيه391(:)4/الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيوقال

معرفته،إلىيحتاجمنسوبغيردويد[:والصوابالمطبوعفي]هكذادريد

".مثلهحديثهاحمد:قال

"عام".:لعله:حاشيتهفيوكتب،الاصلمنساقطة

."سنة":()بوفي.()نو()ممنواثبتها

"ستيرا".)ب(:وفي.يسيرا"")ن(:وفي)م(.والاصلفيهكذا
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:فقالآخرفقام."منهم"فلست:قال.نعم:قالتستقرض؟("انشئت

نعم.:قاللهؤلاء؟"قلتماسمعت"هل:فقال؟اللهرسولياأناأمنهم

فقام:قال"منهم"فلست:قال،نعم:؟"قالتكتسبان"تقدر:قال

قلتماسمعت"هل:فقال؟اللهيارسولمنهمأنا:فقالخامس

؟"كذلكوتصبحراضياربكعنتمسي"هل:قال.نعم:قاللهؤلاء؟"

فيالمؤمنينسادة"إن:جم!يمالنبيفقال"منهم"فانت:قال.نعم:قال

وإنغداء،عندهيبتلمتعشىوإذاعشاء،يجدلمتغدىإذامنالجنة

يجدلامابهيواريماإلاكسوةفصللهوليسقرضا،يجدلماستقرض

راضيااللهعنويمسي،يعيشهمايكتسبأنعلىيقدرولابدا،منه

والصديقنالنبتنمنصكلئهمالدهالغمالذينءفاولائك>راضياويصبح

.[96:]النساء!(رفيقاأول!كوحسنلصنصوالشهداءوا

الثوريسفيانحديثمنغريبحديثهذا:ب[]49/الطبرانيقال

.)1(عبدالملكبهتفردالعبديهو:يقال،زيدبنمحمدعن

قال.آخرونوضعفه،قوموثقه،العبديهوزيدبنمحمد:قلت

وذكره،الحديثصالح:حاتمأبووقال،بالقويليس:الدارقطني

.)2(ماجهوابنالترمذيلهروى،الثقاتفيحبانابن

بنسلمةأبيعنيرويالشاميزيدبنمحمدالطبقةهذهوفي

)1(

)2(

الطبراني.معاجمفيعليهاقفلم

الطبرانيطريقمن001(-99)7/الاولياء""حليةفينعيمابوواخرجه

حاتمابيلابنوالتعديلوالجرح)73101(،رقمحبانلابنالثقاتانطر:

173(.)9/التهذيبوتهذيب256(،)7/
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لموالثوريهو،هذايكونأنونخاف)1(،متروكوهوعبدالرحمن

أعلم.فالله،العبديهو:يقالوانما،ينسبه

هشامحدثناإبراهيمبنإسماعيلحدثناأحمد:الاماموقال

هريرةأبيعنأبيهعنالعقيليعامرعنكثيرأبيبنيحيىعنالدستوائي

واول،الجنةيدخلونثلاثةاولعلي"عرض:جم!ي!اللهرسولقال:قال

مملوكوعبدفالشهيد:الجنةيدخلونثلاثةأولفاما،الناريدخلونثلاثة

ثلاثةأولوأما.عيالذومتعففوفقير،ربهطاعةعنالدنيارقيشغلهلم

ماله،فياللهحقيؤديلامالمنثروةوذو،متسلطفامير:الناريدخلون

.2()فخور"وفقير

.فقط)3(الجنةيدحلونالذينالثلاثةذكرمنهالترمذيوروى

وعامةالفقراء،الجنةأهلعامةأنالفقيرفصلفيويكفيقالوا:

.الاغنياءالناراهل

شريكحدثناشيبةأبيبنمحمدبنعبداللهحدثنا:أحمدالامامقال

قال:قالعمروبنعبداللهعنمالكبنالسائبعنإسحاقأبيعن

واطلعتالققراء،أهلهااكثرفرأيتالجنةفي"اطلعت:ع!ي!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

173(.)5/الميزانلسان:انظر

425(.)2/"المسند"

الحاكموقال)9224(.برقم"صحيحه"فيفأخرجهخزيمةابنوصححه

المدينةأهلمنشيخالعقيليشبيببن"عامر387(:)1/المستدركفي

كثير،أبيبنيحيىعنهيهتفرد،البابهذافيأصلوهذا،الحديثمستقيم

الذهبي.ووافقه."يخرجاهولم

"هحسن"حديث:وقال(،)1642رقم"الترمذي"جامع
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.والنساء")1(الاغنياءأهلهاأكثرفرأيتالنارأهلعلى

إلىحصينبنعمرانجاء:قالرجاءأبيعنالبخاريصحيحوفي

لمجص،النبيمنسمعتماحدثنا:فقالتع!يماللهرسولعندمنامرأته

سمعت:فقال،فأغضبته:قالأو،تدعهفلم.حديثمنليسإنه:فقال

الفقراء،أهلهااكثرفرأيتالجنةفي"نظرت:يقولع!ي!اللهرسول

.النساء")2(أهلهاأكثرفرأيتلنار1فيونظرت

ع!يماللهرسولانزيد:بنأسامةحديثمن"الصحيحين"وفي

علىوقمت،المساكيندخلهامنعامةفاذاالجنةبابعلى"قمت:قال

.النساء")3(دخلهامنأ[9/]هعامةفاذاالنارباب

النارفياطلعع!مالنبي"ان:عباسابنعن"مسلم"صحيحوفي

.)4(الفقراء"أهلهاأكثرفرأىالجنةفيواطلع،النساءأهلهاأكثرفرأى

منالقيامةيوميتمناهأحدكلأنالفقرفصلفيويكفيقالوا:

.الاغنياء

يعنيإسماعيلحدثنانميربنعبداللهحدثناأحمد:الامامقال

"ما:لمجماللهرسولقال:قالمالكبنأنسعننفيععنخالدأبيابن

)1(

)2(

)3(

)4(

(.173)2/"المسند"

028(.)0رقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوضعفه

وماامراتهإلىعمرانمجيءفيهوليس)3241(،رقم"البخاري"صحيح

437(.)4/"المسند"فياحمدعندهذاوانمابينهما،حصل

)2736(.رقم"مسلم"صحيحو)6951(،رقم"البخاري"صحيح

)2737(.رقم"مسلم"صحيح
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منأوالدنيافياوتيكانماانودإلافقيرولاغنيالقيامةيوماحدمن

.()1قوتا"الدنيا

فيه.قيلماألينوهذا5)2(نفيعفييتكلمون:البخاريقال

حديث،غيرفيالفقراءبتفضيللمجيماللهرسولصرحوقد:قالوا

سعد)3(.بنسهلحديثمنتقدمما:فمنها

بنزيدعنالاعمشحدثنامعاويةأبوحدثناأحمد:الاماموقال

فانظربصركارفعذرابا"يا:!ي!اللهرسولقال:قالذرأبيعنوهب

خلة)4(عليهجالسرجلفاذافنظرت:قال،المسجد"فيتراهرجلارفع

رجلاوضعفانظربصركارفعذرابا"يا:فقال،هذا:فقلت:قال،له

:قالأخلاقعليهضعيفرجلفاذافنظرت:قالالمسجد"فيتراه

افصللهذابيدهنفسى"والذي:لمجي!اللهرسولفقال:قال.هذا:قلت

.هذا"منالأرضقرابمنالقيامةيوماللهعند

بنسليمانعنالاعمشحدثنازائدةووافقهوكيعوحدثنا:قال

)5(
اللهعندخير"لهذا:وقال،فذكرهذرأبيعنالحربنخرشةعنمسهر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

117(."المسند")3/

)0414(.رقم"سننه"فيماجهابنرواهوالحديث

جذاوضعفه502(.)3/الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيوضعفه

)9486(.برقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيالالباني

.115صالصغير""الضعفاء

".البخاري"صحيحفيوهو)693(،صتقدم

ورداء،إزار:ثوبان:"الحلة894(:)1/"الحديث"غريبفيالخطابيقال

".فتلبسطيهاعنتحلجديدةوهيإلاحلةتكونولا

والتصويبهالثلاثالنسخفيوكذايسار".بن"سليمان:الاصلفي
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.هذا"مثلالارضملءمنالقيامةيوم

حدثناقالا:يعلىووافقهمعاويةأبووحدثناأحمد:الامامقال

.)1(بنحوهفذكرهذرأبيعنوهببنزيدعنالاعمش

يوفرالفقرأن:العليلويشفيالمسألةفيبيننايفصلوالذي:قالوا

الدنيافينالهمافإنشكر،ولووالغني،اللهعندومنزلتهصاحبهأجر

فقليل،وجهبأحلتناولهوإن،القيامةيومثوابهمنعليهيحسببغناه

هالآخرةكثيرمننقصالدنيافيالفضل

ع!حواللهرسولأنعمروبناللهعبدحديثمن"مسلم"صحبحوفي

تعجلواإلاالغنيمةفيصيبوناللهسبيلب[9/]هفيتغزوغازيةمن"ما:قال

لهمتمغنيمةيصيبوالمنوا،الثلثلهمويبقى،الاخرةمناجرهمثلثي

.)2("اجرهم

اللهرسولمع"هاجرنا:قالالارتبنخبابعن""الصحيحينوفي

منياكللمماتمنفمنا،اللهعلىأجرنافوقع،اللهوجهنلتمس!شي!

إذافكنا،نمرةوتركأحد)3(يومقتل،عميربنمصعبمنهم،شيئاأجره

)1(

)2(

)3(

لوكييع."الزهد"ومناحمد،ل!مامالزهد""والمسند""من

.(41)8رقمالزهد""و،(071)5/المسند""

)815(رقم"الزهد"فيوهناد)144(،رقم"الزهد"فيوكييعورواه

وغيرهم.

)681(.رقم"صحيحه"فيفاخرجهحبانابنوصححه

)6091(.رقم"مسلم"صحيح

مصادرومنو)ب(،)م(:منوالتصويبسهو،وهو"بدر".:الأصلفي

التخريج.
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رسولفأمرنا،رأسهبدارجليهغطيناوإذا،رجلاهبدترأسهبهاكطينا

اينعتمنومناالاذخر،منشيئارجليهعلىونجعلنغطيراسهان!شمحالله

.يهدبها")1(فهوثمرتهله

خبابعلىدخلنا:قالحازمأبي)2(بنقيسعن"الصحيحين"وفي

مضواسلفواالذينأصحابنا"إن:فقال.كياتسبعاكتوىوقدنعوده

.)3(الحديثوذكرالدنيا"تنقصهمولم

مجاهدعنالاعمشعنمعاويةأبوحدثنا:منصوربنسعيدوقال

درجاتهمنانتقصإلاشيئاالدنيامنعبد)4(يصيبما":قالعمرابنعن

.(كريما")عليهكانواناللهعند

:قالعوفبنعبدالرحمنبنإبراهيمعن("البخاريصحيح"وفي

وهوعميربنمصعب"قتل:فقال.صائماوكان،بطعامعبدالرحمنأتي

رجلاهغطيوإن،رجلاهبدترأسهغطيإن؛بردةفيوكفن،منيخير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

49(.)0رقم"مسلم"صحيحو(،)1276رقم"البخاري"صحيح

025()5/الاثيرلابن""النهاية:انظر.يجنبهااي:ويهدبها

التخريج.مصادرومن)ن(،و)م(منواستدركتها،الاصلمنساقطة

فيوليس)2681(.رقم"مسلم"صحيحو)5672(،رقم"البخاري"صحيح

الشاهد.محلمسلم

عبد".اوتي"ما)ب(:وفي".يصيبعبدمن"ما)ن(:و)م(في

سعيد.سننمنطبعفيماعليهأقفلم

به.سعيدطريقمن)67601(رقم"الايمان"شعبفيالبيهقيرواهوقد

وهناد)34628(،رقم"مصنفه"فيشيبةابيابنايضا:رواهوالأثر

)311(،رقمالدنيا"."ذمفيالدنياابيوابن)557(،رقم"الزهد"في

603(.)1/الاولياء""حليةفينعيموابو
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بسطثم،بردةإلاكفنلهيوجدفلممنيخيروهوحمزةوقتل،رأسهبدا

خشيت-وقدأعطيناماالدنيامنأعطينا:قالأو-بسطماالدنيامنلنا

تركحتىيبكيجعلثمالدنيا.حياتنافيطيباتنالناعجلتتكونأن

")1(.الطعام

وخبابعوفبنعبدالرحمنوليس:)2(الأعرابيابنسعيدأبوقال

جم!يم،اللهرسولاصحابمنالاكابرقالهلقدغيرهما،دونذلكقالا

اختارهماأنوعلموا،منهوأشفقوا،الدنيامنعليهماللهفتحماوكرهوا

بكر،أبو:منهم،أنقصكانلهأخرواماوأن،أفصلكانلنبيهالله

،وسلمانياسر،بنوعمار،عبيدةوأبو،وعلي،وعثمانوعمر،

وجماعةعتبةبنهاشموأبو،المؤمنينأموعائشةمسعود،بنوعبدالله

للاختصار.نذكرهملم

)3(زبانبنعبدالرحمنحدثناالدنياأبيابنفحدثنابكرأبوفأما

زيدبنعبدالواحدحدثناعبدالوارثبنعبدالصمدحدثناا[]69/الطائي

الصديقبكرأبيمعكتا:قالأرقمبنزيدعنمرةعن)4(أسلمحدثني

حتىبكىفيهمنأدناهفلما،وعسلبماءفأتيبشرابفدعاعنهاللهرضي

لمأنهمظنواحتىفبكىعادثم،سكتومافسكتوا،أصحابهأبكى

مااللهرسولحليفةيا:فقالوا،عينيهمسحثم:قال،مسألتهعلىيقدروا

)1(

)2(

)3(

)4(

.()1275(،)1274رقم"البخاري"صحيح

"الميزان"لسان:انظر."الغنيعلىالفقير"تشريف:سماهكتابالاعرابيلابن

أعلم.والله،منههذاكلامهفلعل28(.)5/

"تاريخوالدنيا""ذممنوالتصويب"أبان".:الثلاثالنسخوسائرالاصلفي

.بغداد"

التخريج.مصادرمنوالتصويب."سلمان":الثلاثالنسخوسائرالاصلفي
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رأولمشيئانفسهعنيدفعفرأيتهلمجي!اللهرسولمعكنت:فقال؟أبكاك

"هذه:قال؟نفسكعنتدفعالذيمااللهرسوليا:فقلتأحدا،معه

نإانك:فقالترجعتثم،عنيإليكلها)1(:فقلت،ليمثلتالدنيا

.")2(بعدكمنمنييفلتفلنمنيأفلت

عبدالرحمنبنحميدعنكيسانبنصالحعنسعدبنليثوذكر

وليتإني":فيهماتالذيمرضهفيقالبكرأباأن:أبيهعنعوفابن

الامرهذايكونأنذلكمن)3(أنفهورموكلكم،بخيركمولستأمركم

يتخذواحتىتقبلولما،وأقبلتأقبلتقدالدنيارأيتلماوذلك،له

علىالاضطجاعمنأحدكميألموحتى،الديباجوستورالحريرنضائد

أولأنتمثم،)4(والسعدانالحسكعلىالاضطجاعمنيألمكماالصوف

إنماأخطأت؟الطريقهذاماوشمالأ،يميئابهمتصفقونبالناسضال

حا،غيرفيعنقهفتضربأحدكميقدملانوالله.الفجرأوالبحرهو

.(الدنيا")غمراتيخوضأنمنلهخير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالمثبت،إليها:الاصلفي

)4/""المستدركفيو]لحاكم،(11)رقمالدنيا"ذم"كتابفيالدنياابيابنرواه

"الايمان"شعبفيوالبيهقي(،)187رقم"الزهد"فيعاصمابيوابن03(،9

والخطيب31(،03-)1/الاولياء""حليةفينعيموابو)51801(،رقم

.932(03/)"دمشقتاريخ"فيعساكروابن،267(/01)بغداد""تاريخفي

)4878(.رقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيجداوضعفه

الانفةموضعلانهبالذكرالانفوخصقغضبا،ذلكمننتفخ1وامتلأ:اي

.(177)5/الاثيرلابن""النهاية:انظر.والكبر

.شوكذونبت:والسعدان.معروفةصلبةشوكة:وهي،حسكةجميعالحسك

.367()2/و386(/)1الاثيرلابن([النهاية":انظر

وليت-"إني:وفيه418(،-417)03/"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواه
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فرأىبكرأبيمعجالساكنت:قالخباببنعطاءبنمحمدوذكلر

لاثمتبعر،ثمالشجر،هذهمنتأكلطائريالك"طوبى:فقالطائرا

أتقول:لهفقلت"مكانكأنيوددت،حسابعليكوليس،شيئاتكون

.!)1(لمجم؟اللهرسولصديقوانتهذا

بنعبدالرحمنلهفقال،بكىكسرىبكنوزاتيلمافانهعمروأما

سرورويومشكرليوأهذاإنفوالله؟المؤمنينأميريايبكيكما:عوف

العداوةبينهمألقيإلاقوم)2(يعطهلمهذا"إن:عمرفقال،فرحويوم

.والبغضاء")3(

المهاجرين،ب[]69/مننفروعندهالدوليسنانأبوعليهودخل

فاخذه،خاتمفيهوكان،بالعراققلعةمنبهأتيسفط)4(إلىعمرفارسل

)1(

)2(

)3(

)4(

الخ."...نفسيفيخيركماد

)43(،رقم"الكبير"فيالطبراني:نحوهوروى

/)03"دمشق"تاريخفيعساكروابن34(،)1/الاولياء"

عليه.اقفلم

"خليةفينعيموأبو

.)421

رقم"الزهد"فيواحمد)024(،رقم"الزهد("فيالمباركابنوروى

"شعبفيوالبيهقي)29(،رقم"المتمنين"كتابفيالدنياابيوابن)581(،

منه.قريبابكرابيعنالحسنعن)786(.رقم"الايمان

ابيعنالضحاكعن033()03/"دمشق"تاريخفيعساكرابنوروى

ايضا.منهقريبابكر

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب.قوما"":الاصلفي

رقم"الزهد"فيالمباركوابن)36002(،رقم"الجامع"فيمعمررواه

بنوعبدالله)86(،"الزهد"فيداودوابو264()13/:شيبةابيوابن)768(،

)6/"الكبرى"السننفيوالبيهقي)795(،رقمالزهد""زوائدفياحمد

.)358

="لسانانظر:النساء.واتادمناشبههوماالطيبفيهيعبىءالذي:السفط
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:عندهمنلهفقال،بكىثممنهعمرفانتزعه،فيهفيفادخلهولدهبعض

اللهرسولسمعت:فقال؟عينكوأقروأظهركلكاللهفتحوقدتبكيلم

والبغضاءالعداوةبينهماللهألقىإلاأحدعلىالدنياتفتح"لا:يقول!شي!

.ذلك)1(منمشفقوانا"لقيامة1يومإلى

:قالداودابيعنيديبخطكتابفيوجدتسعيد:أبوقال

بنعمرأن:الحسنعنيونسحدثناحمادحدثناعبيدبنمحمدحدثنا

فالقى،مالكبنسراقةالقوموفي،يديهبينكسرىبفروةاتيالخطاب

يديفيراهمافلما،منكبيهفبلغايديهفيفجعلهما،كسرىسواريإليه

بنسراقةيديفيهرمزبنكسرىسوارا،للهالحمد:قالسراقة

ناعلمتقد"اللهم:قالثم،مدلجبنيمناعرابيجعشمبنمالك

،عبادكوعلىسبيلكفيفينفقهمالايصيبانيحبكانقدرسولك

هذايكونأنبكأعوذإنياللهم،وخيارالهمنكنظراعنهذلكفزويت

لهم!لنساجوبضينمالىبه-منانمانمدساتحسبون>:قالثم،بعمرمنكمكرا

.2([)55،65:]المؤمنونه(يشعرونلابلالحيزلتفى

)1(

)2(

.35(1)7/"العرب

رقمالزخار""البحرمسندهفيوالبزار16(،)1/"المسند"فياحمدرواه

.)311(

فييعلىوابوأحمد"رواه122(:)3/الزوائدمجمعفيالهيثميقال

والبزارأحمد"رواه236(:)01/فيوقال،"كلاموفيهلهيعةابنوفيهالكبير

حسن".وإسنادهالكبيرفييعلىوابو

)4871(.رقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوضعفه

325(،)6/"النبوة"دلائلوفي358(،)6/"الكبرى"السننفيالبيهقيرواه

به.سعيدابيطريقمن
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وتضييق،الآخرةأجرمنتعجيلوبسطهاالدنياسعةأن:والمقصود

سعتها.من

عنصعيرأبيابنعنالزهريعنمعمرأنبأنا:عبدالرزاققال

الشهداءعلى!يمالنبيأشرفاحديومكانلما:قالعبداللهبنجابر

.")1(بدمائهمفزملوهمهؤلاءعلىشهيد"إني:فقاليومئذقتلواالذين

"هؤلاء:!ي!النبيقال:يقولالحسنسمعمنواخبرني:معمرقال

تأكلونوإنكم،شيئاأجورهممنيأكلوالمعليهمشهدتوقدمضواقد

.)2("بعديتحدثونماأدريلاوإني،أجوركممن

الحسنسمعت:قالحازمبنجريرأخبرنا:المباركابنوقال

"السلام:فقالالغرقدبقيعإلىباصحابهلمجماللهرسولخرج:يقول

كائنهوممااللهنجاكمماتعلمونلوالقبور،أهلياأ[]79/عليكم

فقالوا:"منكمخير"هؤلاء:فقالاصحابهعلىأقبلثم".بعدكم

هاجروا،كماوهاجرناأسلموا،كماأسلمناإخواننا،اللهرسوليا

آجالنا،فيوبقينافيهافمضواآجالهمعلىوأتوا،جاهدواكماوجاهدنا

منيأكلواولمالدنيامنخرجواهؤلاء"إن:فقالمنا؟خيرايجعلهمفما

أجوركممنأكلتمقدنكموا،عليهمشهيدوأناوخرجوا،شيئاأجورهم

عقلوهاواللهالقومسمعهافلما:قال."بعديتحدثونماادريولا

)1(

)2(

.(0589)،()6633رقم"المصنف"

431(.)5/"المسند"فياحمدورواه

)714(.برقم"الغليل"إرواءفيالالبانيوصححه

)5819(.)6634(،رقم"عبدالرزاق"مصنف

الحسن.سمعمنلجهالة،ضعيفسندوهذا
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وإنه،بعدهمالدنيامنأصبنابمالمحاسبونوإنا:فقالوابهاوانتفعوا

.(فصلا)1وقدموا،قصداوأنفقوا،طيبافأكلوا،أجورنامنبهلمنتقص

حدثنا:الحديثهذاأبيعلىقرأتأحمد:بنعبداللهوقال

"ما:قالعمرابنعنمجاهدعنثويرعنإسرائيلحدثناعامربنأسود

.")2(الجنةاهلمنوإنه،درجتهمننقصإلاالدنيامنرجلاعطي

فصبروا،بالضراءابتلوابأنهمالاغنياءساداتصرحوقدقالوا:

.)3(وغيرهعوفبنعبدالرحمنذلكقال،يصبروافلمبالسراءوابتلوا

قال:قالأبيهعنسعد)4(بنمصعبرواهلمامصداقاهذاوكان

إنكم،الضراءفتنةمنعليكماخوفالسراءفتنةمن"لأنا:لمجي!اللهرسول

.()"خضرةحلوةالدنيانوا،فصبرتمالضراءفتنةفيابتليتم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)894(.رقمالمباركلابن"الزهد"

به.المباركابنطريقمن(111)5/"الاستذكار"فيعبدالبرابنورواه

ناحدثت:قالجريجابنعن672()0رقم"مصنفه"فيعبدالرزاقورواه

.نحوهوذكرهع!ي!النبي

)604(.صتخريجهسبقوقدالزهد.فيعليهاقفلم

)115(.صتخريجهسبقوقد

منوالتصويب.خطأوهو.سعد"بنعميربن"مصعب:الاصلفيالاسمجاء

.الاخرىالثلاثالنسخ

"مسنده"فييعلىوابو)1168(،رقمالزخار""البحرمسندهفيالبزاررواه

"شعبفيوالبيهقي39(،)1/الاولياء""حليةفينعيموابو)078(،رقم

.(1)8030رقم"الإيمان

وفيهوالبزار،يعلىابو"رواه246(:)01/الزوائدمجمعفيالهيثميقال

"سلسلةفيالالبانيوضعفه".الصحيحرجالرجالهوبقيةيسم،لمرجل

)6942(.برقم"الضعيفةالاحاديث
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الفضل:يتبينبهماصادقتانقضيتانوهاهنا:قالوا

القيامة.يومالأكثرونهمالاقلينأن:إحداهما

.الاقلونهمالاكثرينأن:والثانية

كفاية.فيهبماعليهاالدليلتقدمفقد:الأولىأما

ليلةخرجت:قالذرأبيحديثمن""الصحيحينففي:الثانيةواما

فظننت:قال،إنسانمعهليسوحدهيمشي!يماللهرسولفاذااللياليمن

فالتفتالقمرظلفيأمشيفجعلت:قالأحدمعهيمشيانيكرهأنه

ذر!أبا"يا:قال.فداكاللهجعلنيذرأبو:قلتهذا؟""من:فقالنيفرا

القيامة،يومالمقلونهمالاكثرين"إن:فقالساعةمعهفمشيت."تعال

ووراءهيديهوبينوشمالهيمينهب[]79/فيهفنفخخيرااللهاعطاهمنإلا

.)1(الحديثوذكرخير["فيهوعمل

علىرسولهاللهحفقلماالفقرمنأفضلالغنىكانولوقالوا:

بلفيها،والرغبةعليهاالحرصوذمعنها،والاعراضالدنيافيالزهد

حضكمامنها،والاستكثاراكتسابهاوعلىعليهايحضأنينبغيكان

حضفلما،والعملالعلممنالعبدكمالبهاالتيالفضائلاكتسابعلى

أفصلمنهاالمتقللينفيهاالزاهدينأنعلىدلوالتقللفيهاالزهدعلى

الظائفتين.

منهاكافراًسقىمابعوضةجناحاللهعندساوتلوأنهاأخبروقد

علىالميتةالسخلةمناللهعلىأهونوأنهاماء)2(.شربة

)1(

)2(

.(49)رقم(-687688)2/"مسلمصحيح"و،(46)43رقم"البخاري"صحيح

)932(.صتخريجهسبق
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فيأصبعهأدخلمنباصبعيعلقماكمثلالاخرةفيمثلهاوأن.أهلها)1(

وأوعالموالاهومااللهذكرإلافيهاماملعونملعونةوانهاالبحر)2(.

.الكافر)4(وجنةالمؤمنسجنوأنها.)3(متعلم

نفسهيعدوان،سبيلعابرأوغريبكانهفيهايكونأنالعبدوأمر

ينتظرفلاأمسىوإذاالمساءينتظرفلاأصبحواذاالقبور،أهلمن

.()الصباح

الدرهم،وعبدالدينارعبدولعنفيها،يرغبمااتخاذعنونهى

.بالانتقاش)6(العثرةإقالةوعدموالانتكاسبالتعسعليهودعا

وبالقلوببخضرتهابالعيونتاخذ:اي،خلوةخضرةأنهاوأخبر

.)7(منهنويحذرالنساءيمقىكما،منهاوالحذرباتقائهاوامر،بحلاوتها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)033(.صتخريجهسبق

)033(.صتخريجهسبق

)033(.صتخريجهسبق

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)5692(رقم"صحيحه"فيمسلمرواه

"اخذ:قالعمربنعبداللهعن)6416(رقم"صحيحه"فيالبخاريروى

وكان".سبيلعابرأوغريبكأنكالدنيافيكن:فقالبمنكبيلمجي!اللهرسول

تنتظرفلاأصبحتواذا،الصباحتنتظرفلاأمسيت"إذا:يقولعمرابن

المساء".

لمج!مالنبيعنهريرةأبيعن)2887(رقم"صحيحه"فيأيضاالبخاريروى

لموان،رضيأعطيإن:الخميصةوعبدالدرهموعبدالدينارعبد"تعس:قال

انتقش".فلاشيكواذا،وانتكستعس،سخطيعط

ع!يمالنبيعنالخدريسعيدابيعن)2742(رقم"صحيحه"فيمسلمروى

،تعملونكيففينظرفيهامستخلفكماللهوإن،خضرةحلوةالدنيا"إن:قال

النساء".فيكانتإسرائيلبنيفتنةأولف!نالنساء،واتقواالدنيافاتقوا

412



الدين،يفسدوالشرفالرياسةوعلىعليهاالحرصأنوأخبر

.إفسادا)1(اشداوغنمزريبةفيأرسلاإذاالضاريينالذئبينكإفساد

ثم،صائفيومفيشجرةتحتاستظلكراكبالدنيافيأنهوأخبر

.وتركها)2(راج

هذهشهدع!هوولكن،كلهمالدنياسكانحالالحقيقةفيوهذه

الدنيا.بنوعنهاوعميالحال

الاالأمرارى"ما:فقالوهىقدلهمخصايعالجونوهمبهمومر

.")3(ذلكمناعجل

.الدنيا")4(يذكرنيإنه":وقال،فنزعبابهعلىبستروامر

وثوب،يسكنهبيماسوىفيحقمنهملاحدليسأنهالناسواعلم

.()صلبهيقيموقوت،عورتهأ[]89/يواري

ويبقى،ومالهأهلهفيرجع،وعملهومالهأهلهيتبعهالميتأنوأخبر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

قال:قالمالكبنكعبحديثمن)2376(رقم"جامعه"فيالترمذيروى

المرءحرصمنلهابافسدغنمفيارسلاجائعانذئبان"ما:ع!مماللهرسول

".صحيححسن"حديث:وقال."لدينهوالشرفالمالعلى

)932(.صتخريجهسبق

)2335(،رقم"جامعه"فيوالترمذي)5236(،رقم"سننه"فيداودابورواه

منكلهم)0416(.رقم"سننه"فيماجهوابن"،صحيححسن"حديث:وقال

)093(.صبالخمقالتعريفوتقدم.عمروبنعبداللهحديث

"حوليلها:قالانهعائشةحديثمن)7021(رقم"صحيحه"قيمسلمرواه

الدنيا".ذكرتفرايتهدحلتكلمافإنيهذا،

)393(.صتخريجهسمق
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)1(.عمله

حق[)2(]بغيراللهمالمننفسهشاءتفيماللمتخوضأنواخبر

.)3(القيامةيومالنار

الدنيا،عليهميخافوإنما،أصحابهعلىالفقريخافلاأنهواقسم

.لهم)4(والهاءها،فيهاوتنافسهم

وأ،فأبلىلبسأو،فافنىاكلماإلامالهمنادملابنليسانهواخبر

.(فامضى)تصدق

لمفان،صلبهيقمنلقيماتالدنيامنادمابنحسبأنواخبر

)6(.لنفسهوثلثه،لشرابهوثلثه،لطعامهبطنهفثلثعليهايقتصر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

رقم"صحيحه"فيومسلم)6514(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

فيرجعثلاثةالميت"يتبع:عنم!ماللهرسولقال:قالمالكبنانسعن)0692(

ويبقى،ومالهاهلهفيرجع،وعملهومالهأهلهيتبعهواحد،معهويبقىاثنان

".عمله

.الثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

سمعت:قالتالانصاريةخولةعن)3118(رقم"صحيحه"فيالبخاريروى

يومالنارفلهم،حقبغيراللهمالفييتخؤضونرجالا"إن:يقولعتي!النبي

".القيامة

)593(.تخريجهسبق

)393(.صتخريجهسبق

)9334(.رقم"سننه"فيماجهبن1و)0238(،رقم"جامعه"فيالترمذيرواه

ادميملأ"ما:يقولع!ي!اللهرسولسمعت:قالمعديكرببنالمقدامعن

الادميغلبتفان،صلبهيقمنلقيماتالادميحسببطن،منشراوعاء

-وقال.ماجهابنلفظهذا"للنفسوثلثللشرابوثلثللطعامفثلث،نفسه
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والدنيا.والدينوالبدنالقلبصحةإلىالارشادالحديثهذاوفي

.)1(عرضهكثرةلانفسهغنىفيهاالعبدغنىأنواخبر

.قوتا)2(فيهارزقهيجعلاناللهوسال

.)3(للاسلامهديانبعدكفافافيهارزقهكانمنوغبط

عليهوشتت،عينيهبينفقرهاللهجعلهمهالدنياكانتمنأنوأخبر

له)4(.كتبماإلامنهاياتهولم،شمله

"لا:فقالذهبا،مكةبطحاءلهيجعلأنتعالىربهعليهوعرض

واذا،إليكتضرعتجعتفاذايوما،واجوعيومااشبعولكنربيا

.()"وشكرتكحمدتكشبعت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".صحيححسن"حديث:الترمذي

رقم"صحيحه"فيومسلم)6446(،رقم"صحيحه"فيالبخاريروى

،العرضكثرةعنالغنى"ليس:قالمج!ي!النبيعنهريرةابيعن)5101(،

".النفسغنىالغنىولكن

)203(.صتخريجهسبق

)938(.صتخريجهسبق

اللهرسولقال:قالمالكبنانسعن)2465(رقم""جامعهفيالترمذيروى

ولم،شملهعليهوفرق،عينيهبينفقرهاللهجعلهمهالدنياكانت"ومن:ع!ب!م

له".قذرماإلاالدنيامنياته

)949(.برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوصححه

.نحوهثابتبنزيدحديثمن)5041(رقم"سننه"فيماجهابنورواه

)059(.برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوصححه

)377(.صالمصنفواعاده)215(صتخريجهتقدم
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عنده،جسدهفيمعافى،سربهفيامن!منهمأصبح"منأنوأعلمهم

.الدنيا")1(لهحيزتفكأنما،يومهقوت

له،شروإمساكه،لهخيرحاجتهعنفصلماالعبدبذلأنوأخبر

.)2(الكفافعلىيلاملاوأنه

ينظرأنوأمره،الدنيافيفوقههومنإلىأحدهمينطرأنأمتهونهى

.فيها)3(دونههومنإلى

يخرجمامثلمثلهاوضربوفتنةبلاءإلاالدنيامنيبقلمانهوأخبر

.اخره)4(فهذالذيذاطيئااولهكانوإن،خلائهعندادمابنمن

النعيم،دارأمامهمفانفيها،بالمتنعمينليسوااللهعبادأنوأخبر

.()النعيمذلكمنعوضاالدنيافيبنعيمهميرضونلافهم

بالبخلاخرهاوهلكة،واليقينبالزهدالامةهذهأولنجاةأنوأخبر

.)6(الاملوطول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"،غريبحسن"حديث:وقال)2346(رقم"جامعه"فيالترمذيرواه

الخطمي.محصنبنعبيداللهحديثمن)4141(،رقم"سننه"فيماجهوابن

)493(.صتخريجهسبق

رسولقال:قالهريرةابيحديثمن)3692(رقم"صحيحه"فيمسلمرواه

أجدرفهو،فوقكمهومنإلىتنظرواولامنكمأسفلمنإلى"انظرواجم:الله

".اللهنعمةتزدروالاان

)331(.صتخريجهسبق

لماع!يداللهرسولانجبلبنمعاذعن243()5/"مسنده"فياحمدروى

بالمتنعمين".ليسوااللهعبادفإن،والتنعم"إياي:قالاليمنإلىبهبعث

)353(.برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوصححه

)3(،رقم"اليقين"وفي)02(،رقم"الامل"قصرفيالدنياابيابنروى
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.")1(الاخرةعيشإلاعيشلا"لبيك:يقولوكان

الانسانيحميكماالدنيامنب[]89/حماهعبدهاحبإذاانهواخبر

.)2(والشرابالطعاممنمريضه

يقبلهعليهفاكب،الموتفيوهومظعونبنعثمانعلىودخل

منك")3(.أصابتولاالدنيااصبتماعثمانيا[لله"رحمك:ويقول

)1(

)2(

)ص!(

127(،)6/الكاملفيعديوابن)0765(،رقم"الاوسط"فيوالطبراني

من)84601(،)84401(،)52601(،رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي

هذهاول"نجا:قالعي!النبيانجدهعنابيهعنشعيببنعمروحديث

".والاملبالبخلاخرهاويهلكوالزهد،باليقينالامة

)3427(.برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوصححه

انس.حديثمن216()3/""مسندهفياحمدرواه

رقم"صحيحه"فيومسلم)6192(،رقم"صحيحه"فيالبخاريورواه

".الاخرةعيشإلاعيشلا"اللهم:بلفظأيضا،انسحديثمن)5018(

"صحيحه([فيومسلم)7937(،رقم"صحيحه"فيالبخاريايضاورواه

به.سعدبنسهلحديثمن)4018(رقم

)387(.صتخريجهسبق

عن501(،)1/"الحلية"فينعيموابو)61(،رقم"الزهد"فياحمدرواه

مرسلا.المدنيسعيدبنربهعبد

اعلام"سيرفيوالذهبي224(،)21/"التمهيد"فيعبدالبرابنورواه

بنعثمانمات"لما:قالتعائشةعنالقاسمحديثمن481()5/النبلاء"

فلماطويلا،بكاءبكىثمعينيهبينوقبلوجههعنمج!ي!النبيكشفمظعون

تلبسها".ولمالدنياتلبسكلمعثمانياطوباك:قالالسريرعلىرفع

فيوصححه"التمهيد"،فيلهروايتهقبلعبدالبرابنوصححه

.(012)3/الاستذكار""

=الاولياء""حليةفينعيموابو(،)82601رقم"الكبير"فيالطبرانيوروى
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بذلث.فغبطه

الدنيافيوالرغبة،والبدنالقلبيريحالدنيافيالزهد":يقولوكان

.")1(والحزنالهمتطيل

همومه،سائر)2(اللهكفاهواحداهفاالهمومجعل"من:يقولوكان

أي)4(أوديتهفياللهيباللمالدنياأحوالفي)3(الهمومبهتشعبتومن

هلك")5(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ولمخرجت"فلقد:وفيه،عائشةحديثنحوعباسابنعن501(،)1/

منهابشيءإ.تتلبس

)131(،رقمالدنيا""ذمفيالدنياابيوابن)51(،رقم"الزهد"فياحمدرواه

مرسلا.طاووسعن)53601(رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي

"الكامل"فيعديوابن)0612(،رقم""الاوسطفيالطبرانينحوهورواه

ابيحديثمن)1343(،رقم"المتناهيةالعلل"فيالجوزيوابن367(،)1/

مرفوغا.هريرة

عني!".اللهرسولعنيصح"لا:عنهالجوزيابنوقال

عبداللهحديثمن)278(رقم"الشهاب"مسندفيالقضاعينحوهورواه

مرفوعا.عمروبن

رقمالحديثتحت"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيجداالالبانيوضعفه

.)1912(

الاصل.فيوليس،الثلاثالنسخمناثبتهالجلالةلفط

التخريج.لمصدرالموافقوهوالثلاثالنسخمنوالمثبت،"دون":الاصلفي

.الاخرىالثلاثالنسخمنواثبتها،الأصلمنساقطة

)257(،رقم"سننه"فيماجهوابن)13/221(،:شيبةأبيابنرواه

مسعود.بنعبداللهحديثمنوغيرهم)6041(،

الحاكمورواه38(5)1/"الزجاجة"مصباحفيالبوصيريإسنادهوضعف

ووافقه=،وصححهعمربنعبداللهحديثمن443()2/"المستدرك"في
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عزفيقول،الدنيافيكانالناسبانعمالقعامةيوميؤتى":أنهواخبر

:فيقولبهيؤتىثم،صبغةفيصبغونه.صبغةالنارفياصبغوهوجلإ:

أصبتهلقط؟عينقرةرأيتهلقط؟نععفاأصبتهلادمابنيا

باشديؤتىثم.الانارإلىردوه:يقولثم.وعزتكلا:فيقول؟قطسرورا

اصبغوه:وتعالىتباركفيقول،جهداوأجهدهالدنيافيبلاءكانالناسم!

مارأيتهلادمابنيا:فيقولبهيؤتىثمفيها،فيصبغ.صبغةالجنةفي

.")1(اكرههقطشيئارايتماوعزتكلا،:فيقولقط؟تكره

كتابفيأحمدالامامرواهالذيموسىمناجاةحديثوفي

بنعبدالصمدحدثنامعقلبنعبدالكريمبنإسماعيلحدثنا:"الزهد"

ولازينتهتعجبكما"ولا:وفيهفذكرهمنبهبنوهبسمعت:قالمعق!،

وزينةالدنياالحياةزهرةفإنهاأعينكما،ذلكإلىتمدانولابهصضعما

نأإليهاينظرحينفرعونيعلمبزينةأزينكماأنشئتلووإني،فينالمتم

ذلكعنبكماأرغبولكني،فعلتأوتيتمامامثلعنتعجزتهمقد)

ذلك،فيلهمخرتماوقديما،بأوليائيأفعلوكذلك،عنكمايهوأزو

عنغنمهالشفيقالراعييذودكماورخائهانعيمهاعنلاذودهمفإني

الراعييجنبكماوعيشهاسكونها)2(لاجنبهموإني،الهلكةمراذيم

ولكنعليلهوانهمذاكوما،الغرةمباركعنإبلهالشنيق

ولمالدنيايملمهلمموفزاسالفاكرامتيمننصيبهما[]99/كملواليسه

فيالزهدمنأبلغهيبزينةالعبادليينزينلمأنهواعلم،الهوىيطط،

)1(

)2(

الذهبي.

.نحوهمالكبنانسحديثمن)7028(،رقم"صحيحه"فيمسلمرواه

محتملة.وهي."سلوتها":الاخرىالثلاثالنسخفي
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السكينةمنبهيعرفونلباسمنهاعليهم،المتقينزينةفإنهاالدنيا؛

حفا،أوليائيأولئك،السجودأثرمنوجوههمفيسيماهم،والخشوع

وذكر،"ولسانكقلبكلهموذلل،جناحكلهمفاخفضلقيتهمفإذا

)1(.الحديث

عنداودبنمحمدسمعت:قالجابربنغوثحدئنا:أحمدوقال

لاالذيناللهأولياءمن،عيسىيا:الحواريون"قال:قالوهبعنابيه

حينالدنياباطنإلىنظروا"الذين:قال؟"يحزنونولاهمعليهمخوف

الناسنظرحينالدنيااجلإلىنظرواوالذين،ظاهرهاإلى()الناسنظر

نأعلمواماوتركوا،يميتهمأنيخشونمامنهافأماتواعاجلها،إلى

فواتا،إياهاوذكرهماستقلالا،منهااستكثارهمفصار،سيتركهم

وما،رفضوهنائلهامنعارضهمفماحزنا،منهاأصابوابماوفرحهم

فليسواعندهمالدنياخلقت،وضعوهالحقبغيررفعتهامنعارضهم

صدورهمفيوماتتيعفرونها،فليسوا[)3(بينهموخربت]يجددونها،

مابهافيشترونويبيعونها،اخرتهمبهافيبنونيهدمونها،يحيونهافليسوا

صرعىأهلهاإلىونظروا،الفرحينهمفيهافكانوارفضوها،لهميبقى

اللهيحبون،الحياةذكروأماتواالموتذكرفأحيواالمثلاتبهمحلتقد

عجيب،خبرلهمبه،ويضيئونبنورهويستضيئون،ذكرهويحبون

)1(

)2(

)3(

)342(.رقمأحمدللامام"الزهد"

"التواضعفيالدنياابيوابن34(،)1رقم"الزهد"فياحمد:ايضاورواه

الاولياء""خليةفينعيموابو(،1)15رقم"الاولياء"وفي)9(،رقم"والخمول

06(.)61/"دمشق"تاريخفيعساكروابن(،01-12)1/

التخريج.مصادرومنالأخرىالنسخمنوالمثبت.نطروا"حين:"الاصلفي

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما
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الكتابنطقوبهمقاموا،وبهالكتابقامبهم،العجيبالخبروعندهم

نالوا،مامعنائلايرونليسوا،علمواوبهالكتابعلموبهمذطقوا،وبه

.(")1(يحذرونمادونخوفاولا،يرجونمادوننااماولا

لعيسىقيل:قالثابتعنالمغيرةبنسليمانحدثناروحوحدثنا

"أنا:قال،لحاجتكتركبهحمارااتخذتلو،اللهرسوليا:هـيم5ابن

")2(.بهيشغلنيشيئالييجعلانمناللهعلىكرم

عندالمرءقلبفانالسماء،فيكنوزكم"اجعلو[:وقال

.ب[]1/99(ا")كنزه

.رجز")4(اللهعندالدنيافضولفان،الدنيافضولاتقوا":وقال

لكمفما،الأضيافكمنازلبيوتكماجعلوااسر[ئيلبني"يا:وقال

.(933)قمر"هدلزا"(1)

"حليةفينعيموابو)18(،رقم"الاولياء"فيالدنياابيابن:أيضاورواه

466(.)47/"دمشق"تاريخفيعساكروابن1(،0)1/الأولياء"

.3(0)9رقمالزهد"")2(

الدنياابيوابن)34235(،رقم"مصنفه"فيشيبةابيابن:ايضاورواه

عساكروابن)583(،رقم"الزهد"فيوهناد)013(،رقمالدنيا""ذمفي

418(.)47/"دمشقتاريخ"في

)47/"دمشق"تاريخفيعساكروابن)313(،رقم"الزهد"فياحمدرواه)3(

.)456

)581(،رقم"الزهد"فيوهناد)848(،رقم"الزهد"فيالمباركابنرواه)4(

دمشق""تاريخفيعساكروابن)215(،رقمالدنيا""ذمفيالدنياابيوابن

/47(444-.)445

عساكروابن)173(،رقم"والعفاف"القناعةفيالدنياأبيابنورواه

."...الدنياوفضول"واياكم:بلفظ444(،)47/"دمشقتاريخ"في
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.")1(سبيلعابروإلاأنتمإن،منزلمنالعالمفي

البحرموجعلىيبنيانيستطيعأيكمالحواريينمعشر"يا:وقال

فلاوالدنياإياكم:قالذلك؟علىيقدرومناللهروحياقالوا:دارا؟

.قرازا(")2(تتخذوها

معالمزابلعلىونوم،العذبماءوشرب،البرخبز"كل:وقال

.)3("الفردوسيرثأنيريدلمنكثير،الكلاب

قال:قالخيثمةعنالاعمثرعننمير)4(ابنوحدثنا:أحمدقال

.(")الجنةالغنييدخلما"بشدة:المسيح

حلاوةالدنياومرارة،الاخرةمرارةالدنيا"حلاوة:المسيحوقال

.(")6(الاخرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الدنياوأهينوا،عليكمتهنبالدنياتهاونواإسرائيلبني"يا:وقال

دمشق""تاريخفيعساكروابن)34242(،رقممصنفهقيشيبةأبيابنرواه

"."عابري:الاصلفيووقع426(.)47/

)331(.صتخريجهسبق

)331(.صتخريجهسبق

-.نمير"ابن"وحدثنا:مكان.بهز"وحدثنا":الاخرىالثلاثالنسخفي

رقممصنفهفيشيبةابيابنواخرجه.اللفطوهذاالاسناد،بهذاعليهأقفلم

الأعمشطريقمن911(،)4/الأولياء""حليةفينعيمابووعنه)34237(،

غني".الجنةيدخل"ما:قالبه

السلامعليهعيسىانوهبعن)476(،رقم"الزهد"فيأحمدواخرجه

جملولدخولالأغنياء،منلخاليةالسماءاكنافإن:لكماقول"بحق:قال

".الجنةغنيدخولمنايسرالخياطسمفي

331(.)033-صتخريجهسبق
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الدنيافإن،الاخرةعليكمتهنالدنياتكرمواولا،الاخرةعليكمتكرم

.")1(و[لخسارةالفتنةالىتدعويوموكل،الكرامةباهل،ليست

أخرجوانا-عبداللهابوقال:"مسائله"فيءهانىبنإسحاقوقال

حينتكونمالاهنافواللهالدنيا"أهينوا:الحسنقال-:دارهمن

")2(.تهان

.")3(غربتامشرقتاباليماوالله":الحسنوقال

عزاللهعلىالدنيااهونماإسحاق"يا:عبداللهأبوليوقال:قال

")4(.وجل

.(")يجزيلاوكثيرهايجزيقليلهاالدنيا":وقال

:لواقا

(6)لمهاصأو

الخطاياراسالدنياحبأن:السلفعنتواتروقد

502(،)2/المنثور""الدرفيكما-الزهد""زوائدفياحمدبنعبداللهاخرجه)1(

"الزهد".منالمطبوعفيعليهاقفولم-،192()2/الخفاء""كشفو

181(.)2/ء"هانىابن"مسائل)2(

الحسن.عن)948()314(،رقمالدنيا""ذمفيالدنياابيابنورواه

181(.)2/ء"هانىابنمسائل")3(

.(018)2/ء"هانىابن"مسائل)4(

01(.)1/"الحنابلة"طبقات:انظر()ه

)416(.رقمالدنياابيلابنالدنيا""ذمفيكماديناربنمالكعنمرويهو)6(

)02/عساكرلابن"دمشق"تاريخفيكماالتجيبيمسعودبنسعدوعن

رضيالبجليعبداللهبنجندبعنمعروفهذا:الاسلامشيخوقال204(.

)18/123(.:"الفتاوى"انظر.عنهالله
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المسيح:عنيروىولكنه)1(،يثبتلامرفوعحديثفيهرويوقد

حدثناالقواريريعمربنعبيداللهحدثناأحمد:بنعبداللهقال

بنجعفرحدثنيقالميسرةبنبديلعنأبيحدثنيهشامبنمعاذ

والنساءالدنيا،حبالخطيئة"راس:قالمريمابنعيسىأن:جرفاس

.شر")2(كلجماعوالخمر،الشيطانحبالة

سفيانعنالحفريداودابوسعدبنعمرحدثنا:أحمدالاماموقال

والمال،خطيئةكلاصلالدنيا"حب:يقولمريمبنعيسىكان:قال

الفخرمن)3(صاحبهيسلم"لا:قال؟داوهوما:قالوا،كبير"داءفيه

عزاللهذكرعنإصلاحه"يشغله:قالسلم؟فانقالوا:،والخيلاء"

أ[.]001/وجل)4("

كلإلىيدعوحبهافان؛والمشاهدةبالتجربةمعلوموذلك:قالوا

فيسكرعليها،تحصيلهايتوقفخطيئةسيماولا،وباطنةظاهرةخطيئة

)1(

)2(

)3(

)4(

رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي)9(،رقمالدنيا""ذمفيالدنياأبيابنرواه

النبيحديثمنلهاصللا:البيهقيوقالمرقوعا.الحسنعن)10501(

)18/123(.:"الفتاوى".معروفإسنادلهليس:تيميةابنوقال.ع!ي!

برقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيبالوضيعالالبانيعليهوحكم

.)1226(

احمد.بنعبداللهزوائدمنوهو)474(،رقم"الزهد"

الاصل.فيوليستالزهد،منزيادة

.()475رقم"الزهد"

)6/الأولياء""حليةفينعيموابو)43(:"الزهد"فيالدنياابيابنورواه

)134(،:"الزهد"وفي)45801(رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي388(،

942(.)47/"دمشقتاريخ"فيعساكروابن
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واجتنابها،كراهتهاوعنوقبحهاالخطيئةبتلكعلمهعنحبهاعاشقها

وطالما،المحرماتفيثمالمكروهاتفيثمالشبهاتفييوقعوحبها

الكفر.فيأوقع

وهلاكهمكفرهمعلىحملهمإنمالانبيائهمالمكذبةالاممجميعبل

كانواالتيوالمعاصيالشركعننهوهملماالرسلفانالدنيا،حب

فكل،وتكذيبهممخالفتهمعلىحبهاحملهمالدنيا،بهمايكتسبون

الدنيا.حبأصلهاالعالمفيخطيئة

فيالخلودحبسببهاكانفانماقديما،الابوينخطيئةتنسولا

الدنيا.

محبةمنشرمحبتهاالتيالرياسةحبوسببه،إبليسذنبتنسولا

الدنيا.

.واليهودوقومهجهلوأبووجنودهماوهامانفرعونكفروبسببها

الدنيافيوالزهد،بأهلهاالنارعمرالذي]هووالرياسةالدنيافحب

منإعظمالدنيا[)1(بحبوالسكر.بأهلهاالجنةعمرالذيهووالرياسة

ظلمةفيإلامنهيفيقلاالسكرهذاوصاحب،بكثيرالخمربشربالسكر

وأنهالسكرمنفيهكانمالعلمالدنيافيغطاوهعنهانكشفولواللحد،

سحر.أعظمالعقولتسحروالدنيا،الخمرسكرمنأشد

ديناربنمالكسمعتجعفرحدثناسيارحدثنا:أحمدالامامقال

.العلماء")2(قلوبتسحرفانها،السحارةاتقو":يقول

.الاخرىالثلاثالنسخمنواثبته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما)1(

شاهين.عبدالسلاممحمدطبعة925:ص"الزهد")2(

"حلية=فينعيموأبو)93(،رقمالدنيا""ذمفيالدنياابيابنورواه
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منهاسكرمن،الشيطانخمر"الدنيا:الرازيمعاذبنيحيىوقال

.")2(الخاسرينبيننادما)1(الموتىعسكرفيإلايفيقفلا

عنمالهألهاهومن،وذكرهاللهحبعنيلهيأنهحبهافيماوأقل

الشيطانسكنهاللهذكرعنالقلبلهىوإذا.الخاسرينمنفهواللهذكر

الخيراعمالببعضيرضيهأنهالشرفيفقههومناراد،حيثوصرفه

معالبرمنيفعلهمايقعفأين،قلبهلهاتعبدوقدالخيرفيهايعملأنهليريه

الدينارعبد"لعن:فقالعليهودعاع!يماللهرسوللعنهوقدلهاتعبده

!)3(؟"والدرهم

أعطيإنب[]001/،الدرهمعبدتعس،الدينارعبد"تعس:وقال

لعبوديتها.وبيان،ع!ي!منهتفسيروهذا.")4(سخطمنعنوا،رضي

فيفدفعلهوتعرضت،بحذافيرها!يمالنبيعلىالدنياعرضتوقد

عقبيها.علىوردها،باليدينصدرها

سلكمنفمنهملهم،وتعرضتأصحابهعلىبعدهعرضتثم

فيك؟ما:وقالاستعرضهامنومنهم،القليلوهمعنهودفعهاسبيله

)1(

)2(

)3(

)4(

.(6/872)و(2/463)"ءلياولاا

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب."نادمين":الاصلفي

مسندا.اجدهلم

والثعالبي89(،)4/"الصفوة"صفوةفيالجوزيابن:عنهوذكره

77.ص"القلوب"ثمارفي

عنه،اللهرضيهريرةابيحديثمن)2375(،رقم"جامعه"فيالترمذيرواه

".الوجههذامنغريبحسن"حديث:وقال

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)2887(رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه
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حلالكهات:فقالوا،والحراموالمكروهوالشبهةالحلالفي:قالت

حلالها.فأخذواعداهفيمالناحاجةولا

بهذهبقد:فقالتوحدهحلالهافطلبوابعدهملمنتعرضتثم

وشبهها.مكروههافأخذوا.قبلكممن

شبههافطلبوا،يجدوهفلمحلالهافطلبوابعدهملمنتعرضتثم

حرامكفهات:قالوا،قبلكممنكانمناخذهقد:فقالتومكروهها،

بهاستأثرواقد،الظلمةأيديفيهو:فقالت،بعدهممنفطلبه.فأخذوه

يدهفاجريمدفلا،والرهبةبالرغبةمنهمتحصيلهعلىفتحيلوا،عليكم

إليه.سبقهقدوأقوىمنهافجروجدإلاالحراممنشيءإلى

"ما:مسعودابنقالكما،عاريةبأيديهموماضيوفوكلهمهذا

والعارية،مرتحلفالضيف،عاريةومالهضيفإلاالدنيافيأحدأصبح

"،)1(
."مؤداه

منللدينومفسداالخطايا،راسالدنياحبكانوإنماقالوا:

:هوجو

ومن،اللهعندحقيرةوهيتعظيمها،يقتضيحبهاانأحدها:

الله.حقرماتعظيمالذنوبأظهر)2(

ومن،فيهالهكانماإلاوابغضهاومقتهالعنهاتعالىاللهان:وقانيها

)1(

)2(

رقم"مصنفه"فيشيبةابيوابن)609(،رقم"الزهد"فياحمدرواه

"حليةفينعيموابو(،)173رقم"الاملقصر"فيالدنياابيوابن)34557(،

)64401(.رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي(،134)1/الاولياء"

"اكبر".:الاخرىالثلاثالنسخفي
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وغضبه.ومقتهللفتنةتعرضفقدوأبغضهومقتهاللهلعنهماأحب

التيبالاعمالإليهاوتوسلغايتهصيرهاأحبهاإذاأنهوثالثها:

الحكمةوقلب،الامرفعكس،الاخرةالداروإلىإليهوسائلاللهجعلها

.وراءإلىسيرهوانعكس،قلبهفانتكس

:امرانفهاهنا

غاية.الوسيلةا[0/1]اجعل:أحدهما

الدنيا.إلىالاخرةبأعمالالتوشل:والثاني

،الانتكاسغايةمنكوسوقلب،وجهكلمنمعكوسشروهذا

الدنياالحيؤةيرلدكانمن>:تعالىقوله)1(عليهانطبقالذيهووهذا

فيالملتسالذين!اولمجثيبخسونلاوه!فبهافيهااغملهئمإلئهمنوفوزيننها

]هود:!(ينملونكانواماوبخطلفيهاصنعواماوحبطافارإلأالاخرة

نرلدلمنلشامافيهالمعحلناالعا!ةيرلدكانكن>:تعالىوقوله،[15،16

من>:وقوله،[81:الاسراء1!<مدحورامذموماي!حلنهاجهغلوغلناثم

الدنيانؤيه-ئهاحرثيرلد؟نومنحزيهفىلمنزذالأخؤِحرثيرلدكا%

.[02:]الشورى!<نصعيبمنلأخؤافىلهوما

وهو:واحد،معنىعلىوتدل،بعضابعضهايشبهاياتثلاثفهذه

أرادمافحظه،الاخرةوالداراللهدونوزينتهاالدنيابعملهأرادمنأن

مطابقةع!ي!اللهرسولعنوالاحاديث،غيرهنصيبلهليسنصيبهوهو

بهمتسعرماأولالذينالثلاثةفيهريرةأبيكحديث،لهمفسرةلذلك

".بالقذةالقذة"حذو:الشلاثالنسخفيالكلمةهذهبعد)1(
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وهو.الدنيابذلكأرادواالذين،والقارىء،والمتصدق،الغازي:النار

.")1(مسلمصحيح"في

ع!يمالنبيإلىرجلجاء:قالأمامةأبيعن"النسائي"سننوفي

اللهرسولفقال؟لهماوالذكرالاجريلتصسغزارجلاللهرسوليا:فقال

لا":ك!ييهاللهرسوللهيقول،مراتثلاثفاعادها،له"شيء"لا:لمجي!

بهوابتغيخالصاكانماإلايقبللاتعالىالله"إن:قالثمله"،شيء

)2(
."وجهه

ضملما؛الاجرحصولقصدأنهمععملهوحبطأجرهبطلقدفهذا

كله.فبطلللهعملهيخلصفلم،الناسبينالذكرقصدإليه

اللهرسوليا:قالرجلاأنهريرةأبيعنأحمد"الامام"مسندوفي

اللهرسولفقال،الدنياعرضيبتغيوهواللهسبيلفيالجهاديريدالرجل

ع!ييهاللهلرسولعد:للرجلوقالوا،ذلكالناسفاعظم"لهاجر"لا:لمجي!

اللهسبيلفيالجهاديريدالرجلاللهرسوليا:فقالفعاد،يفهململعله

ثمله"أجر"لا:ع!ييهب[]101/اللهرسولفقال،الدنياعرضيبتغيوهو

.")3(لهاجر"لا:ع!واللهرسولفقالالثالثةأعاد

)1(

)2(

)3(

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)5091(رقم"مسلم"صحيح

314(.)0رقم"النسائي"سنن

والالباني325(.)4/الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيوحسنه

)52(.برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفي

092(.)2/"المسند"

)2516(.رقم""سننهفيداودابوورواه

وصححه-)4637(،برقم"صحيحه"فيأخرجهحيثحبانابنوصححه
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ناالصامتبنعبادةعن"النسائي"سننوايضا"المسند"وفي

غزاتهفيينويلاوهووجلعزاللهسبيلفيغزا"من:قالع!يماللهرسول

.نوى")1(مافلهعقالاإلا

غ!يوالنبيكان:قالمنيةبنيعلىعن"السنن"و"المسند"وفي

بغلا،يركبرجلاوكان،سريةفييومذاتفبعثنيسرايافييبعثني

بخارجاناما:فقال،سريةفيبعثنيقدع!ي!النبيفان،ارحل:لهفقلت

ذكرتغزاتيمنرجعتفلما،ففعلت،دنانيرثلاثةليتجعلحتىمعك

دنياهومنهذهغزاتهمنلهليس":ع!ي!النبي:فقال،ع!ي!اللهلرسىلذلك

.)2("دنانيرثلاثةالاواخرته

اخبرنياللهرسوليا:قالعمروبنعبداللهانداود"أبيسنن"وفي

محتسب!صابراقاتلتإنعمروبنعبدالله"يا:فقال،والغزوالجهادعن

مكاثرا،مرائيااللهبعثكمكاثرامرائياقاتلتنوا،محتسب!صابرااللهبعثك

تلكعلىاللهبعثكقتلتاوقاتلتحالأيعلىعمروبنعبداللهيا

)1(

)2(

الذهبي.ووافقه85(،)2/"المستدرك"فيالحاكم

)3138(.رقم"النسائي"سننو315(،)5/"المسند"

وصححه)4638(،برقم"صحيحه"فياخرجهحيثحبانابنوصححه

الذهبي.ووافقه901(،)2/["المستدركفيالحاكم

)2527(.رقمداود"ابي"سننو223(،)4/"المسند"

ووافقه،الشيخينشرطعلى112()2/"المستدركفيالحاكموصححه

الذهبي.

لهويجرييكفيهاجيراارادهلانه،للرجلالدنانيرهذهيعلىجعلوانما

السهم،ورفضمحددااجرايعلىلهيسميانإلاالرجلذلكفابى،سهمه

داود.ابيسياققيموضحاذلكجاءكما
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.(1")الحال

لمجيماللهرسولسمعت:قالأيوبأبيعن("السنن"والمسند(""وفي

الرجلفيكره،بعوثافيهاوتضربون،الأمصارعليكمستفتحإنها":يقول

من:يقولالقبائلعلىنفسهويعرض،قومهمنفيخلص،البعثمنكم

.")2(دمهمنقطرةاخرإلىالأجيروذلكالاوكذا؟كذابعثاكفيه

الاجر،منالمجاهد)3(الجاهلهذاحرمتماذاالدنيامحبةفانظر

النار.إلىالداحلينأولوجعلته،عملهعليهوأفسدت

فصل

عليهيعودمافعلوبينالعبدبين)4(تعترضمحبتهاأنورابعها:

بمحبوبه.عنهلاشتغالهالاخرةفينفعه

مراتب:هاهناوالناس

وشرائعه.الايمانعنمحبوبهيشغلهمن:فمنهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)9251(.رقمداود"أبي"سنن

الذهبي.ووافقه86(،-85)2/"المستدرك"فيالحاكموصححه

)2525(.رقمداود"ابي"سننو413(،)5/"المسند"

الترمذيعنهقال،اخيهابنهوالحديثهذاايوبابيعنوالراوي

،ايوبابياخيابن:هوسورة"وابو)2544(:رقمالحديثبعد"جامعه"في

إسماعيلبنمحمدوسمعتجذا.معينبنيحعىضعفه؛الحديثفييضعف

يتابعلاايوبابيعنمناكيريروي،الحديثمنكرهذاابوسورة:يقول

.(124)12/حجرلابن"التهذيبتهذيب"وانظر.عليها"

أعلم.والله،"الجاهر":تكونلانالاصلفيمحتملةالكلمةهذه

."تعرض":الاصل
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فلا،ولخلقهللهعليهتجبالتيالوجباتعنيشغلهمن:ومنهم

باطتا.ولاظاهزابهايقوم

.الواجباتمنكثيرعنحبهايشعلهمن:ومنهم

210111/قاموإنتحصيلهايعارضواجبعنيشغلهمن:ومنهم

.بغيره

علىينبغيالذيالوقتفيبالواجبالقيامعنيشغلهمن:ومنهم

حقوقه.وفيوقتهفيفيفرط،ينبغيالذيالوجه

عندللهوتفريغهالواجبفيقلبهعبوديةعنيشغلهمن:ومنهم

هذا!ومحبيها؟الدنياعشاقفيهذاوأين،باطئالاظاهرافيؤديه،أدائه

اندرهم.من

تفريغوهوالعبد،سعادةأعظمعنيشغلأنحبهادرجاتوأقل

)1(وقلبهولسانه،لسانهعلىقلبهوجمع،لذكرهولسانه،اللهلحبقلبه

ربه.على

تضرالاخرةمحبةأنكمابد،ولابالاخرةتضرومحبتهافعشقها

باخرته،أضردنياهأحب"من:مرفوعارويقدحديثهذاوفي،بالدنيا

.")3(يفنىماعلىيبقىمافاثروا،[)2(بدنياهأضراخرتهأحب]ومن

)1(

)2(

)3(

)ب(.و)م(مناثبتهاوإنما،الاصلفيليست"وقلبه":كلمة

ووقع.الاخرىالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

."آخرته":الاصل

803(،)4/"المستدرك"فيوالحاكم412(،)4/"المسند"فيأحمدرواه

وخالفه=،الحاكموصححه،عنهاللهرضيالاشعريموسىابيحديثمن
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فيالترمذيروىوقد،العبدهمأكبرتجعلمحبتهاأن:وخامسها

كانت"من:!شيواللهرسولقال:قالمالكبنانسحديثمنجامعه

وهيالدنياوأتته،شملهلهوجمعقلبهفيغناهاللهجعلهمهأكبرالاخرة

عليهوفرق،عينيهبينفقرهاللهجعلهمهالدنياكانتومن،راغمة

.")1(لهقدرماإلاالدنيامنياتهولم،شمله

دورهفيمعذبوهوعذابا،الناساشدمحبهاأنوسادسها:

وفيأهلها،ومنازعةفيهاوالسعيبتحصيلهاالدنيافييعذب؛الثلاث

علىمحبوبهوبينبينهحيلقدوكونهعليهاوالحسرةبفواتهاالبرزخدار

عنه،يعؤضهمحبوبهناكلهيحصلولم،أبدابهاجتماعهيرجولاوجه

فيوالحسرةوالحزنوالغمالهميعمل،قبرهفيعذاباالناسأشدفهو

جسمه.فيالارضوهوامالديدانتعملماروحه

حدثناعبدالكريمبنإسماعيلحدثناأحمد:الامامقالكما

سبىممنكانحزقيل"أن:منبهبنوهبعنمعقلبنعبدالصمد

علىنائمانا"فبينا:قال،اخرهوفيطويلاحديثماعنهفذكر،بختنصر"

منبقاعوضعنيحتىفاحتملنيبرأسيفأخذملكأتانيإذالفراتشط

قدقتيلالافعشرةفيهواذا:قال،معركةكانتقد،الارض

نإ:ليقال.أوصالهموفزقتلحومهموالسباعالطيرب[]201/بددت

)1(

".انقطاع"فيه:بقولهالذهبي

)2465(.رقم"الترمذي"جامع

)949(.برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوحسنه
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عنهوذهبتمنيانفلتفقدقتلأومنهمماتمنأنهيزعمونقوما

إلىأقبلقدعظمكلفاذافدعوتهم:حزقيلقال.فادعهم،قدرتي

بمفصلهالعظممنبأعرفبصاحبهالرجلما،منهانقطعالذيمفصله

العروقنبتتثماللحمعليهانبتثم،بعضابعضهاأمحتى،فارقالذي

:قال،أرواجهمادع:قالثم،ذلكإلىأنظروأنا،الجلودانبسطتثم

جلسوافلما،فارقالذيجسدهإلىأقبلقدروحكلفاذافدعوتها،

:فقالملكلقيناالحياةوفارقنامتنالماإنا:قالوا؟كنتمفيما:سألتهم

قبلكمكانوفيمنفيكمسنتناكذلك،أجوركموخذواأعمالكمهلموا

الاوثاننعبدفوجدناأعمالنافيفنظر:قال،بعدكمكائنهووفيمن

علىالغموسلط،تألمهالارواحوجعلتأجسادناعلىالدودفسلط

.دعوتنا")1(حتىنعذبكذلكنزلفلم،تألمهأجسادناوجعلتأرواحنا

الدنيا.عاشقيستريحولا

الاوثان؛وعبادةالأثمانعبادةفسيان،"الاوثاننعبد"كنا:فقولهم

الدرهم.عبدتعس،الدينارعبدتعس

ربه.لقاءيومومعذبقبرهفيمعذبالدنيامحبأن:والمقصود

فيبهايعذبهماللهيريدإنمااؤلدهغولاأقوالهضتعجئكفلا>:تعالىقال

.[55:]التوبة!(بهفرونوهمانفسهموتزهقلديخااالحيوة

وهمبحبها،أنفسهموتزهقبجمعها،يعذبهم":السلفبعضقال

فيها".اللهحقبمنعكافرون

.(524)قمر"لزهدا"(1)
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فصل

اسفهمنالاخرةعلىيؤثرهاالذيومحبهاعاشقهاانوسابعها:

علىوالمنام،الحقيقةعلىالخيالاثرإذعقلا)1(،وأقلهمالخلق

الدارعلىالفانيةوالدار،الدائمالنعيمعلىالزائلوالظل،اليقظة

هيإنمابحياةعيشأرغدفيالابدحياةوباع،الباقية

)2(يخدعلابمثلهااللبيبإنزائلكظلأونومأحلام

خيمةظلإلىقامثم،فأكلطعامالهفقدموابقومأعرابينزلكما

:يقولوهوفانتبه،الشمسفأصابتهالخيمةفاقتلعوا،فنام

غرور)3(بحبلمنهالمستمسكهمهأكبردنياهامرأوان

البيت:بهذايتمثلالسلفبعضوكانا[]301/

حمق)4(زائلبطلاغتراراإنلهابقاءلادنيالذاتأهليا

)1(

)2(

)3(

)4(

اصوب،وحذفها.يؤثرها"الذي"ومحبها:زيادةالكلمةهذهبعدالاصلفي

اعلم.والله،الاخرىالثلاثالنسخيوافقبذلكوهو

صحبانلابنالعقلاء""روضةفيالخارجيحطانبنلعمرانابياتاربعةمن

.)287(

)88(،رقمالدنياابيلابن"الهواتف":قيالهواتفمنلهاتفالبيتهذانسب

لهأنشدهوقد-الحنفيللشويعربيئايشبهوهو)26(رقمايضالهالدنيا""ذمو

:صدره-ثعلب

همهودنياهيمسيالذيوان

21(.)0صللآمدي"والمختلف"المؤتلف:انظر

كانانهعليبنالحسنعن)24(،رقمالدنيا""ذمفيالدنياأبيابنروى

.ينشدهماكثيرا
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فيفرأىنامكرجلإلاالدنياشبهت"ما:عبدالاعلىبنيونسقال

")1(.انتبهكذلكهوفبينا،يحبومايكرهمامنامه

عبدالرحمنحدثناالطائيعليأبوحدثنيالدنيا:أبيابنوقال

عجوزصورةفيالدنيامريمابنعيسىرأى:قالليثعنالمحاربي

:قال،أحصيهملا:قالت؟تزوجتكم:لهافقال،زينةكلمنعليها

عيسى:فقال.قتلتهكفهمبل:قالت؟طلقككلهمأوعنكماتفكفهم

كيفالماضينبأزواجكيعتبرونلاكيف،الباقينلازواجك"بؤسا

.حذر")2(علىمنكيكونواولا،واحداواحداتهلكينهم

وجوععراةفيهاانهمعلىيسامونهالاالناسأشقياءأرى

تقشع)3(قليلعنصيفسحابةفانهاتحبكانتوإنأراها

ساكنا،وتحسبهثابتةحقيقةلهتحسب،الطلبالدنياالاشياءأشبه

تلحقه.فلالتدركهوتتبعه،وانقباضتقلصفيوهو

لؤعدهإذاجاءهحتى+مآءاطمانئحسبه>السراببهاالاشياءواشبه

.93[:]النور!(الحسابحىيمواللهحسابه-فوفمهعندهأدلهووجدشئا

فإذا،يكرهومايحبماالعبدفيهيرىالمنامبهاالاشياءواشبه

)1(

)2(

)3(

عبيد.بنيونسعن)21(،رقمالدنيا""ذمفيالدنياابيابنرواه

اعلم.واللهخطا،عبدالاعلىبنليونسنسبتهمنهناوقعمافلعل

)27(.رقمالدنيا[ا"ذم

الدنياابيلابنالدنيا""ذم:فيانظرهما،الخارجيحطانبنلعمرانالبيتان

دمشق"و"تاريخ374(،373-)6/الاولياء""حليةو)024(،و)091(رقم

/43(.)794
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له.حقيقةلاذلكأنعلماستيقظ

غدارة،والمخبرالمنظرقبيحةشوهاءعجوزامرأةبهاالأشياءوأشبه

منبهافاغتر،قببحكلوسترت،زينةبكلللخطابتزينت،بالأزواج

،الاخرةنقدإلامهرلا:فقالت،النكاحفطلب،ظاهرهابصرهيجاوزلم

العاجلةالخاطبفاثر.مستباحولافيهماذونغيرواجتماعناضرتانفإنا

وحلقناعهاكشففلما،جناحمنحبيبتهواصلمنعلىما:وقال

اختارمنومنهم،واستراحطلقمنفمنهم،وبليةافةكلإذاإزارها

مؤذنهاأذنلقدتالله،والصياحبالعويلإلاعرسهليلةاستتمتفماالمقام

والمصلونالمجتهدونفقام،الفلاحغيرعلىبحيالخلائقرؤوسعلى

القوميحمدفلمليلهموسروا،بالرواحالغدوطلبهافيفواصلوالها

إلامنهمأحدرجعفماصيدهافيطاروا،الصباحعندب[]301/السرى

.للذباحفأسلمتهمشبكتهافيفوقعوا،الجناحمكسوروهو

حدثناشقيقبنعليمحمدبنحدثناالدنيا:أبيابنقال

قال:قالعياضبنالفضيلسمعت:قالالأشعثبنإبراهيم

زرقاءشمطاءعجوزصورةفيالقيامةيومبالدنيا"يؤتى:عباسابن

هذه؟تعرفون:فيقال،الخلائقعلىفتشرفحلقها،مشوهباديةأنيابها

تشاجرتمالتيالدنياهذه:فيقال.هذهمعرفةمنباللهنعوذ:فيقولون

ثم،واغتررتموتباغضتمتحاسدتموبها،الأرحامتقاطعتمبهاعليها،

عزاللهفيقول.وأشياعيأتباعيأينربيا:فتقولجهئمفيتقذف

وأشياعها")1(.أتباعهابهاألحقوا:وجل

.()123رقمالدنيا""ذم)1(

والبيهقي-)07(،رقم"الزاهدينوصفة"الزهدفيالاعرابيابنورواه
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بنروححدثناإسماعيلبنإسحاقوحدثناالدنيا:أبيابنقال

كبيرةعجوزاالنومفي"رأيت:قالالعلاء)1(أبيعنعوفحدثناعبادة

إليها،ينظرونمتعجبونعليهاعكوفوالناسالدنيا،زينةكلمنعليها

لها:فقلتعليها،واقبالهمإليهانظرهممنفعجبتفنظرتفجئت

:قال.الدنياأنا:قالتلا،:قلتتعرفنى؟أما:قالت؟أنتمنويلك

فأبغضشريمنتعاذأنأحببتفان:قالت.شركمنباللهأعوذ:قلت

.")2(الدرهم

حدثناالجوهريسعيدبنإبراهيموحدثنيالدنيا:أبيابنقال

عجوزاالدنيا)3(رأيت:عياشبنبكرأبوليقال:قالعيينةبنسفيان

ويصفقونيتبعونهاحلقوحلفهابيديها،تصفقشمطاءمشوهة

صنعتبكظفرتلو:فقالتعليأقبلتبحذائيكانتفلما،ويرقصون

بكر)4(.ابوبكىثم.بهؤلاءصنعتمابك

)1(

)2(

)3(

)4(

)67101(.رقم"الايمان"شعبفي

التابعين،اوساطمن،البصريالعلاءابو،الجريري،القيسيعميربنحيانهو

)281(.ص"التهذيب"تقريبانطر:.المائةقبلتوفي

)28(.رقمالدنيا""ذم

ابيابن:عنهرواه،العدويزيادبنالعلاءعنمرويبعينهالاثروهذا

رقم"المصنف"فيشيبةابيوابن)301(،رقم"المنامات"فيالدنيا

نعحموابو(،1)942رقمالزهد""فيواحمد)35663(،،)51803(

)22/"الكمال"تهذيبفيوالمزي244(،-243)2/الاولياء""حليةفي

.)105

".النوم"في:الكلمةهذهبعدالثلاثالنسخفي

)03(.)92(،رقمالدنيا""ذم

403(.)8/الاولياء""حليةفينعيمابوورواه
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:قالالاشعثبنإبراهيمحدثناعليبنمحمدوحدثنا:قال

بامرأةفاذا:قال،بروحهعرجرجلاأن"بلغني:قالالفضيلسمعت

بهايمرلاهيوإذا،والثيابالحليزينةكلمنعليهاالطريققارعةعلى

وإذا،الناسراهشيءأحسنكانتأدبرتهيوإذا،جرحتهإلااحد

أعوذأ[]401/:فقلتعمشاء،زرقاءشمطاءعجوزا:شيءأقيحأقبلت

من:قلت:قال.الدرهمتبغضحتىاللهيعيذكلا،واللهلا:قالت.بالله

.(1)"الدنياأنا:قالت؟أنت

أمن،فيهاصحمن"دار:فقالالدنياعنهاللهرضيعليئووصف

فيفتن)2(،فيهااستغنىومن،حزنفيهاافتقرومن،ندمفيهاسقمومن

.النار")3(حرامهاوفي،الحسابحلالها

له،ماللامنومال،لهدارلامندار"الدنيا:مسعودابنوقال

.(له)4(")عقللامنيجمعولها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)124(.رقمالدنيا""ذم

ومصدرالثلاثالنسخليوافق"امن":كلمةوحذفت.فتن""أمن:الاصلفي

التخريج.

)18(.رقمالدنيا""ذمفيالدنياابيابنرواه

رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي)17(،رقمالدنيا""ذمفيايضاورواه

النار".وحرامها،حساب"حلالها:عليعن1(،)6220

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة"له"

)16(،رقمالدنيا""ذمفيالدنياابيوابن)883(،رقمالزهد""فياحمدرواه

"الايمان"شعبفيوالبيهقي)70357(،رقم"المصنف"فيشيبةابيوابن

)63701(.رقم

604(.)4/"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيسندهبانقطاعالالبانيوحكم

-"المسند"فياحمدرواه.عنهااللهرضيعائشةحديثمنمرفوعاوروي
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"أما:عبدالعزيزبنعمرإلىكتبالحسنان:الدنياابيابنوذكر

عقوبة،إليهاادمنزلوإنما،إقامةبدارليستظعندارالدنيافإن:بعد

لها.فقرهافيهاوالغنى،تركهامنهاالزادفإن،المؤمنينأميريافاحذرها

أكلهكالسموهي.جمعهامنوتفقر،أعزهامنتذل،قتيلحينكلفي

جراحاتهكالمداويفيهافكن،حتفهوهو]ليشفيه[)1(يعرفهلامن

مخافةالدواءشدةعلىويصبرطويلا،يكرهما)2(مخافةقليلايحتمي

تزينتقدالتيالخداعةالختالةالغرارةالدارهذهفاحذر.البلاءطول

لخطابها،وتشوفتبامالها،وختلتبغرورها،وفتنتبخدعها

عليهاوالقلوب،ناظرةإليهافالعيون،المجلوةكالعروسفأصبحت

الباقيفلا.قاتلةكلهملازواجهاوهي،عاشقةلهاوالنفوس،والهة

حينتعالىبادلهوالعارف،مزدجر)3(بالاولالاخرولا،معتبربالماضي

ونسي،وطغىفاغتربحاجتهمنهاظفرقدلهافعاشقمدكر.عنهاأخبره

وكبرت،ندامتهفعظمت،قدمهعنهازلتحتى،لبهفيهافشغلالمعاد،

الفوتوحسرات،والمهالموتسكراتعليهواجتمعت،حسرته

مننفسهيرحولم،طلبمايدركولمبكمدهمنهافذهب،ونغصه

أميريافاحذرهامهاد،غيرعلىوقدمزاد،بغيرفخرج،التعب

الدنياصاحبفانلها،تكونمااحذرفيهاتكونماوأسر.المؤمنين

)1(

)2(

)3(

"شعبفيوالبيهقي)182(،رقمالدنيا""ذمفيالدنياابيوابن71(،)6/

.(01)638رقم"الايمان

)3391(.برقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوضعفه

الدنيا"."ذممنواثبتها،النسخسائرفيولا،الاصلفيليست

.الاخرىالنسخمنوالمثبت،""مخافة:بدل،"يخافه"ما:الاصلفي

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب،بالاخر"الاول"ولا:الاصلفي
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ضار،غدافيهاالسار،مكروهإلىأشخصتهسرورإلىمنهااطمأنكلما

فسرورهافناء،إلىفيهاالبقاءوجعلبالبلاء،منهاالرخاءوصلوقد

مايدرىولافأدبر،ولىماإلىب[]401/منهايرجعلا.بالحزنمشوب

وعيشهاكدر،وصفوها،باطلةوآمالها،كاذبةأمانيهافينتظر،آتهو

مثلا،لهايضربولمخبرا،عنهايخبرلملهاالخالقكانفلونكد.

عزاللهمنجاءوقدفكيف،الغافلونبهت،النائمأيقظتقدلكانت

،وزنولاقدروجلعزاللهعندلهافما،واعظوفيها،زاجرعنهاوجل

وخزائنهابمفاتيحهالمج!نبيناعلىعرضتولقد.خلقهامنذإليهانظروما

أبغضمايحبأنكرهيقبلها،أنفأبىبعوضةجناحاللهعندتنقصهلا

وبسطها،اختباراالصالحينعنفزواها،مليكهوضعمايرفعأو،خالقه

ماونسي،بهااكرمانهعليهاالمقتدربهاالمغرورفيظن،اغترارالاعدائه

")1(.بطنهمنالحجرشدحين!ربمحمداللهصنع

بشرفتعلقهبالدنيا،قلبكتعلقلاآدم"ابنأيضا:الحسنوقال

يبلغكمامنهاآدمابنياحسبكأبوابها،وغلقحبالها،قطع،معلق

")2(5المحل

الخشب،علىفصلبتهمالدنياأكرمواقوما"إن:يقولوكان

الدنيا،ذهبتهيهاتهيهاتأهنتموها،إذاتكونمافأهنأفأهينوها،

.")3(!الاعناقفيقلائدالاعمالوبقيت

)1(

)2(

)3(

)392(.رقمالدنيا""ذم

نعيمابوورواه314(.313-)6/الاولياء""حليةفينعيمابوورواه

وتاخير.وتقديماختلافومعههناممابأطول913(-134)2/فيايضا

4(.)50رقمالدنيا""ذمفيالدنياابيابنرواه

)948(.رقمالدنيا""ذمفيالدنياابيابنرواه
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اعبروها.عبيداالدنيافتتخذكمرئماالدنياتتخذوا"لا:المسيحوقال

شهوةوربالدنيا،حبخطيئةكلأصلأنواعلمواتعمروها،ولا

قلبهالتاطإلاعبدقلبفيالدنياسكنتماطويلا.حزناأهلهاأورثت

يدركلاوامل،غناؤهيدركلاوفقر،عناؤهينفكلاشغل:بثلاثمنها

يستكملحتىالدنياتطلبهالاخرةفطالب،مطلوبةطالبةالدنيا.منتهاه

بعنقه.فيأخذالموتيجيءحتىالاخرةتطلبهالدنياوطالب،رزقهفيها

أهلرضيكما،الدينسلامةمعالدنياءبدنيارضواالحواريينمعشريا

.الدنيا")1(سلامةمعالدينءبدنيالدنيا

حدثناسيارحدثناعبداللهبنهارونحدثنا:الدنياأبيابنوقال

بينما)2(موقوفة"الدنيا:هريرةأبوقال:قالديناربنمالكحدثناجعفر

)1(

)2(

هنااللهرحمهالقيمابنالامامساقهاالتيوالسلامالصلاةعليهالمسيحاقوال

كالتالي:وهيواحد،سياقفيالقيمابنالإمامجمعهاقد،مفرقةاقوالهي

الدنياابيابنرواه.عبيدا"الدنيافتتخذكمرئاالدنياتتخذوا"لا:قولهة

)31(.رقمالدنيا""ذمفي

الدنيا""ذمفيالدنياابيابنرواه.طويلا"حزنا55"اعبروهاه:وقوله.

146(،-)145145(،)8/الاولياء""حليةفينعيموابو)33(،)32(،رقم

)942(.)428(،426(،)47/"دمشقتاريخ"فيعساكروابن

الدنياابيابنرواهفقد."بعنقهفياخذ...الدنياسكنت"ما:قولهواما.

942(.)47/"دمشق"تاريخفيعساكروابن)35(،رقمالدنيا""ذمفي

رواهفقد.الدنيا"سلامة..ارضوا.الحواريينمعشر"يا:قولهواما.

دمشق""تاريخفيعساكروابن)944(،رقمالدنيا""ذمفيالدنياابيابن

/47(.)441

النسخمنفالمثبتحالكلوعلى،"مرقوفة"دالكلمةهذهمحتملةالاصلفي

.الاخرىالثلاث
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بريا:ربهاتنادي،يفنيهاأ[01/]هيومإلىحلقهامنذوالارضالسماء

شيء")1(.لايااسكتي،شيءلايااسكتي:فيقولتبغضني؟لم

ونضرتها،زينتهافيتتبخترالقيامةيومالدنياتجيء":الفضيلوقال

انت،لهأرضاكلا:فيقول،داراعبادكلأحسناجعلنيربيا:فتقول

.منثورا(")2(هباءفكونيشيءلا

)1(

)2(

)036(.رقمالدنيا""ذمفيالدنياابيابنرواه

.()125رقمالدنيا""ذمفيالدنياابيابنرواه
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فصل

الدنياحقيقةتبينأمثلةذكرفي

:أحوالثلاثةللعبد:الأولالمثال

يوجد.أنقبلماوهي،شيئافيهايكنلمحالة

السرمد،البقاءفيلهنهايةلاماإلىموتهساعةمنوهيأخرىوحالة

ثم،النارفيوإما،الجنةفيإما:البدنمنخروجهابعدوجودفلنفسه

دائم.حلودفيالدارينإحدىويسكن،بعملهفيجازىبدنهإلىتعاد

حالة-موتهبعدوماوجودهقبلماوهي-الحالتينهاتينبينثم

إلىوانسبهزمانهامقدارإلىفلينظر)1(الدنيافيحياتهأياموهيمتوسطة

الدنيا.عمرمقدارفيعينطرفةمنأقلأنهتعلمالحالتين

تقضتكيفيبالولمإليها،يركنلمالعينبهذهالدنيارأىومن

ورفاهية.سعةأووضيقضرفيفيهاأيامه

قصبةعلىقصبةولالبنةعلىلبنة!يخ!اللهرسوليضعلمولهذا

ثجرةظلفيقالكراكبالدنياومثلمثليإنما،وللدنيالي"ما:وقال

.)2(وتركها"راحثم

[ليمفيإصبعهأحدكميجعلكماإلا[لاخرةفي[لدنيا"ما:وقال

.1()"يرجعبمفلينظر

"فانظر".:النسخبقية)1(

)932(.:صتخريجهسبق)2(

)033(.:صتخريجهسبق)3(
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ولافاعبروها،قنطرة"الدنيا:بقولهالمسيحأشارهذاوإلى

تعمروها")1(.

هووالمهد،الاخرةإلىمعبرالدنياالحياةفان؛صحيحمثلوهذا

اخرها،علىالثانيالركنهوواللحد،القنطرةأولعلىالاولالركن

ومنهم،ثلثيهاقطعقدمنومنهم،القنطرةنصفقطعقدمنالناسومن

منبدفلاكانماوكيف،عنهاغافلوهوواحدةخطوةإلالهيبقلممن

يستحثوهوالزينةبأصنافويزينهاالقنطرةعلىيبنيوقففمن،العبور

والحمق.الجهلغايةفيفهو،العبور

فصل

فيالاطعمةكشهواتالقلبفيالدنياشهوات:الثانيالمثال

قلبهفيالدنيالشهواتب[01/]هالموتعندالعبديجدوسوف،المعدة

المعدةفيانتهتإذااللذيذةللأطعمةيجدهماوالقبحوالنتنالكراهةمن

حلاوةوأكثردسماوأكثرطعماألذكانتكلماالاطعمةأنوكما.غايتها

فالئاذيواقوىألذالنفس!فيكانتشهوةكلفكذلك،أقذررجيعهاكان

بقدريقوىفقدهاذابمحبوبهالانسانتفجعانكما،أشدالموتعندبها

.المحبوبمحبة

تؤقى"ألست:سفيانبنللضحاكقالع!يمالنبيأن"المسند"وفي

:قال،بلى:قال("!و[لماء؟اللبنعليهتشربثموقزحملحوقدبطعامك

ضربوجلعزالله"فان:قال.علمتقدماإلى:قاليصير؟(""فالام

م")2(.اابنطعامإليهيصيرلماالدنيامثل

.ـقريباتعمروها"ولا"اعبروها:قولهسبق)1(

عن=الحسنعنجدعانبنزيدبنعليطريقمن452()3/"المسند")2(



الدنيا.أريكمحتى"انطلقوا:لاصحابهيقولالسلفبعضوكان

وعسلهمودجاجهمثمارهمإلىانظروا:فيقول،مزبلةإلىبهمفيذهب

")1(.وسمنهم

فصل

وما،الاخرةعنبنعيمهااشتغالهمفيولأهلهالهاالثالثالمثال

.الحسراتمنيعقبهم

،جزيرةإلىبهمفانتهتسفينةركبواقوممثلغفلتهمفيأهلهامثل

وخوفهمالابطاءوحذرهم،الحاجةلقضاءبالخروحالملاحفامرهم

وبادرحاجتهبعضهمفقضىالجزيرةنواحيفيفتفرقوا،السفينةمرور

وأوفقهاوألينهاالاماكنأوسعفأخذ،خالياالمكانفصادفالسفينةإلى

.لمراده

)1(

واللبن.اللحماللهرسوليا:قال؟طعامكماضحاك"يا:ولفظه،الضحاك

وتعالىتباركاللهفإن:قالهعلمتقدماإلى:قالماذا؟إلىيصيرثم:قال

للدنيا".مثلاادمابنمنيخرجماضرب

والطبراني،أحمد"رواه288(:)01/الزوائد""مجمعفيالهيثميقال

وثق".وقدجدعانبنزيدبنعليغيرالصحيحرجالالطبرانيورجال

ورواتهاحمد،"رواه78(:)3/"والترهيب"الترغيبفيالمنذريقال

".جدعانبنزيدبنعليإلاالصحيحرواة

:ص"التقريب"فيالحافطفيهالحكملخص،جدعانبنزيدبنوعلي

"ضعيف".:بقوله)696(

كعب.بنأبيحديثمننحوه)331(:صسبقوقد

.مسروقعن82(،)6/"الكبرىالطبقات"فيسعدابن:رواه

رقم"الامل"قصروفي)62(،رقمالدنيا""ذمفيالدنياابيابن:ورواه

كعب.بنبشيرعن324(،)01/"دمشق"تاريخفيعساكروابن)992(،
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العجيبة،وأنوارها)1(أزهارهاإلىينظرالجزيرةفيبعضهموتوقف

بفوتنفسهحدثتهثمأحجارها،حسنويعجبه،طيورهانغماتويسمع

ضيقامكاناإلايصادففلمفرجع،ذهابهاوخطرمرورهاوسرعةالسفينة

فيه.فجلس

الفائقةوالازهارالمستحسنةالحجارةتلكعلىبعضهموأكب

ماوزاده،ضيقامكاناإلاالسفينةفييجدلمجاءفلما،حملهمنهافحمل

بل،نبذهعلىيقدرولمووبالا،عليهثقلامحمولهفصارضيقا،حمله

[ا]601/فحملهموضعا،السفينةفيلهيجدولمبداحملهمنيجدلم

وتغيرتالازهارذبلتثم،الندامةتنفعهفلمأخذهعلىوندمعنقهعلى

نتنها.واذاهرائحتها

نزهته،فيوأبعدالسفينةونسي)2(الغياضتلكفيبعضهموتولج

لاشتغالهصوتهيبلغهفلمالسفينةدفععندبالناسنادىالملاحإنحتى

وتارةالانوار،تلكيشموتارةالثمر،منيتناولتارةفهو،بملاهيه

عليه،يخرجسبعمنخائفذلكعلىوهوالاشجار،حسنمنيعجب

يجرحغصنأو،قدميهفيويدخلبثيابهيتشبثشولنمنمنفكغير

يفزعه.هائلصوتأو،عورتهويهتكثيابهيخرقعوسح)3(أو،بدنه

علىفماتموضعفيهايبقولمالسفينةلحقمنهؤلاءمنثم

ومنهم،الحياتونهشتهالسباعفافترستهلهوهشغلهمنومنهم،الساحل

انظر:.الاصفروالزهر،الابيضالئور:وقيلالزهر،وهونور،جمعالانوار)1(

243(.)5/"العربلسان"

202(.)7/"العرب"لسان.الملتفالشجروهي،غيضةجمعالغياض)2(

324(.)2/"العربلسان":انظر.الشوككثيرشجر:العوسج)3(
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هلك.حتىوجههعلىفهامتاهمن

ونسيانهمالعاجلةبحظوظهماشتغالهمفيالدنياأهلمثالفهذا

يصيرونباتأحجارتغرهأنبالعاقلأقيحوما،أمرهموعاقبةموردهم

يصحبه.ولمنجاتهعنوعوقهبالهشغلقدهشيما

فصل

.بالاخرةإيمانهموضعفبالدنياالناسلاغترارالر[بعالمثال

عبادةبنروحأنبأناإسماعيلبنإسحاقأنبأنا:الدنياأبيابنقال

قالع!يواللهرسولأنبلغني:قالالحسنعنحسانبنهشامحدثنا

مفازةسلكواقومكمثلالدنيا،ومثلومثلكممثلي"إنما:لاصحابه

الزادأنفدوا،بقيماأماكثرمنهاسلكوامايدروالم)2(إذاحتى،غبراء)1(

فأيقنوا،حمولةولازادلاالمفازةظهرانيبينوبقواالظهر،وحسروا

رأسه،يقطرحلةفيرجلعليهمخرجإذكذلكهمفبينما،بالهلكة

فلما،قريبمنإلاهذاجاءكموما،بريفعهدقريبهذاإن:فقالوا

أرأيتكم:قال،ترىماعلى:قالوا؟أنتمعلامهؤلاءيا:قالإليهمانتهى

لاقالوا:لي؟تجعلونماخضر،ورياض1ءروماءإلىهديتكمإن

عهودهمفأعطوه:قال،بادلهومواثيقكمعهودكم:قال.شيتانعصيك

[ب]601/ورياضاماءفأوردهم:قالشيئا،يعصونهلابادلهومواثيقهم

)1(

)2(

فيكذلكوهو،الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب."غراء":الاصلفي

التخريج.مصادر

"لسانانظر:منها.الخروجإلىيهتدىلاالتيهيالغبراءوالمفازة

5(.)5/"العرب

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة
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الرحيل.هؤلاءيا:قالثم،اللهشاءمافيهمفمكث:قالخضراء،

ليسترياضوإلىكمائكمليسماءإلى:قالأين؟إلىقالوا:

حتىهذاوجدناماوالله:أكثرهموهم[لقومجلفقال:قال.كرياضكم

طائفةوقالت:قالهذا؟!منخيربعيشنصنعوما،نجدهلنأنظننا

تعصونهلاباللهومواثيقكمعهودكمالرجلهذاتعطواألم:أقلهموهم

:قال،آخرهفيليصدقنكمفوالله،حديثهأولفيصدقكموقدشيئا،

أسيربينفأصبحواعدو،فب!رهم،بقيتهموتخلف،اتبعهفيمنفراح

")1(.وقتيل

وأهلها.للدنياالخامسالمثال

الله،إلىفيهامسافروالمرء،شجرةكظل!يمالنبيبهمثلهاما

.وتركها)2(راحثمصائفيومفيالشجرةتلكظلفيفاستظل

خضرتهافيفانهاسواء،للواقعومطابقتهالمثلهذاحسنفتأمل

مسافروالعبد،كالظلفشيئاشيئاوقبضهاانقضائهاسرعةوفي،كالشجرة

يبنيأنبهيحسنلاصائفيومفيشجرةرأىإذاوالمسافر،ربهإلى

زادومتى،الحاجةبقدربهايستظلبلفرارا،يتخذهاولاداراتحتها

.الرفاقعنانقطعذلكعلى

)1(

)2(

)88(.رقمالدنيا""ذم

"الزهد"فيالمباركابنورواه

)23(.رقم"الحديث

)932(.صتخريجهسبق

"امثالفيوالرامهرمزي)705(،رقم
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فصل

)1(،اليمفيإصبعهبمدخلغ!يولهاتمثيله:السادسالمثال

.الاخرةإلىبالنسبةالدنيامثلهو،البحرمنإصبعهبهيرجعفالذي

كانتولو،فانيةمنقطعةالدنيافان؛الامثالأحسنمنأيضاوهذا

للمحصورنسبةولالها،انقطاعلاأبديةوالاخرة،هيمماأكثرمدتها

مملوءتانوالارضالسماواتأنفرضلوبلالمحصور،غيرإلى

لاوالاخرة،الخردلفنيخردلةينقلطائرسنةألفكلوبعدخردلا،

ذلكإلىواحدةخردلةكنسبةالتمثيلفيالآخرةإلىالدنيافنسبة،تفنى

.الخردل

كلهاالارضوأشجار،أبحرسبعةبعدهمنيمدهالبحرأنلوولهذا

الله؛كلماتتنفدولموالاقلامالابحرلنفدت،اللهكلامبهايكتبأقلام

.)2(متناهيةوالاقلاموالابحر،نهايةولالهابدايةلالانها

شاء")3(إذامتكلمااللهيزل"لم:وغيرهأحمدالامامقال

فلاذاتهلوازممنوكماله،لكلامهمقتضالمقدسأ[]701/وكماله

يلحقهلاسبحانهوهو،يتكلملاممنأكملوالمتكلمكاملا،إلايكون

بكلماته،خلقهويدبريخلقوهو،الكلاممنسآمةولاتعبولاكلال

وربوبيتهملكهحقيقةوذلك،وأمرهحلقهبهاوجدالتيهيفكلماته

)1(

)2(

)3(

)033(.صتخريجهسبق

-سبعةبحدمنيمدلموالبخرشجشاقبممنالارلمخىفيولوائما>:تعالىتباركاللهقال

.[72:نلقما]!(حكيمعزلزاللهإنالله!طمتنفدتماابحر

.46ص"والجهميةالزنادقةعلى"الردفيهذاأحمدالامامكلامانظر
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هو.إلاإلهلارباملكاإلايكونلاوهو،وإلهيته

)1(وساعة،الآخرةانفاسمننفسالدنياأنوالمقصود:

ساعاتها.

فصل

منصحتهعلىالمتفقالحديثفي!ي!بهمثلهاما:السابعالمثال

:فقالالناسفخطب!شيهاللهرسولقام:قالالخدريسعيدأبيحديث

فقالالدنيا"زهرةمنلكماللهيخرجماإلاعليكمأخشىماوالله"لا

ثم،!شيهاللهرسولفصمتبالشر؟الخيرياتيأواللهرسوليا:رجل

رسولفقالبالشر؟الخيرياتيأواللهرسوليا:قالقلت؟""كيف:قال

واحبطايقتلماالربيعينبتمماوإن،بالخيرالاياتيلاالخيران"!شيهالله

الشمساستقبلتخاصرتاهاامتلأتاذاحتىأكلت[لخضراادلةإلا،يلم

بحقهمالاأخذفمن،فأكلتفعادت)3(اجترتثم،وبالتفثلطت)2(

ولايأكلالذيكمثلفمثلهحقهبغيرمالاأخذومن،فيهلهيبارك

)4(
."يشبع

لهاتشبيهازهرةوسماهاالدنيا،عليهميخافإنماأنه!شيهفأخبر

)1(

)2(

)3(

)4(

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة

)11/حجرلابن"الباري"فتجانظر:رقيقا.بطنهافيماالقت:ايثلطت

.)252

تحريفهوهو.ث!"ادبرت:الاصلفي

فأعادت،العلفمنكرشهافيادخلتهمااسترفعت:ايو"اجترت"

252(.)11/"الباري"فتح:انظر.مضغه

)5201(.رقم"مسلم"صحيحو)6427(،رقم"البخاري"صحيح



خير)1(ثمروراءهوأن،مقامهوقلةمنظرهوحسنرائحتهطيبفيبالزهر

وابقى.منه

أحسنمنهذا"يلماوحبطايقتلماالربيع)2(ينبتمما"إن:وقوله

فيها،)3(والشرهعليهاوالانهماكالدنيامنللتحذيرالمتضمنالتمثيل

هلكتفربماباعينها،منهفتاكل،الربيعنبتيروقهاالماشيةأنوذلك

حبطا.

:يقال،المرضمنأوالامتلاءمنالدابةبطنانتفاخ"الحبط"و

ذلك.أصابهإذاحبطاتحبطوالدابةالرجلحبط

فماتسفرفيذلكتميمبنعمروبنمازنبنالحارثأصابولما

السلمي.:يقالكما؛الحبطيإليهفنسب؛حبطا

يقتلهلمفان،وحرصهب[]701/شرههيقتلهالمالفيالشرهفكذلك

إنماالاموالأربابمنوكثير.يلم""أو:قولهوهو،يقتلهأنقارب

فلمغيرهمإليهاواحتاججمعها،فيشرهوافانهم،أموالهم)4(قتلتهم

وقهرهم.إذلالهممنيقاربهماأو،بقتلهمإلاإليهايصلوا

حاجته،الدنيامنأخذلمنتمثيلهذاالخضر("اكلة"إلا:وقوله

امتلأتإذاحتىأكلتحاجتها،بمقدارالخضرمنالآكلةبالشاةمثله

امتلائهامنتمتدوإنما،خاصرتاها"امتدت":اخرلفطوفي،خاصرتاها

خيرا"."ثمرا:والوجه،الأصولفيكذا)1(

تحريف.وهو"يقبل"،:الاصلفي)2(

"والمسرة".:النسخبقية)3(

"قتلهم".ون(:)بفي)4(
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البطن.جانبالأنهما؛الخاصرتينوثنى،الطعاممن

فوائد:ثلاث"وبالتفثلطتالشمسعيناستقبلت":قولهوفي

مستقبلةوبركتتركتهالمرعىمنحاجتهاأخذتلماأنها:إحداها

أكلته.مابذلكلتستمرىءالشمس

واقبلت،المرعىفيالشرهمنيضرهاعماأعرضتأنها:الثانية

ماإنضاجبحرارتهالهايحصلالتيالشمساستقبالمنينفعهاماعلى

واخراجه.اكلته

فيالمرعىمنجمعتهماوالثلطبالبولاستفرغتأنها:الثالتة

المالجامعفكذلك،لقتلهافيهابقيولوبإخراجهفاستراحتبطنها)1(،

.الشاةهذهفعلتكمابهيفعلأنمصلحته

علىالحريصالدنيا)2(جمعفيللشرهمثلالحديثوأول

حبطاقتلهاأنعلىالاكلشرهحملهاالتيالدابةمثال:فمثاله،تحصيلها

فان،الهلاكمنقريبوإماهالكإماالحريصالشرهفان،بقتلهاألمأو

بطنهاينتفخحتىالدابةمنهفتستكثر،والعشبالبقولأنواعينبتالربيع

يجمعالذيكذلك،وتهلكأمعاؤهافتنشق؛الاحتمالحد)3(جازتلما

حقها.غيرفييصرفهاأوويحبسهاحفهاغيرمنالدنيا

بأكله،الدابةتنتفعالذيالخضرباكلةللمقتصدمثلالحديثواخر

أكلتبل،تحتملهمافوقمنهتناولهاعلىوحرصهاشرههايحملهاولم

.غيرهمنأثبتماوالصواب"بطونها"،:الاصلفي)1(

.للسياقالمناسبوهوغيرهمنوالمثبت"المال":الاصلفي)2(

"جاوزت".:الاخرىالثلاثالنسخفي)3(
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ينفعه.ماعلىأقبلثمإليهيحتاجماأخذهذاوهكذا،حاجتهابقدر

حيث،حقهفيالماللاخراجهمثلاوثلطهاالدابةبولوضرب

قدربأخذجمعهوبالمنفنجاا[]801/لهمضراوإمساكهحبسهيكون

منالدابةنجتكما،بإخراجهإمساكهوبالمنونجا،منهالحاجة

والثلط.بالبولالهلاك

فيالشرهبينوالتوسطالاعتدالإلىإشارةالحديثهذاوفي

جوعا.فتهلك،بالكليةوتركهعنهوالاعراض،بكثرتهالقاتلالمرعى

قولهعليهيحفظماإلىالمالمنالمكثرإرشادأيضاالخبروتضمن

فيضرهيحبسهولا،وانفاقهمنهالاخراجوهو،وقلبهبدنهفيوصحته

التوفيق.وبالله،حبسه

فصل

بنسليمانعنأبيهعنشعيببنعمرورواهما:الثامنالمثال

"الدنيا:العاصبنلعمروع!اللهرسولقال:قالتميمونةعنيسار

يشبع،ولاكالاكلفهووإلا،وأصلحفيهااللهاتقىفمن،حلوةخضرة

والاخر،المنبرقفييطلعاحدهما:الكوكبينكبعدذلكفيالناسوبين

.")1(المغربفييغيب

استجلاءعلىوبحلاوتهالها،العيوناستحسانعلىبخضرتهافنبه

لا،إليهموحببت،لاهلهازينتوالحلاوةالخضرةوبتلك،لهاالصدور

رقم"الامثال"فيوالرامهرمزي)9907(،رقم"مسنده"فييعلىأبورواه)1(

.)91(

247(.)01/الزوائد""مجمعفيالهيثميوضعفه
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قيل:كما،وفيهامنهامخلوقونوهمسيما

.!)1(
محببشيءلمحهومنهأنتومانباتناومنهاالدنيابنوونحن

قسمين:فيهاالناسوجعل

ينهمكيدعانهلاوإصلاحهتقواهفهذا،متقيمصلحأحدهما:

فإن5حقهاغيرفيويضعها،حلهاغيرمنويأخذها،فيهاويشره،عليها

كالذيفكانتحصيلها،إلىوحرصهوقواهنهمتهصرفويصلحيتقلم

يشبع.ولاياكل

الصحةحفطالاكلمنالمقصودفان،الامثلةأحسنمنوهذا

فمن،ونفسهذاتهمنهالمقصودوليس،الحاجةلقدرتابعوذلكوالموة

الدنيا":أحمدالامامقالولهذا.يشبعولممقصودهفوتنهمتهجعله

.")2(يجزيلاوكثيرها،يجزيقليلها

التقوىمنزلةأعني:المنزلتينفيالناستفاوتعنوأخبر

بينكماذلكفيالرجلينبينوأن،والشرهالاكلومنزلة،والاصلاح

منازلب[]801/ذلكوبين،منهوالطالعالافقفيالغاربالكوكبين

متفاوتة.

)1(

)2(

فصل

كنت:قالشدادبنالمستوردحديثمنتقدمما:التاسعالمثال

للمرزبانيصالشعراء""معجمانظر:.الحميريوهيبلمحمدبنالبيت

للسامزائيعباسيون""شعراء:فيالمختلفةورواياتهتخريجهوانظر)357(،

)ص(.-95(5)58ص

01(.)1/"الحنابلة"طبقات:انظر
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فقال،الميتةالسخلةعلىع!يماللهرسولمعوقفواالذينالركبمع

ومن:فقالواألقوها؟"حتىأهلهاعلىهانتهذه"أترون:ع!يماللهرسول

علىهذهمناللهعلىاهون"فالدنيا:قال،اللهرسولياالقوهاهوانها

.)1(صحيححسنحديث:الترمذيقال.أهلها"

اللهعلىأهونجعلهابلالميتةبالسخلةتمثيلهاعلىع!يميقتصرفلم

منها.

بيدهنفسي"فوالذي:الحديثهذافياحمد"الامام"مسندوفي

،الصادقبالقسمذلكفاكد؛أهلها")2(علىهذهمناللهعلىأهونللدنيا

فمحبهاأهلها،علىميتةسخلةمنواحقرأهوناللهعندمثلهاكانفاذا

منعليهماهونسخلةوكونها.السخلةتلكمناللهعلىأهونوعاشقها

وأما،جلدهادبغواأوبصوفهاانتفعواربماتلكلان؛كبيرةشاةكونها

.المستعانفالله،الهوانغايةففيميتصغيرشاةولد

فصل

ركوبه،منكلهمللخلقبدلاالذيالبحرمثلمثلها:العاشرالمثال

يمكنولا،ومستقرهمواوطانهمدورهمفيهالذيالساحلإلىليقطعوه

سفناتخاذالاممتعرفرسلهاللهفارسل،النجاةسفينةفيالاقطعه

وعبادته،رسلهوطاعة،طاعته:وهي،وركوبهابعملهاوتأمرهم،النجاة

لهاوالسعيوإرادتهاللاخرةوالتشمير،لهالعملوإخلاص،وحده

لماالبحرخوضعنورغبواالسفينةوركبواالموفقونفنهضسعيها،

)033(.صتخريجهسبق)1(

023(.)4/"المسند")2(

456



سباحةهولاخوضايقطعلاأنهعلموا

فيها،والركوبوالاتهاالسفينةعملفاستصعبواالحمقىوأما

الدنياأهلأكثروهم.سباحةقطعناهعجزنافاذاالبحرنخوض:وقالوا

أدركهمحتىالسباحةفيأخذواالخوضعنعجزوافلما،فخاضوه

.الارضأهلوغرقنوحمعنجواكماالسفينةأصحابونجا،الغرق

وقد،للواقعمطابقتهلكيتبينالدنياأهلوحال،المثلهذافتأمل

بحر،القدرفان؛والامروالقدروالاخرةللدنياالمثلهذاا[1/]90ضرب

ركبها.منإلاينجولاسفينةفيهوالامر

فصل

،الذبابراتهعسلامملوءإناءمثلمثالها:عشرالحاديالمثال

العسلمنيتناولوجعلالاناء،حافةعلىقعدفبعضها،نحوهفأقبلت

فيبنفسهرمىأنعلىالشرهحملهوبعضهاطار،ثمحاجتهأخذحتى

هلكحتىقليلاإلابهيتهنأأنفيهانغماسهيدعهفلمووسطهالاناءلجة

وسطه.في

فصل

وجعلت،الارضوجهعلىنثرقدحئمامثال:عشرالثانيالمثال

فجاءت،فخاخفيليسحبالحبذلكحواليوجعل،فخفيحبةكل

فاخذالحمث[)1(وسطفينفسهيرم]ولمبالجوانبقنعمنفمنها،الطير

ووسطه،الحبمعظماقتحامعلىالشرهحملهمنومنها،ومضىحاجته

.الاخرىالثلاثالنسخمنواثبته،الاصلفيليسالمعقوفينبينما)1(
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له.الفخأخذةمنيصيحوهوإلااللقاطاستتمفما

فصل

الفراشفجعلتعظيمةناراأوقدرجلعشر:الثالثالمثال

علملهومنفيها،ويتهافتونفيقصدونهاضوءهايرونوالجنادب)1(

بعيد.منبهاويستدفىءيستضيءجعلبحالها

رواه)2(الذيالحديثفيبعينهالمثلهذاإلىغ!مالنبيأشاروقد

عنعباسابنعنعكرمةعنحميدبنحفصعنإسماعيلبنمالك

النار،عنبحجزكمممسك"إني:جم!ي!اللهرسولقال:قالعمر

أرسلأنويوشكوالجنادب،الفراشتقاحمفيهاوتقاحمون

بحجزكم")3(.

فلمانازا،استوقدرجلكمثلومثلكم"مثليآخر:لفظوفي

آخذفأنافيها،يتقاحمنوالفراشالجنادبجعلتحولهماأضاءت

.فيها")4(وتتقاحمونتغلبونيوأنتمالنارعنبحجزكم

)1(

)2(

)3(

)4(

.3(1/60)الاثيرلابن""النهاية:انظر.الجرادمنضربوهوجندبجميعالجنادب

.احىالنسخمنواثبتها،الاصلمنساقطة

"مصنفه"فيشيبةابيوابن)402(،رقمالزخار""البحرمسندهفيالبزاررواه

)9112(،)1128(،رقم"الشهاب"مسندقيوالقضاعي)31678(،رقم

)14(.رقم"الحديثامثال"فيوالرامهرمزي)0113(،

85(.)3/الزوائد""مجميعفيالهيثميإسنادهوصحح

رقم"صحيحه"فيومسلم)6483(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

.نحوهعنهاللهرضيهريرةابيحديثمنكلاهما)2284(،

رضيعبداللهبنجابرحديثمن)2285(رقم"صحيحه"فيمسلمورواه

.نحوهعنهالله
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فالرسلفيها،المنهمكينالدنياأهلعلىمنطبقالمثالوهذا

.الفراشتقاحمالدنيافييتقاحمونوهم،الاخرةإلىتدعوهم

فصل

واهلهم،بأموالهمسفرفيخرجواقوممثل:عشرالرابعالمثال

وبنواخيامهموضربوابهفتزلوا،والفواكهالمياهكثيرمعشببوادفمروا

[ب]901/وصدقهنصحهيعرفونرجلبهمفمر،والقصورالدورهنالك

وهمالواديهذاحلفالجيشهاتينبعينيرأيتإني:فقال،وأمانته

منه،تنجواالعدوطريقغير)1(فيبكمأسلكفاتبعوني،قاصدوكم

أتيتم،أتيتمالنجاء،النجاءقوميا:فيهمفصاح،قليلةطائفةفأطاعته

مننرحلكيف:فقالواوعشائرهموأولادهمبأهليهملهالسامعونوصاح

لهمفقالاستوطناه؟وقدودورناوأموالنامواشيناوفيهالواديهذا

فهووإلا،متاعهمنعليهخفوبمابنفسهمنكمواحدكللينج:الناصح

.مجتاحومالهماخوذ

ماومفارقةالنقلةالقومورؤساءوالاموالالجدأصحابعلىفثقل

بالقاعدينأسوةلي:أحمقكلوقال،والدعةوالرفاهيةالنعيممنفيههم

معالاقلونونهض،معهمأصابنيأصابهمفماوأهلامالامنيأكثرفهم

واجتاحفقتلهمالواديأهلالجيشوصبح،بالنجاةففازواالناصح

أموالهم.

علىالمتفقالحديثفيبعينهالمثلهذاإلى!فهالنبيأشاروقد

ومثلمثلي"إنما:لمجييهالنبيعنموسىأبيعنبردةابيحديثمنصحته

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة)1(



بعينيالجيشرأيتإنيقوميا:فقالقومهأتىكرجل،بهاللهبعثنيما

فادلجواقومهمنطائفةفاطاعهالنجاء،فالنجاءالعريان[لنذيروانا

مكانهم،فأصبحوامنهمطائفةوكذبتفنجوا،مهلهمعلىوانطلقوا

ماواتبعأطاعنيمنمثلفذلك،واجتاحهمفأهلكهمالجيشفصبحهم

")1(.الحقمنبهجئتبماوكذبعصانيمنومثل،بهجئت

فصل

جميعمنفيهاووضعوزينها،داراهيارجلعشرالخامسالمثال

فراشعلىأجلسهداخلدخلفكلماإليها،الناسودعا،الآلات

أوانييديهبينووضع،لحمعليهذهبمنطبقاإليهوقدموطيء،

ومماليكه.عبيدهوأخدمه،إليهيحتاجماكلمنفيهامفتخرة

،وعبيدهوملكهالدارصاحبمتاعكلهذلكأنالعاقلفعرف

قلبهيعلقولمالدار،فيمقامهمدةوالضيافةالالاتبتلكفاستمتع

يعتمدهماالدارصاحبمعاعتمدبلبتملكها،نفسهحدثولابها)2(،

عمايسألولا،لهقدمهماويأكلا[]011/،أجلسهحيثفيجلسالضيف

ضيوفه،معيفعلهوما،وكرمهالدارصاحببعلممنهاكتفاء،ذلكوراء

غيرالدارورب،كريماوفارقها،كريمافيهاوتمتع،كريماالدارفدخل

له.ذام

إلىالالاتتلكوحوز،الداربسكنىنفسهفحدث،الاحمقوأما

لنفسه،المجلسفتخير،وارادتهشهوتهبحسبفيهاوتصرفه،ملكه

)2283(.رقم"مسلم"صحيحو)7283(،رقم"البخاري"صحيح)1(

.للسياقالانسبوهوالاخرىالنسخمنوالمثبت"بهم":الاصل)2(
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قدموكلمافيها،يخبؤهاالدارفيمكامنإلىالالاتتلكينقلوجعل

سائرعنبهواختصاصهبملكهنفسهحدثالةأوشيئاربهاإليه

منإخراجهمنيمنعهوكرمه،يصنعمايشاهدالدارورب،الأضياف

فيهاوتصرفالداروملكالالاتبتلكاستبدقدأنهظنإذاحتى،داره

أرسل،لهداراواتخذهاواستوطنها،الحقيقيالمالكتصرفالاتهاوفي

فيه،هوماكلوسلبوهعنيفا،إخراجامنهافأخرجوهعبيدهمالكهاإليه

لهالدارربمقتعلىوحصلشيء،الالاتتلكمنيصحبهولم

وحشمه.مماليكهوبينعندهوافتضاحه

والله،للحقيقةمطابقفانه،التأملحقالمثالهذااللبيبفليتأمل

.المستعان

وماله،ضيفالدنياهذهفيأحد"كلمسعود:بنعبداللهقال

.")1(مؤداةوالعارية،مرتحلفالضيف،عارية

منطلحةلابيابنمات:قالمالكبنأنسعن"الصحيحين"وفي

احدثه،أنااكونحتىبابنيطلحةأباتحدثوالا:لاهلهافقالت،سليمام

أحسنلهتصنعتثم:قال.وشربفأكل،عشاء[)2(إليه]ققربتفجاء

منها،وأصابشبعقدأنهرأتفلما،بهافوقع،ذلكقبلتصئعكانتما

فطلبوا،بيتأهلعاريتهمأعارواقوماأنلوأرأيت:طلحةأبايا:قالت

:قال.ابنكفاحتسب:قالتلا،:قال؟يمنعوهأنألهم،عاريتهم

حتىفانطلق!!بابنيأخبرتينيثمتلطختحتىتركتيني:فقال،فغضب

)428(.صتخريجهسبق)1(

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما)2(
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لكمااللهبارك"!:اللهرسولفقال،كانبمافاخبرهع!يماللهرسولاتى

.)1(الحديثوذكرليلتكما"غابرفي

فصل

فانتهوا،العطشفاصابهم،مفازةسلكواقوم:عشرالسادسالمثال

يجدوالمب[]011/عطشهمفلشدة،وأملحهشيءأمروماوهالبحرإلى

شرباازدادواكلماوجعلوا،يرووافلممنهفشربوا،وملوحتهمرارتهطعم

عطشا.وماتواأعناقهمتقطعتحتىظماازدادوا

زادمنهالشاربازدادكلماوأنه،مالحمزأنهعقلاوهموعلم

فنبع،قليبافيهافحفروا،حلوةأرضاوجدواحتىمسافةفتباعدوا،ظمؤه

علىالذينإخوانهمونادواوطبخواوعجنوافشربوا،فراتعذبماءلهم

ومنهمالمستهنيء،منهموكان.الفراتالماءإلىهلموا:البحرحافة

واحد.بعدواحداالمجيبوكان،فيههوبماالراضيالمعرض

كمثلالدنياطالب"مثل:فقال،المسيحضربهقدبعينهالمثلوهذا

.)2("يقتلهحتىعطشاازدادشرب![زدادكلما،[لبحرشارب

فصل

وعشيرته،وعملهمالهومثلفيهاالانسانمثل:عشرالسابعالمثال

فدعا،منهلهبدلاطويلبعيدسفرلهفقضي،إخوة)3(ثلاثةلهرجلمثل

)1(

)2(

)3(

)23(.)2144(رقم"مسلم"صحيحو)1013(،رقم"البخاري"صحيح

دمشق""تاريخفيعساكروابن)342(،رقمالدنيا""ذمفيالدنياابيابنرواه

/47(.)431

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة
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كنتماوأحوج،السفرهذامنترونماحضرقد:وقال،الثلاثةإخوته

.الاناليكم

لكفلستالانومن،الحالهذهإلىأخاككنتأنا:أحدهمفقال

شيئا.عنيتغنلم:لهفقال.هذاغيرعنديوما،صاحبولابأخ

وانا،الانإلىوصاحبكاخاككنت:فقال؟عندكما:للاخرفقال

لكلستهناكومن،راحلتكوتركبسفركإلىأجهزكحتىمعك

سبيللا:فقال.مسيريفيمرافقتكإلىمحتاجأنا:لهفقال.بصاحب

شيئا.عنيتغنلم:فقال.ذلكإلىلك

صحتكفيصاحبككنت:فقالأنت؟عندكما:للثالثفقال

فيوصاحبك،ركبتإذاوصاحبك،الانصاحبكوأنا،ومرضك

وصلتوإذا،معكنزلتنزلتوإن،معكسرتسرتفان،مسيرك

لاهونكنتإن:فقالأبدا.أفارقكلافيهاصاحبككنتبلدكإلى

حقك،عرفتفليتني،صاحبيكعليكأوثروكنت،عليالاصحاب

عليهما.واثرتك

ماله.:فالأول

وعشيرته.أقاربه:والثاني

عمله.ا[/111]:والثالث

رواه،يثبتلالكنهمرفوعحديثبعينهالمثلهذافيرويوقد

عروةعنشهابابنحديثمن"الضعفاء"كتابفيالعقيليجعفرابو

صحيحمثلوهومرفوعا)1(،عائشةعنالمسيبابنوعن،عائشةعن

.(278-277)2/الكبير"الضعفاء")1(
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للواقع.مطابقنفسهفي

فصل

يرلمدارابنىملك:الامثلةأحسنمنوهوعشر،الثامنالمثال

ملاذلكلأجمعولاأوسعولامنهاأحسنالسامعونيسمعولمالراوون

وأقعدإليها،الناسيدعوداعياوبعبطريقا،إليهاونصب،النفوس

الحليأنواعوألبست،الزينةبأنواعزينتقدجميلةامرأةالطريقعلى

وجعلوخدما،أعوانالهاوجعلعليها،كلهمالناسوممر،والحلل

تلكفيالملكإلىالسائرينللمارينزاداأعوانهاويديدهاتحت

بكيشتغلولم،عنكطرفهغضمنولاعوانها:لهاوقال،الطريق

عنتعوقيهولا،وزوديهفاخدميه؛إلييوصلهزادامنكوابتغى،عني

.سفرهفييبلغهمابكلأعينيهبل،إليسفره

وصالك،وطلب،عليواثركبكورضي،عينيهإليكمدومن

يركضواجعليهواستخدميه،الهوانغايةوأوليه،العذابسوءفسوميه

منهاسترديهثمقليلابهفاخدعيهمنكنالوما،الوحشركضحلفك

محبتكفيبالغوكلما،وعبيدكأتباعكعليهوسلطي،كلهإياهواسلبيه

منها:صحاحاحاديثذلكفيجاءوقد

)8031(،رقم"صحيحه"فيحبانابنرواه،مالكبنأنسحديث-

ووافقهالحاكموصححه)371(،74(،)1/"المستدرك"فيوالحاكم

962(.)4/"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوصححه.الذهبي

75(،-74)1/""المستدركفيالحاكمرواه،بشيربنالنعمانوحديث-

رقمالاوسطفيوالطبراني)34723(،رقم"مصنفه"فيشيبةابيوابن

الذهبي.ووافقه،مسلمشرطعلىالحاكموصححه)6973(،

)2481(.رقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوصححه

464



نفسهتتقطعحتىوهجراوإهانةقلىبأمثالهفقابليه،وإكرامكوتعظيمك

.حسراتعليك

والله،الاخرةوخطابالدنياخطابوحال،المثلهذافتامل

.المستعان

دنيا"يا:وجلعزاللهعنالمرويالاثرمنمأخوذالمثلوهذا

.")1(خدمكمنواستخدمي،خدمنيمناخدمي

فصل

واحسنهاالمواضعأصحفيمدينةاختطملك:التامععشرالمثال

لرعيته:وقالأشجارها،وغردصأنهارهاوشقمياهها)2(وأكثرهواء،

ومن،لهفهومكانإلىسبقفمنفيها،الاماكنأحسنإلىتسابقوا

مساكنهم،وتبوأوا،منازلهموأخذوا،المدينةإلىالناسسبقهتخلف

،السباقميدانلهمونصبب[]111/.الحسراتأصحابمعوبقي

وفي،جاريةمياهوتحتهامديدظللهاكبيرةشجرةالميدانعلىوجعل

لهم:وقال،الاصواتالعجيبةالطيوروعليهاالفواكهأنواعمنالشجرة

ويذ!وهبأصلها،منتجتثقليلفعنوظلها،الشجرةبهذهتغتروالا

فأكلها؛الملكمدينةوأماأطيارها،وتموتثمرها،وينقطعظلها،

أذنولا،رأتعينلاماوفيهاسرمد،ونعتمهامديد،وظلها،دائم

)1(

)2(

البغداديوالخطيب)1454(،رقم"الشهاب"مسندفيالقضاعي:اخرجه

مرفوعا.مسعودبنعبداللهحديثمن44()8/بغداد""تاريخفي

"سلسلةفيالالبانيوكذلك.لهروايتهبعدالخطيببالوضععليهوحكم

)808(5(،)12رقم"الضعيفةالاحاديث

مياهها".واكثر":مكان.مياها""واكثرها:الاخرىالنسخفي
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بشر.قلبعلىخطرولا،سمعت

فيفمروا،وجوههمعلىطلبهافيفخرجوابهاالناسفسمع

كلهمفنزلواوظمأ،وحرونصبتعبأثرعلىالشجرةبتللشطريقهم

نغماتوسمعواثمرها،حلاوةوذاقوابطلها،واستظلواتحتها،

وتضمروا،أنفسكملتحمواتحتهانزلتمإنما:لهمفقيلأطيارها،

النفيرصاحفإذا،أهبةعلىوكونواللركوبفتهيأوا،للسباقمراكبكم

.السباقحلبةابتدرتم

السلسبيل،والماء،الظليلالظلهذاندعكيف:الاكثرونفقال

الحرفيالحلبةهذهونقتحم،والراحةوالدعةالنضيجة،والفاكهة

تتقطعالتيالمعطشةوالمفاوزالبعيدوالسفروالنصبوالتعبوالغبار

الاجلإلى)1(الغائبةبالنسيئةالحاضرالنقدنبيعوكيفالاعناق؟!فيها

درةمنأولىاليدفيمنقودةوذرة،نراهلالمانراهماونتركالبعيد؟!

،اليومبنوونحنبه)2(،سمعتشيئاوحتراهماخذغد،بعدموعودة

متىندريلابعيدبلدفي)3(غائبلعيشنتركهكيفحاضرعيشوهذا

؟!إليهنصل

تحتزائلظلفيمقامناماوالله:فقالواواحدألفكلمنونهض

المسابقةوتركطيورها،وموتثمرها،وانقطاعقلعها،دناقدشجرة

.الاخرىالنسخمنواثبتها،الاصلمنساقطة)1(

طلعة"في:وعجزهبيت،صدرهوبه"سمعتشيئاوحتراهما"خذ:قوله)2(

المتنبي""ديوانانطر:.للمتنبيوهو.زحل"عنيغنيكما)الشمس(البدر

/1(.)162

.الاخرىالنسخمنوأثبتها،الاصلمنساقطة)3(
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إلاينقطعلا[)1(الذيالهنيءوالعيش،يزول]لاالذيالظليلالظلإلى

يضربأنظلتحتاستراحإذابالمسافريليقوهلالعجز،أعجزمن

أسفهإلاهذاوهلوالبرد؟!بالحرالتأذيخشيةوطنهويتخذهعليهخباءه

البدار.والبدارالسباقالسباق!؟السفه

]112/أ[قراربدارالدنياهذهماجاريالبريةفيالمنيةحكم

الاسفارمنسفرأعماركمإنماسراعاماربكمقضوا

عواريفالهنتستردأنوبادرواالسباقخيلوتراكضوا

الداربهذيسفرعلىأنتمزائلظلتحتالاقامةودعوا

هارشفيرعلىالرجاءيبنيإنمافيهاالعيشطيبيرجمن

دار)2(أكرمالسبقأهلدارفيفراقهابعدالعيشكلوالعيش

فيساروا،الرفاققلةمنيستوحشواولم،السباقحلبةفاقتحموا

ظلفيوالمتخلف،لائملومةسيرهمفيتأخذهمولم،العزائمظهور

نائم.الشجرة

)1(

)2(

.الاخرىالنسخمنواثبته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

":"ديوانهالتهاميالحسنلابيهيالخامسالبيتوعجزالاولىالثلاثةالابيات

الحمويوصفهاالتي،ابنهفيهايرثيالتيالمشهورةقصيدتهفي)ص/155(

عقدها".وواسطةوحدها،نسيح"وهي:بقوله

محاسنفي"الذخيرةوبعدها،وما867()2/"المغربية"الحماسةانطر:

35(.)1/للحموي"الادب"خزانةو545(،-544)8/"الجزيرةاهل

ساقه،الذيالمثللتوافق،القيمابنتركيبمنفاظنهاالباقيةالابياتاما

اعلم.والله
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وتساقطت،الشجرةتلكأغصانذوتحتىقليلإلاكانمافوالله

فقلعهاشربها،وانقطعفروعها،ويبستثمارها،وانقطعتأوراقها،

فاتهمماوعلى،يتقلبونالسمومحرفيأهلهافأصبح،أصلهامنقيمها

حولهاوماهيفصارتقيمهاأحرقهاثم،يتحسرونظلهافيالعيشمن

فقالوا:،منهاالخروجأحديستطعفلمتحتهابمنوأحاطت،تلظىنارا

فقيل؟وتركوهراحواثمظلهاتحتمعنااستظلواالذينالركبفعلما

وغرفهاالملكمدينةقصورفيالبعدمنفراوهممنازلهمترواأبصاركمارفعوا:لهم

معهم،يكونواألاالحسراتعليهمفتضاعفت،اللذاتبأنواعيتمتعون

جزاءهذا:وقيل،يشتهونماوبينبينهمحيلبأنتضاعفهاوزاد

.[811:]النحليظدون(أنفسهمكاتواولبهنظلمتهموما>،المتخلفين

فصل

وبقي،شقالذيالثوبمن!يمالنبيبهمثلهاما:العشرونالمثال

.)1(؟الخيطذلكبقاءفما،اخرهفيبخيطمعلقا

)2(بيانبنوهبحدثناجعفربنالفضلحدثني:الدنياأبيابنقال

عنحبيببنخلفسعيدأبوحدثناالقطانسعيدبنيحيىحدثنا

منشقثوبمثلالدنياهذهمثل":!يماللهرسولقال:قالمالكبنانس

ذلكفيوشك،آخرهفيب[]112/بخيطمعلقافبقي،آخرهإلىأوله

.")3(ينقطعأنالخيط

)1(

)2(

)3(

.الاخرىالنسخمنواثبتها،الاصلمنساقطة

و"قصرالدنيا""ذممنوالتصويب"حيان".:الاخرىوالمسخالاصلفي

".الامل

)122(.رقم"الامل"قصرو)221(،رقمالدنيا""ذم

"حلية=فينعيموابو)02401(،رقم"الايمان"شعبفيالبيهقيورواه
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أحمدرواهماإلىفانظر،إيضاحزيادةالمثللهذاأردتوان

اللهرسولبناصلى:قالسعيدابيعننضرةأبيحديثمن"مسنده"في

اخبرإلاالساعةقياممنشيئايتركفلم،فخطبناقامثم،نهاراالعصرلمجييه

إلىيلتفتونالناسوجعل:قال،نسيهمنونسيه،حفظهمنحفظه،به

مضىفيماالدنيامنيبقلمإنه"الا:فقالشيء؟منهابقيهلالشمس

")1(.منهمضىفيماهذايومكممنبقيكماإلامنها

عمرابنعنحكيمبنالمغيرةعنليثعنغياثبنحفصوروى

:فقال،السعفأطرافعلىوالشمسلمخيماللهرسولعليناخرج:قال

مضىفيماهذايومكممنبقيكماإلامنهامضىفيماالدنيامنبقي"ما

)2(
.منه"

بنموسىحدثناسعدبنإبراهيمعنالدنياأبيابن]وروى

ع!ماللهرسولأنأنسعنقتادةعنحلفبنموسىحدثناإسماعيل

الامنهامضىفيماالدنيامنبقي"ما:فقالالشمسمغربانعندخطب

منه")3([)4(.مضىفيماهذايومكممنبقيكما

)1(

)2(

)3(

)4(

.(131/)8"ءلياولاا

)0791(.رقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيالألبانيوضعفه

91(.)3/"المسند"

حسن"حديث:وقال)1921(،رقم"جامعه"فيالترمذيورواه

".صحيح

.(12)0رقم"الامل"قصرفيالدنياأبيابنرواه

093(.)4/الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقيوحسنه

.(12)1رقم"الاملقصر"

.الاخرىالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما
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غروبقبلاخرهفي!سي!اللهرسولبعثواحد،كيومكلهافالدنيا

بيسير.شمسه

بينوقرن،كهاتينو[لساعةأنا"بعثت:عنههريرةوابوجابروقال

.")1(و[لوسطىالسبابةإصبعيه

أنتموإنما،قلائلايامهيفانماتصبروا:يقولالسلفبعضوكان

نعيتقدوإنه،يلتفتولافيجيباحدكميدعىانيوشكوقوفركب

تخرجوإنمابالمرصاد،والله،منهبدلاحيسوالموت،أنفسكمإليكم

.)2(الواقعةسورةاخرعلىالنفوسهذه

)1(

)2(

فصل

ماء،ملىءكبيركحوضالدنيامثال:والعشرونالحاديالمثال

عنه.اللهرضيجابرحديثمن)867(رقم"صحيحه"فيمسلمرواه

اللهرضيهريرةابيحديثمن)5065(رقم"صحيحه"فيوالبخاري

رقم"صحيحه"فيومسلم)4065(،رقم"صحيحه"فيالبخاريورواه

عنه.اللهرضيمالكبنانسحديثمن)5192(

رقم"صحيحه"فيومسلم)3065(،رقم"صحيحه"فيالبخاريورواه

عنه.اللهرضيسعدبنسهلحديثمن)0592(

للسلف:قولينبينهنااللهرحمهالقيمابنالامامجمع

كماالحسنعنمرويفهو".يلتفتولا"تصبروا...:قولهفاما

كلاهما)63(،رقم"النفسو"محاسبة)171(،رقم"الامل"قصرفي

الدنيا.أبيلابن

الامل""قصرفيكمامهرانبنميمونعنمرويفهو،الباقيالشطرواما

)017(.رقم
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الوارد)1(كثرةعلىينقصالحوضفجعل،والانعامللأناممورداوجعل

،الدوابفيهبالتقد،أسفلهفيكدروشل)2(إلامنهيبقلمحتى

بنعتبةعن"صحيحه("فيمسلمروىكما،والانعامالناسوخاضته

بصرم)3(،آذنتقدالدنيا"إن:خطبتهفيفقال،خطبهمانهغزوان

يتصائهاالاناءكصبابة()صبابةإلامنهايبقولمحذاء)4(،وولت

مابخيرفانتقلوالها،زواللادارإلىعنهامنتقلونوانكمصاحبها،

")6(.بحضرتكم

كلهاالدنياجعلأ[]113/تعالىالله"إنمسعود:بنعبداللهوقال

شربكالثغبمنهابقيماومثل،قليلمنقليلإلامنهابقيفماقليلا،

الغدير.:الثغب.)7("ره كدوبميصموه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الاخرىالنسخمنوالمثبت."كثيرة":الاصلفي

الماءبمعنىوالوشل)ب(.منوسقطت"وشك"إلىالنسخفيتحرفت

القليل.

26(.)3/الاثيرلابن"النهاية":انظر.وانقضاءبانقطاع:أي

201(.)18/"مسلمعلىالنووي"شرح:انظر.الانقطاعمسرعة:أي

5(.)3/"النهاية":انظرالاناء.أسفلفيتبقىالشرابمناليسيرةالبقية:أي

)6792(.رقم"مسلم"صحيح

من-بقيما:أي-غبر"ما:بلفظ)6492(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

".كدرهوبقيصفوهشربكالثغبإلاالدنيا

مرفوعامسعودبنعبداللهعن032()4/"المستدرك"فيالحاكمورواه

الذهبي.ووافقه،وصححه.القيمابنذكرهالذياللفظبنفس

)1625(.رقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوحسنه
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فصل

فكثرت،الزمانمنمدةمدينةسكنواقوم:والعشرونالثانيالمثال

الجورعساكرعليهاوأغارت،المحنوطرقتها،والافاتالاحداثفيها

علىوعزم،عاهةولاآفةيطرقهالامحلفيمدينةملكهمفبنى،والفساد

بعدبالرحيلفيهمفنوديسكانها،إلىفأرسل،الاولىالمدينةتخريب

الثانيةالملكمدينةإلىينقلواانوامرهم،أحدمنهميتخلفولا،ثلاث

والذهبواللآلىءالجواهرمنوأجلهوأنفعهالمدينةتلكفيماخير

،للملوكوصلح،قدرهوعظم،المتاعمنحملهخفوما،والفضة

لهمونصب،الطريقلهمونهج،النقلة)1(وآلاتالادلاءإليهموأرسل

فرقا.فانقسموا،بعضإثرفيبعضهميستحثونهمالرسلوتابع،الاعلام

نإأنهموتيقنوا،المدينةتلكفيمقامهممدةقصرعلموافالاقلون

فاتهموإلا،الملكمدينةإلىوحملهفيهاماخيربتحصيليبادروالم

جمعفيالمدةتلكيقطعواأنغبنافرأوا،عليهيقدروافلمذلك

المدينةفيماخيرعنفسألوا،الفاضلعنبهوالاشتغالالمفضول

ماإلىيلتفتوالمعرفوهفلما،مدينتهفيوأنفعهالملكإلىوأحبهوأنفسه

الملكإلىأحبكانتعظيمةبجوهرةوافىإذاأحدهمأنورأوا،دونه

همهمفكان،ونحوهماوالحديدالفلوسمنكثيرةبأحماليوافيهأنمن

العين.رأيفيقلولوعندهوأنفسالملكإلىأحبهوماتحصيلفي

فيوتنافسواالمحملةالاحمالتعبئةعلىأخرىفرقةوأقبلت

أحمالهمنوبين،أثمانأحمالهمنبينفمن،مراتبعلىوهم،كثرتها

.الاخرىالنسخمنوالتصويب،"والالات":الاصلفي)1(
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إلىمصروفةهممهملكن،بهميليقوماهممهمقدرعلىذلكدون

المدينة.منوالانتقالالاحمالتعبئة

المدينةتلكب[]113/فيالقصورعمارةعلىأخرىفرقةوأقبلت

النقلة،علىالعازمينوحاربواونزهها،ولذاتهابطيباتهاوالاشتغال

عمارةفيشاركتمونافانشيئا،متاعنامنتاخذونندعكملا:وقالوا

منولا،النقلةمننمكنكملموإلافيها،وعيشناواستيطانهاالمدينة

إلىوعمدوا،السائرينفقاتلوابينهمالحربفوقدت،المتاعمنشيء

وإجابةالملكدارإلىسيرهمإلامنهمنقمواوما،وأهليهمأموالهم

بتركهاهامرهمالتيالدارتلكعنوالرغبة،داعيه

لا:وقالوا،والدعةوالراحةوالبطالةالتنزهعلىأخرىفرقةوأقبلت

النقلة،أرادمننعارضولامنها،ننتقلولاعمارتها،فيانفسنانتعب

تعاديهم.ولا،نحاربهمولا

عليهوأقام،سوراعليهأحاطوقدلهحرمفيهقصرفيهاللملكوكان

فيهيجدوافلمالقاعدونبهوطاف،قربانهمنالمدينةأهلومنع،حرسا

حريمهإلىووصلوافنقبوهجدرانهإلىفعمدوامنه،يدحلونبابا

ولم،عليهوشقوأغضبهالملكأسخطمامنهونالوا،فأفسدوهم

منهم،والنيلحريمهإفسادإلى)1(غيرهمدعواحتىذلكعلىيقتصروا

يمكنفلمكلهمفيهمصاحقدبالنفيروإذا،الحالتلكعلىهمفبينما

يديبينوأحضرواالحالتلكعلىفحملوا،التخلفمنهمأحدا

بهقدمواومابضائعهموعرضت،واحدبعدواحدافاستعرضهم،الملك

.الاخرىالنسخمنوالمثبت."غيره":الاصلفي)1(
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أربابهوأعاض،مثلهلهيصلحمامنهافقبل،عليهالمدينةتلكمن

يصلحلامامنهاورد،قربهمنمنازلهموأنزلهم،قيمتهأضعافأضعاف

بماحريمهوأفسدحماهنقبمنوقابل،أصحابهوجوهبهوضربله

،قصرهليعمرواالمدينةإلىالرجعةفسألوا،المفسدونبهيقابل

التجار،بهقدممابمثلالبضائعمنعليهويقدموا،حريمهويحفطوا

إلابعدهاوليسأبدابعدهتعمرلاخراباالمدينةخربتقدهيهات:فقال

.أبداتخربلاالتيالمدينةهذه

فصل

والموت،بالحلمفيهاوالعيشبمنام،الدنيامثلتوقد

]114/أ[.باليقظة

.المعاديوموالحصاد،البذرفيهاوالعمل،بمزرعةومثلت

منه.يخرجونوباب،الناسمنهيدخلباب:بابانلهابدارومثلت

.الموتوضربتها،اللونحسنة،الملمسناعمةبحية:ومثلت

منهتناولمن،الرائحةطيب،الطعملذيذ،مسمومبطعام:ومثلت

حتفه.فيهكانحاجتهعلىزادومن،شفاؤهفيهكانحاجتهقدر

حاجتهامنهالاعضاءأخذتإذا،المعدةفيبالطعام:ومثلت

إليهأشاركما،خروجهفيإلالصاحبهراحةولامؤذأوقاتلفحبسه

.()1تقدموقدالخضراكلةفيع!ي!النبي

الناسبهمافتنتعينينعلىانتقبتقدالنساءأقيحمنبامرأةومثلت

السابع.المثالفيسبق)1(
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منظرهاعنلهمكشفتأجابوهافاذامنزلها،إلىالناستدعووهي

تفعلعشاقهاعلىسلطتوقدالحفر،فيوألقتهمبسكاكينهاوذبحتهم

قدصرعىإخوانهميرونعشاقهاأنوالعجبوحديثما،قديماذلكبهم

فىوسكنتم>،مصارعهمفييتنافسونوهم،الافاتبهمحلت

وضرنجابهمفعلهاكتفهيموتبتناهنهسهمظدواالذينمهيه

ه[54:]إبراهيم!(الأمثاللبهم

عليها.المنطبقالمثلفهوكتابهفياللهمامثلهاتمثيلهافيويكفي

منخيرفيهاوالزهدمنهافالتقللشأنهاهذاكانوإذاقالوا:

فيها.والرغبةمنهاالاستكثار

والداراللهفيوالرغبة،فيهاالرغبةتجتمعلاأنهالمعلومومن:قالوا

وطردتإلاواحدمكانفيالرغبتانهاتانتسكنولاأبدا،الاخرة

!يماللهرسولبنتتجتمعولا،بالمسكنواستبدت،الاخرىإحداهما

.ابدا)1(واحدرجلعنداللهعدووبنت

ولو،كنوزهامفاتيحعليهعرضتلمجماللهرسولأنويكفي:قالوا

فاختار،شيئااللهعندلهمماتنقصهولم،بهااللهحلقأشكرلكانأخذها

كما،لاهلهطعامعلىمرهونةودرعهوماتيوم)2(.وشبعيومجوع

.)3(ذكرهتقدم

"صحيحه"فيومسلم)0311(رقم"صحيحه"قيالبخاريرواهماإلىيشير)1(

"ولكن:قالع!يمالنبيانمخرمةبنالمسورحديثمنكلاهما)9244(رقم

ابدا".اللهعدومجنوبنتاللهرسولبنتتجتمعلاوالله

)215(.صسبق)2(

)203(.صسبق)3(
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:أقسامأربعةلمجي!اللهرسولبعدالناسانقسموقد:قالوا

سلكومنكالصديق،تردهمولمالدنياب[]114/يريدوالم:قسم

سبيله.

سلكومن،الخطاببنكعمر،يريدوهاولمالدنياأرادتهم:وقسم

5)1(سبيله

سلكومنأميةبنيكخلفاءالدنيا،وأرادتهمالدنياأرادوا:وقسم

يردهاهولمأرادتهفانهاعبدالعزيزبنعمرحاشا،سبيلهم

وأسكنها،يدهمنهااللهأفقركمن،تردهملموهيارادوها:وقسم

بحبها.وامتحنه،قلبهفي

لملانهفضلإنماوالثاني،الاولالقسمالاقسامخيرأنيخفىولا

.بالاولفالتحق،يردها

أحبهفعلهإذاعملعلىيدلهأن!يطاللهرسولرجلسألوقد:قالوا

فيفيماوازهد،اللهيحبكالدنيافي"ازهد:لهفقال،الناسوأحبهالله

عليه.لدلهأفضلالغنىكانفلو")2(الناسيحبكالناسايدي

)1(

)2(

الدنيا"إن:قالسفيانابيبنمعاويةعن)586(رقم"الزهد"فياحمدروى

يردها[ا.ولمالخطابابنوارادت،يردهاولمبكراباتردلم

يرد"لم:قالمسهرابيعن)55(رقم"الزهد"فيالاعرابيابنوروى

فتركها".عمروارادت،يردهاولمبكراباتردولم،تردهولمعنالدنياالنبي

عنالقرشيعمروبنخالدحديثمن)2041(رقم"سننه[(فيماجهابنرواه

عنه.اللهرضيالساعديسعدبنسهلعنحازمأبيعنالثوري

"..الدنيا.فيما"ازهد:المخطوطالاصلفيالحديثاولوقعأنهإلا

التخريج.ولمصدرالاخرىللنسخموافقوالمثبت،"ما":بزيادة

:فقالالذهبيوخالفه313(،)4/"المستدرك"فيالحاكموصححه
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عنالكفثوشرعالكفار،قتالسبحانهاللهشرعوقدقالوا:

لابانالسنةفمضتفيها،وزهدهمالدنياعنلاعتزالهم)1(؛الرهبان

ودينه،رسلهوأعداء5أعداووهمهذا،جزيةعليهمتضربولايقاتلون

.بمكاناللهعندفيهاالزهدأنفعلم

الواجدعقوبةأنعلىشرعهفيحكمتهاستقرتولذلكقالوا:

منوعقوبة،الرجمعقوبتهالمحصنالزانيفهذا،الفاقدعقوبةمنأعظم

منأعظمالفاقدثوابيكونوهكذا)2(،والتغريبالجلديحصنلم

)1(

)2(

."وضاعخالد:قلت"

بعضحسن"وقد57(:-56)4/"والترهيب"الترغيبفيالمنذريوقال

الامويالقرشيعمروبنخالدروايةمنلأنهبعد؟وفيه،إسنادهمشايخنا

تركقدهذاوخالدسهل،عنحازمابيعنالثوريسفيانعنالسعيدي

ولا،النبوةانوارمنلامعةالحديثهذاعلىلكن،وثقهمنأرولم،واتهم

كثيربنمحمدعليهتابعهوقد،قالهمحك!يهالنبييكونانضعيفاراويهكونيمنع

منحالااصلجوهوضعفهعلىوثققدهذاومحمد،سفيانعنالصععاني

".اعلمواللهخالد،

بنخالدلاجل021()4/"الزجاجة"مصباحفيالبوصيريإسنادهوضعف

عمرو.

رضيالصديقبكرابيقول:الرهبانعنالكفمشروعيةفيوجدتهماأعلى

راهبا".ولامريضاولاكبيرا،شيخاولاامراةولاصبثاتقتلوا"لا:عنهالله

الا:بلفظشيبةابيابنواخرجه09(.)9/"الكبرى"السننفيالبيهقيرواه

الصومعه.فيالراهبيقتللا

رقم"صحيحه"فيالبخاريرواهالذيالعسيفحديثذلكعلىيدلمما

من)8916(،)7916(،رقم"صحيحه"فيومسلم)0686(،)9685(،

ابنك"وعلى:وفيهعنهما.اللهرضيالجهنيخالدبنوزيدهريرةأبيحديث

فارجمها".اعترفتفانهذاامرأةإلىانيسياواغد،عاموتغريبمائةجلد
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الواجد.ثواب

وخضوعه،،وكسرتهالفقر،ذلةاللهعنديستويوكيفقالوا:

وصولته،،ولذته،الغنىوعزةومشافه؟أعبائهوتحمل،مرارتهوتجرع

منالفقراءيتحملمااللهفبعينحلاواته؟ومباشرة،بلذاتهوالتمتع

وتعالى.تباركربهمعنبهورضائهموصبرهمفقرهممرارات

الأمن،فيالقاعدينعبادةأجرإلىالمجاهدينمشقةأجر)1(وأين

!؟والراحة،والدعة

والثاني:،الجنةبهحفت:أحدهما:أمرانيستويوكيف:قالوا

منالمكارهوأصل،المالقبلمنالشهواتأصلفإنالنار)2(؟بهحفت

الفقر.قبل

11/أ[الفقر]همضضمنخصاصةفيينفكلاوالفقيرقالوا:

يقاومهمايكفرمنهاواحدوكلالفقر،والاموالحاجةوالعريوالجوع

البر.بأعمالأجرهعلىزيادةوذلك،السيئاتمن

سيئاته،يكفربماعنهموامتازالبر،أعمالفيالأغنياءشاركفقد

إلىسبيلفلهالمتعديوالنفعوالصدقةالانفاقمنعليهبهامتازواوما

مثلأوتيلوأنهنيتهمناللهيعلمأنوهو،أجورهممثلونيله،فيهلحاقهم

)1(

)2(

.الاخرىالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة

"حفتمجني!:رسولقال:قالعنهاللهرضيمالكبنانسحديثإلىيشير

)2822(."صحيحه"فيمسلمرو]ه."بالشهواتالناروحفت،بالمكارهالجنة

)2823(""صحيحهفيومسلم،)6487(رقم"صحيحه"فيالبخاريورواه

."بالمكارهالجنةوحجبت،بالشهواتالنارحجبت":بلفطهريرةابيحديثمن
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فهوباعمالهملعملتمالاليانلو:فيقول،يفعلونكمالفعلاوتوهما

الحديثفىالمصدوقالصادقبهأخبركماسواء،وأجرهمابنيته

كبشةأبيحديثمنوالترمذيأحمدالامامرواهالذيالصحيح

الانماري)1(.

عنممنوعهواذ،المسجونبمنزلةالدنيافيوالفقيرقالوا:

وقد،السجنهذامنمتخلصوالغنيوملاذها،شهواتهاالىالوصول

لمانفالغنيالكافر")2(،وجنة،المؤمنسجنالدنيا":ع!يمالنبيقال

كانتشهواتهاميادينفيوأرسلهاوطغيانهالغنىدواعيعننفسهيسجن

.فقرهسجنفيهوالذيبالفقيربتشبههالفضلينالفانما،لهجنةالدنيا

الدنيا،الحياةفيطيباتهلهعجلتمنورسولهاللهذموقد:قالوا

كمابدولالهامنقصةأوالاخرةطيباتعنعوضايكونأنلحريوإنه

فيمنهامنعلماالاخرةفيطيباتهاستكملمنبخلاف)3(،بيانهتقدم

"هذا:وقال،يشربهأنفابىلوز،بسويقع!يماللهرسولواتيالدنيا،

.")4(المترفينشراب

تاركأحدهمارجلان:لهفقيلالبصريالحسنسئلوقدقالوا:

)1(

)2(

)3(

)4(

"حديث:الترمذيوقال)2325(."الترمذي"جامعو023(،)4/"المسند"

".صحيححسن

قريبا.لفظهالمصنفوسيذكر.)4228(رقم"سننه"فيماجهابنورواه

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)5692(رقم"صحيحه"فيمسلمرواه

بعدهاهوما)404(صذلكسبق

وأحمد)002(،رقمالمباركلابنالزهد""زوائدفيحمادبننعيمرواه

593(.)1/"الكبرى"الطبقاتفيسعدوابن)23(،رقم"الزهد"في
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.")1(إليأحبلها"التارك:فقالبهاويتصدقيكتسبهاوالآخر،للدنيا

مررجلينعنالمسألةهذهعنقبلهالمسيحسئلوقدقالوا:

فأخذها،الآخربهاومرإليهايلتفتولمفتخطاها،ذهببلبنةأحدهما

.")2(أفصلإليهايلتفتلملذي"1:فقال،بهاوتصدق

ولوإليها،يلتفتفلمبها،مر!يماللهرسولانهذاعلىويدل

الله.سبيلفيلانفقهاأخذها

فيالغنيب[1151/لحاق)3(يمكنهفقرهفيالفقيهوالفقير:قالوا

بعدمعنهويتميز،أجرهفيفيساويه،وقولهبنيتهبغناهنالهماجميع

تميزكما،حسابهمنوتخلص،ثوابهفيفساواه،المالعلىالحساب

ألمعلىصبرهبثوابعنهوتميز،عامبخمسمائةالجنةإلىبسبقهعنه

وخصاصته.الفقر

مسلمبنعبادةحدثنانميربنعبداللهحدثناأحمد:الامامقال

:قالكبشةأبيعنالطائيالبختريأبيعنخباببنيونسحدثني

حديثاوأحدثكم،عليهنأقسم"ثلاث:يقوللمجيماللهرسولسمعت

منعبدمالنقصمافانه:عليهنأقسم)4(التيالثلاثفأما،فاحفظوه

)1(

)2(

)3(

)1554(،رفم"الزهد"فيواحمد)564(،رقم"الزهد"فيالمباركابنرواه

احدهماطلبرجلان:لهقيلانه)151(،رقمالدنيا""ذمفيالدنياابيوابن

الآخروجانب،لنفسهفيهاوقدمرحمهفيهفوصلفأصابها،بحلالهاالدنيا

الدنيا".جانبالذيإليئاحثهما:فقال،الدنيا

.بنحوه()1543رقمايضا"الزهد"فياحمدورواه

)215(.صالاثرهذاسبق

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالمثبت"يمكن"،:الاصلفي

المسند.ومن،الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب،"الذي":الاصلفي
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ولا،عزابهاوجلعزاللهزادهإلاعليهافصبرمظلمةعبدظلمولا،صدقة

حديثماأحدثكمالذيوامافقر"بابلهاللهفتحإلامسالةبابعبديفتح

مالاوجلعزاللهرزقهعبد:نفرلاربعةالدنيا"إنما:قالفانه،فاحفظوه

:قالحقا،للهفيهويعلم،رحمهفيهويصل،ربهفيهيتقيفهووعلما،

فهومالأ،يرزقهولمعلما،ادلهرزقهوعبد،اللهعندالمنازلأفصلفهذا

وعبدسواء،فاجرهما:قال،فلانبعملعملتمالليكانلو:يقول

فيهيتقيلاعلمبغيرمالهفييتخبطفهو،علمايرزقهولممالأ،اللهرزقه

عندالمنازلباخبثفهذاحقا،فيهللهيعلمولا،رحمهيصلولا،ربه

لفعلتمالليكانلو:يقولفهو،علماولامالااللهيرزقهلموعبد،الله

.(سواء")1ووزرهمابنيتهفهو:قال.فلانبفعل

هنالكفالغني،بنيتهبهالصادقالفقيرألحقبفعلهالغنيفضلفلما

ينفعفلم،نيتهبسوءنقصإنماوالفقير،العملعنبتخلفهنقصإنما

نفعهولا،النيةحسنمعفقرهالفقيرضرولا،التخلفمعغناهالغنيئ

نئته.سوءمعفقره

الفريقين،بينحاكم،المسألةفيشافكافبيانهذاففي:قالوا

التوفيق.وبادله

231(.)4/"المسند")1(

.الترمذيوصححه.روياهماجهوابنالترمذيانقريباومضى
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والعشرونالرابعالباب

والاعتباروالاثاروالسنةالكتابمنالأغنياءبهاحتجتماذكرفي

ورجلها،الادلةبخيلالفقراءأيهاعليناأجلبتملقد:الاغنياءقالت

بينتوسطتمولكن،مثلهامنوأكثرمثلهاعندكمأنا[]116/نعلمونحن

ذويدونبالفضللكمحكمتأنهاوظننتموالاختصار،التطويل

منعلىبضاعتناونعرض،إليهحاكمتموناماإلىنحاكمونحن،اليسار

والعقلالشرعميزانفيوأدلتكمأدلتناونضع،عليهبضاعتكمعرضتم

.المفضولمنالفاضلولكملنايتبينفحينئذ،يعوللاالذي

وليس،الصابرينالصادقينبالفقراءتشبهمنبيننامنأخرجواولكن

منوأبعدهمعليهاوأشحهمالدنياعلىالناسأحرصقلبعلىلباسهم

متبعربهعنغافلللحرصمبطنللفقرمظهركلمنوالصبر،الفقر

فقيرأو)1(،صناعةالفقرزيجعلقد،معادهأمرفيمفرطلهواه

فيرغبةزهدلاإفلاسزهدفزهده،اختيارلااضطرارفقره)2(،جائحة

عنراضغيروحالهقالهبلسانربهيشكوفقير)3(أو،الاخرةوالدارالله

علىاللهفشديد،سخطمنعوإنرضياعطيإنبل،فقرهفيربه

شيء[)4(أرغبفهو]منها،الناسأفقروهوعليها،والحسرةالدنيا

)1(

)2(

)3(

)4(

".بضاعتهمنهالناسابعدهوبما"والتحليو)ن(:)م(فيالكلمةهذهبعد

".بضاعةمنهالناسأبعدهوبما"وتحلى)ب(:وؤب

محتمل.والامر."حاجة":()نو)ب(في

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالمثبت.فقيرا:الأصلفي

إلا،الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

شيء[.ارغبفهو]فيها،)ب(:نسخةفيانه
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فيه.شيءأزهدوهي،فيها

المستأثربمالهالمتكاثرالمنوعالجموعالثروةذابيننامنوأخرجوا

ويأسىبزيادتهيفرح،خنصرهعليهوثنى،بناجذهعليهعضقدالذي،به

عرضإن،ملهوفتحصيلهعلىوهو،مشغوفبهفقلبه،نقصانهعلى

فيأمعنالايثارإلىدعيوإن،وأكدىقليلاأعطىوالبذلالانفاقسوق

.جداالهرب

الذينالفريقينوساداتالطائفتينسباقمنوإخوانناوأحلصونا

القربفيونافسوا،وأحوالهمبإيمانهمالاخرةوالداراللهإلىتسابقوا

إليه،المسابقةوهمتهم،عليهعاكفةفقلوبهم،وأموالهمبأعمالهممنه

إلىشمرصالحعملإلىسبقهقدراهفاذا،فقيرهمإلىغنيهمينظر

اللهطاعةفيبإنفاقفاتهقدراهفاذاغنيهمإلىفقيرهموينظر،بهاللحاق

فهؤلاء،منهأكثرأوذلكنظيروزهدهوصبرهوأقوالهأعمالهمنهوأنفق

أعلىوأيهمبينهمالتفضيلفيالنالسب[]116/تكلمالذينإخواننا

منه،واسفلالعذابفيالاخرتحتأيهمينظرفانمااولئكواما،درجة

.المستعانوالله

علىوأثنىأعمالا،كتابهفيسبحانهاللهمدحفقدهذا،عرفإذا

البر،وجوهفيوالانفاقكالزكاة،بالغنىإلاتحصلولاأصحابها،

وفك،المحاويجواعانة،الغزاةوتجهيز،بالمالاللهسبيلفيوالجهاد

المسغبة.زمنفيوالاطعام،الرقاب

علىالمشرفالمضطرالملهوففرحةمنالفقيرصبريقعوأين

ومخمصته؟فقرهعلىونصرهالغنيأعانهإذاالهلاك

كلماتهوإعلاءاللهديننصرةفيبمالهالغنينفعمنصبرهيقعوأين
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ئه؟اعدأوكسر

المعذبينوشرائهربهالصديقشكرإلىالفقرعلىذرأبيصبرواين

!سم:اللهرسولقالحتىالاسلامنصرةعلىوإنفاقه،وإعتاقهماللهفي

بكر")1(؟أبيمالنفعنيمااحدمالنقعني"ما

العظيمةالنفقاتتلكعثمانإنفاقمنالصفةأهلصبريقعواين

بعدفعلماعثمانضر"مابعضها:في!سيماللهرسوللهقالالتي

وما،أعلنتوما،اسررتماعثمانيالكالله"غقر:قالثم")2(،اليوم

.قال)3(كماأو"ابديتوما،اخفيت

فيهالثناءاضعافالمنفقينعلىفيهالثناءوجدتم،القرانتاملتموإذا

الصابرين.الفقراءعلى

)1(

)2(

)3(

هذامنغريب"حسن:وقال)3661(،رقم"جامعه"فيالترمذيرواه

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)49(رقم""سننهفيماجهوابن"،الوجه

هذامنغريبحسن"حديث:وقال)1037(،رقم"جامعه"فيالترمذيرواه

.سمرةبنعبدالرحمنحديثمن."الوجه

عبداللهحديثمن)854(رقم"الصحابة"فضائلفياحمداخرجهاالروايةهذه

سبق.مانحواخرىطرقوللحديث.عنهاللهرضيعمربن

ثم،حذيفةحديثمن034()1/"الكامل"فيعديابن:اخرجهمامنها

ضعفه.

سعيدأبيحديثمن804()4/"الضعفاء"فيالعقيلي:أخرجهماومنها

.ريلخدا

من)32847(-رقم"العمال"كنزفيكما-نعيمابواخرجهماومنها

الاشعري.موسىابيحديث

و)853(،)736(رقم"الصحابة"فضائلفياحمداخرجهماومنها

مرسلا.عطيةبنحسانعن924()6/"الكامل"فيعديوابن
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وفسر،السفلىاليدمنخيرالعليااليدبانع!يواللهرسولشهدوقد

.بالسائلة)1(والسفلى،بالمعطيةالعليااليد

)2(،فقرهبعدأغناهأننعمهمنرسولهعلىسبحانهاللهعددوقد

وهو،منهانقلهالتيالحالةوفقره،إليهانقلهالتيالحالةهوغناهوكان

منه.خيرهوماإلىالشيءمنينقلهكانسبحانه

:4[:]الضحى(المدلكختنوللأخرة>:تعالىقولهفيقيلوقد

عقبهولهذاقبلها،مماخيرلكحالةكل:أي،الحالتانبهالمرادإن

فيهيدخلفهذا،5[:]الضحىفز!+!<ربكيعظيثولسوف>:بقوله

.والاخرةالدنيافي5عطاو

يخنص>وادله:ورحمةفضلزيادةالشكرمعوالغنىقالوا:

.أ[/1]17[501:]البقرة!(ئعظيماالفضلذوواللهلمجمثهاةمن-برحمته

لتقويتهم،الصابرينالفقراءلطاعةسببالشاكرونوالاغنياء:قالوا

فلهم،طاعتهمعلىواعانتهم،إليهموالاحسان،عليهمبالصدقةإياهم

الإنفاقأجرمننصيبهمإلىزيادةالفقراء،أجورمنوافرنصيب

سلمانروايةمن"خزيمةابنصحيح"فيكما،تخصهمالتيوطاعاتهم

صائماًفيهفطر"من:فقال،رمضانشهروذكرلمجيمالنبيعنالفارسي

نأغيرمنأجرهمثللهوكانالنار،منرقبتهوعتقلذنوبهمغفرةكان

)1(

)2(

رقم"صحيحه"فيومسلم)9142(،رقم"صحيحه"فيالبخاريروى

اليدمنخيرالعليا"اليد:قاللمج!ي!اللهرسولانعمربنعبداللهعن)3301(

".السائلةوالسفلى،المنفقةالعلياواليد،السفلى

.8[:]الضحى!(ف!غنيعالهلأووجدك>:تعالىقال
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.شيء")1(أجرهمنينقص

.فطرهالذيالفقيرأجرومثل،هوصيامهأجرالشاكرالغنيحازفقد

تفاخرتلماالتيالصدقةفضلإلاالشاكرللغنييكنلمولو:قالوا

عنقرةعنشميلبنالنضرذكركما،عليهنلهاالفخركانالاعمال

الاعمالأن"ذكر:قالالخطاببنعمرعنحدثأنهالمسيببنسعيد

.")2(أفضلكمأنا:الصدقةفتقول،تتباهىالصالحة

بهاالمسروالمخلصالنار،وبينالعبدبينوقايةوالصدقة:قالوا

العردش.ظلفيالقيامةيوممستظل

الخيرأبيعن)3(حبيبأبيبنيزيدعنالحارثبنعمروروىوقد

أهلهاعلىلتطفىءالصدقة"إن:قالع!يماللهرسولعنعامربنعقبةعن

.")4(صدقتهظلفيالقيامةيومالمؤمنيستظلوإنما،القبورحر

)1(

)2(

)3(

)4(

.()1887رقم"خزيمةابن"صحيح

رقم"سننه"فيماجهوابن)708(،رقم"جامعه"فيالترمذيروىوقد

صائمافطر"من:غ!يماللهرسولقال:قالالجهنيخالدبنزيدعن)1746(،

.الترمذيلفظهذا.شيئا"الصائماجرمنينقصلاانهغير،اجرهمثللهكان

".صحيححسن"حديث:الترمذيوقال

رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي)2433(،رقم""صحيحهفيخزيمةابنرواه

.)9332(

الحاكموصححهله.تصحيحصحيحهفيلهخزيمةابنواخراج

الذهبي.ووافقه،الشيخينشرطعلى416()1/"المستدرك"في

ابيبنيزيد"عن:مكان".حبيبأبيبن"ويزيد:النسخسائروفيالاصلفي

"الكامل".والكبير""المعجممنوالتصويب."حبيب

=عديوابن(،)17المجلدمن)788(و)787(رقم"الكبير"فيالطبرانيرواه
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امرئ"كل:يرفعهعقبةعنالخيرأبيعنحبيبأبيبنيزيدوقال

لاالخيرابووكانيزيد:قال."الناسبينيقضىحتىصدقتهظلفي

.)1(بصلةأوبكعكةولو،فيهتصدقإلايومعليهياتي

كماالخطيئةتطفىء"والصدقة:لمجيمالنبيعنمعاذحديثوفي

.النار")2(الماءبطفىء

فلفلبنالمختارعنالقاضييوسفابيحديثمنالبيهقيوروى

.)3("الصدقةيتخطىلاالبلاءفان،بالصدقة"باكروا:يرفعهأنسعن

)1(

)2(

)3(

)3347(.رقم"الايمان)شعبفيوالبيهقي212(،)2/"الكامل"في

الكبير،فيالطبراني"رواه011(:)3/الزوائد""مجميعفيالهيثميوقال

الاحاديثسلسلة"فيالالبانيوصححه5"كلاموفيه،لهيعةابنوفيه

.3484()برقم"الصحيحة

)0331(،رقم"صحيحه("فيحبانوابن147(،)4/"المسند"فياحمدرواه

)1/"المستدرك"فيوالحاكم)2431(،رقم"صحيحه"فيخزيمةوابن

.)416

الالبانيووافقهما.الذهبيووافقه،مسلمشرطعلىالحاكموصححه

)118(.رقمالفقر"مشكلةاحاديث"تخريجفي

"،صحيححسن"حديث:وقال)2616(،رقم"جامعه"فيالترمذيرواه

)7393(.رقم""سننهفيماجهوابن

)3353(.رقمللبيهقي"الايمان"شعب

والخطيب248(،و)15/3()2/"الكامل"فيعديابنورواه

973!ه(.)9/بغداد"تاريخ"في

وموقوفامرفوغطاالبيهقي"رواه672(:)1/"الترغيب([فيالمنذريقال

رقم"والترهيبالترغيب"ضعيففيالالبانيوقال".اشبهولعلهانسعلى

جذا"."ضعيف)522(:

رقم-"الاوسط"فيالطبرانيرواه،طالبابيبنعليحديثمنشاهدوله
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"إذا:قاللمجي!النبيعنهريرةأبيحديثمن""الصحيحينوفي

اللهاخذها،طيب!إلااللهيقبلولا،طيبكسبمنبصدقةالرجلتصدق

تكونحتى،فصيلهأوفلوهب[]117/يربيكمالأحدكمفيربيها،بيمينه

.")1(العظيمالجبلمثل

لتكوناللقمةأوالتمرةان"حتى:الحديثهذافىللبيهقىلفظوفي

احد")2(.مثل

المسلمإطعامالمغفرةموجبات"منالمنكدر:بنمحمدوقال

السغبان")3(.

)1(

)2(

)3(

)4(

وجهغيرمنمرفوعارويوقد
)4(

.)5643(

وذكره،الطبراني"رواه672(:)1/"والترهيبالترغيب"فيالمنذريقال

مجمعفيالهيثميوضعفه".الاصولمنشيءفيوليس،جامعهفيرزين

.(011)3/الزوائد

منكلاهما)1401(رقم"مسلم"صحيحو)0141(،رقم"البخاري"صحيح

عنه.اللهرضيهريرةابيحديث

)3467(.رقم"الايمان"شعب

خزيمةوابن)3316(،رقم"صحيحه"فيحبانابنايضا:واخرجه

.()1717رقم""سننهفيوالدارمي)2425(،رقم""صحيحهفي

رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي(،914)3/الأولياء""حليةفينعيمأبورواه

.)3363(

قوله.مجاهدعن)634(رقم"الزهد"فيهنادورواه

انظر:.التعبمعإلاالسغبيكونلا:وقيل.الجائعهووالسغبان

371(.)2/الأثيرلابن"النهاية"

=524(،)2/""المستدركفيالحاكم:رواه،عبداللهبنجابرحديثمنروي

488



فكيف)1(ظمئهشدةعلىكلباسقىلمنغفرقدسبحانهاللهكانوإذا

؟!المسلمينمنالعراةوكسا،الجياعوأشبع،العطاشسقىبمن

تجدوالمفان،تمرةبشقولوالنار"اتقوا:اللهرسولقالوقد

يقدرلالمنالصدقةعنعوضاالطيبالكلمفجعل")2(،طيبةفبكلمة

عليها.

وتقويتهما،القلبوتفريحهما،والاحسانالصدقةلذةوأين:قالوا

قلوبفيوالتعظيمالمحبةمنللمتصدقينسبحانهاللهيلقيوما،إياه

أجرمن،عليهمالمسراتوإدخال،عليهموالثناءلهموالدعاءعباده

عنددرجاتالاجرلكنعظيما،لاجرالهإنونعمالفقر؟!علىالصبر

الله.

تعالى،الربوصفوالاعطاءوالاحسانفالصدقة،وأيضا:قالوا

فأحبهم،اللهعيال"الخلق:النبيقالكمابذلكاتصفمنعبادهواحب

.")3(لعبادهأنفعهمإليه

)1(

)2(

)3(

)3366(.رقمالاجمان""شعبفيوالبيهقي09(،)7/"الحلية"فينعيموابو

الذهبي.ووافقهالحاكموصححه

البيهقي:رواهمرسلا،مرفوغاالمنكدربنمحمدعنايضاوروي

)3364(.رقم"الايمان"شعبفي

)2244(،"صحيحه"فيومسلم)9006(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمنكلاهما

رقم"صحيحه"فيومسلم)0654(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

عنه.اللهرضيحاتمبنعديحديثمنكلاهما)68(،)1601(

كما"مسنده"-فيوالحارث)3315(،رقم"مسنده"فييعلىابورواه

"كشف=فيكما"مسنده"-فيوالبزار)119(-،رقم"الباحث"بغيةفي
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بالمتصدقينفبدأالسعداء؛أصنافسبحانهاللهذكروقدقالوا:

يضعفحسناقرضمااللهواقرضواوالمصدق!الم!دقينإن>:فقال،أولهم

والمثهداالصديقونهماوليهكورس!2باللهءامنواوالذين!كرسصاتجرله!ولهؤ

السعداءأصناففهؤلاء91[،18]الحديد:(ونورهماتجرهملهمربهمعند

.والمصدقاتالمصدقينومقدموهم

أنها:فمنها،اللهإلايحصيهالاومنافعفوائدالصدقةوفي:قالوا

الظالم.عنلتدفعإنهاحتىالبلاءوتدفع،السوءمصارعتقي

الرجلعنتدفعالصدقةأنيرون"كانوا:النخعيإبراهيمقال

")1(.الظلوم

القلب،وتفرح،الرزقوتجلب،المالوتحفظ،الخطيئةوتطفىء

وترغم-باللهالظنسوءالبخلأن-كمابهالظنوحسنباللهالثقةوتوجب

وإلىأ[]118/اللهإلىالعبدوتحببوتنميها،النفسوتزكىالشيطان

حسنة-كلعليهيغطيالبخلأن-كماعيبكلعليهوتستر،خلقه

)1(

منكلهم)7447(،رقم"الإيمان"شعبفيوالبيهقي-)9491(رقمالاستار"

انس.حديث

)8/الزوائد""مجميعفيالهيثميوضعفه.لهروايتهبعدالبيهقيوضعفه

.)191

الطبرانيرواهعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهحديثمنشاهدوله

عديوابن554(،)1رقم"الاوسط"وفي(،01)330رقمالكبير""المعجمفي

)7448(.رقم"الايمان)شعبفيوالبيهقي(،162)5/"الكامل"في

191(.)8/الزوائد""مجمعفيالهيثميوضعفه

"شعبفيوالبيهقي(،)9121رقم"الدوريرواية-تاريخه"فيمعينابنرواه

.355()335،9()2رقم"الايمان
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صاحبهاعنوتدفع،ومحبتهمالناسأدعيةوتستجلب،العمرفيوتزيد

وتهون،اللهعندلهوتشفع،القيامةيومظلاعليهوتكونالقبر،عذاب

تستعصيفلاالبرأعمالسائرإلىوتدعوه،والاخرةالدنياشدائدعليه

ذلك.أضعافومنافعهاوفوائدها،عليه

سبحانه،اللهصفةأنهإلاوالإحسانالنفعفييكنلمولوقالوا:

العليمفيحبواثارها)1(،صفاتهبموجباتصفمنيحبسبحانهوهو

المؤمنمنإليهاحبالقويوالمؤمنوالستير،والحييوالجواد

والكريم،والبروالشكوروالرحيموالعفوالعدلويحب،الضعيف

.الجوادالغنيويحب،والجودالغنىفصفته

منعليهالجزاءأنبالمالالمتعديالنفعفضلفيويكفي:قالوا

جائعاأشبعومن،الجنةحللمناللهكساهمؤمناكسافمن،العملجنس

الجنة،شرابمناللهسقاهظماناسقىومن،الجنةثمارمناللهاشبعه

فرجهحتىالنارمنعضوامنهعضوبكلاللهأعتقرقبةأعتقومن

بفرجه)2(.

)1(

)2(

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالمثبت"واثاره"،:الاصلفي

خضرمناللهكساهعريعلىثوبامسلماكسامسلم"ايماع!:النبيعنيروى

وايما،الجنةثمارمناللهاطعمه،جوععلىمسلمااطعممسلموايما،الجنة

".المختومالرحيقمناللهسقاهظماعلىمسلماسقىمسلم

رقم"جامعه"فيوالترمذي)1682(،رقم"سننه"فيداودابورواه

إسنادهوليس،الوجههذامنإلانعرفهلاغريب"حديث:وقال)9244(،

".بالقوي

منهاعضوبكلاللهأعتقرقبةاعتق"منع!:قالفقد،الرقبةإعتاقأما

بفرجه".فرجهحتىالنار،مناعضائهمنعضوا
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عننفسومن،والاخرةالدنيافيعليهاللهيسرمعسرعلىيسرومن

والله،القيامةيومكربمنكربةعنهاللهنفسالدنياكربمنكربةمؤمن

)1(.اخيهعونفيالعبدكانماالعبدعونفي

منتقعأينولكنالفقر،علىالصبرفضيلةننكرلاونحنقالوا:

.قدراشيءلكلاللهجعلوقد؟الفضائلهذه

الصائمبمنزلةالشاكرالطاعم)2(غ!ي!اللهرسولجعلوقدقالوا:

ازدادالغيرإلىالاحسانالىشكرهتعدىإذاانهومعلومالصابر)3(،

فانالصبربخلاف،لهنهايةلاماإلىيتضاعفالشكرفان؛أخرىدرجة

المسالة.فيمستقلدليلوهذا.عندهيقفحداله

فاذا،الصبرمنأعلىهوالذيالرضىمنأفضلالشكرأن:يوضحه

منأفضلكان،الصابرمنأفضلهوالذيالراضيمنأفصلالشاكركان

بدرجتين.الصابر

ابيهعنسالمعنالزهريحديثمن"الصحيحين"وفيقالوا:

اتاهرجل:اثنتينفيإلاحسد"لا:لمجيمب[]118/اللهرسولقال:قال

)1(

)2(

)3(

رقم"صحيحه"فيومسلم)6715(،رقم"صحيحه[افيالبخاريرواه

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمنكلاهما)9015(،

كربمنكربةعنهاللهنفسالدنياكربمنكربةمؤمنعننفَس"من:!شيطقال

سترومن،والاخرةالدنيافيعليهاللهيسرمعسرعلىيسرومن،القيامةيوم

عونفيالعبدكانماالعبدعونفيوالله،والاخرةالدنيافياللهسترهمسلما

".اخيه

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)9926(رقم"صحيحه"فيمسلمرواه

.الثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة

)214(.صتخريجهسبق
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ينفقهفهومالااللهاتاهورجل،والنهارالليلاناءبهيقومفهوالقران)1(الله

به.القياممعالقرانبمنزلةالانفاقمعالغنىفجعل،)2(والنهار"الليلاناء

صاحبأن)4(:الانماري)3(كبشةأبيحديثفيصرحوقد:قالوا

وأخرج،رحمهبهووصل،ربهفيهواتقى،بعلمهمالهفيعملإذاالمال

وجعل-تفضيلهفيصريحوهذا-اللهعندالمنازلبأعلىفهواللهحقمنه

وأنه،لهثانئا،بلسانهذلكوقال،بعملهيعملأننوىإذاالصادقالفقير

يقدرماوعملخيرانوىمنهماكلافانسواء،وأجرهماوقولهبنيته

بلسانه،ونفذهنواهالعالموالفقير،بعملهونفذهنواهفالغني،عليه

الجهة.هذهمنالاجرفيفاستويا

كيفيتهفياستواوهماالاجرأصلفياستوائهمامنيلزمولا

مجردعلىالاجرعلىمزيةلهوالنيةالعملعلىالاجرفان،وتفاصيله

وإنبهيحجماللهيكنولمالحجنوىومن،القولقارنهاالتيالتية

مزيةله،النيةمعالحجأعمالباشر(من)ثوابفان،ذلكعلىأثيب

عليه.

الشهادةاللهسال"من:!يمالنبيقولفتاملهذا،فهماردتوإذا

.")7(فراشهعلىماتوإنالشهداءمنازلاللهبلغهقلبهمنخالصا)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الثلاثالنسخمنواثبتها،الاصلفيليست

)815(.رقم"مسلم"صحيحو)9752(،رقم"البخاري"صحيح

)482(.صتخريجهسبقوقد

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة

.الثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطةمن""ثواب

"صادقا".:الاخرىالثلاثالنسخفي

الله=رضيحنيفبنسهلحديثمن)9091(رقم"صحيحه"فيمسلمرواه
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تزيدالشهادةثوابمناللهسبيلفيللمقتولحصلماأنريبولا

بلغوإنفراشهعلىماتإذاذلانلناويحصلماعلىوصفاتهكيفيته

الشهيد.منزلة

الاعماللكنالاجراصلفياستويافان،وقرباجر:أمرانفهاهنا

يؤتيهاللهفصلوهو،خاصاوقربازائداأثراتقتضيالعاملبهاقامالتي

يشاء.من

فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانتواجه"إذا:لمجيمقالوقد

قتلأراد"إنه:قال؟المقتولبالفماالقاتلهذاقالوا:النار"

الدرجةفياستواوهمايلزمولاالنار،دخولفيفاستويا")1(،صاحبه

يتبين،منازلهاونزلها،حقهالمجيمالرسولالفاظفاعط،العذابومقدار

.الموادا[/11]9لك

وقالوا:لمخيماللهرسولإلىشكواالمهاجرينفقراءأن:هذايوضح

ويصلون،نصومكمايصومونبالاجور؛الدثورأهلذهباللهرسوليا

ويجاهدونويعتمرونبهايحجونأموالفضولولهم،نصليكما

)1(

الشهداء،منازلاللهبلغهبصدقالشهادةاللهسال"من:قاللمجي!النبيانعنه

".فراشهعلىماتوان

رقم"صحيحه"فيحبانوابن243(،)5/"مسنده"فياحمدورواه

الشهادةاللهسال"ومن:بلفظعنهاللهرضيجبلبنمعاذحديثمن)1931(

.".ـ.مخلصا.

)2556(.رقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوصححه

)2888(،رقم"صحيحه"فيومسلم)31(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

عنه.اللهرضيبكرةابيحديثمنكلاهما
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وتسبقون،سبقكممنبهتدركونشيئاأعلمكم"أفلا:قال،ويتصدقون

؟"صنعتممامثلصنعمنإلامنكمأفصلاحديكونولا،بعدكممنبه

كلدبروتحمدون،وتكبرون،"تسبحون:قال،اللهرسوليابلى:قالوا

:فقالوالمجماللهرسولإلىالمهاجرينفقراءفرجع،"وثلاثينثلاثاصلاة

:!اللهرسولفقال،مثلهففعلوافعلنابماالاموالأهلإخوانناسمع

.(1)"[12:الحديد](يشامنيؤتيهآدلهف!طلكذ>"

انووا:لهملقال،النيةبمجردالاجرمقدارفييلحقونهمكانوافلو

منفاتهمعماأعاضهمفلما،أجرهممثلفتنالوافعلهممثلتفعلوا)2(أن

نأعلم،بالذكرنظيرهبتحصيلوالاعتمار،والحجوالعتقالصدقةثواب

مزيةبقيتالذكرفيشاركوهمفلما،بالانفاقفضلوهمقدالاغنياء

ساووناقدوانهم،يزللمالامتيازأنع!يماللهرسولإلىفشكوا،الانفاق

اللهفضلذلكأنفأخبرهم،والصومالصلاةفيساووناكماالذكرفي

بالنيةوجهكلمنمساواتهمإلىسبيللهمكانفلويشاء،منيؤتيه

عليه.لدلهموالقول

وذلك،الحقيقةعلىفهماذالناحجةالحديثهذا:الفقراءقالت

والصلاةوالاسلامالايمانفيساووكمقدكانواوإنأنهم:معناهأن

ماوالتهليلوالتسبيحالتكبيرففيبالانفاقفضلوكمثم،والصيام

أمكنكملوإذ،النيةبحسنأيضاساويتموهموقد،بدرجتهميلحقكم

مثلهم.لانفقتم

)1(

)2(

)103(.صتخريجهسبق

.الثلاثالنسخمنوالتصويب"تفعل"،:الاصلفي
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قبلكم،منسبقتمبهاخذتم"إن:الحديثهذاالفاظبعضوفي

يلحقونهم،لاالاغنياءانعلىيدلوهذا")1(،بعدكممنيلحقكمولم

قولهم.مثلقالواوإن

ليساللهفضلان:معناهيشاء"منيؤتيهاللهفصل"ذلك:وقوله

كذلك،بالذكرفضلهاللهاتاكمفكما،دونهمعليكمب[]911/مقصورا

منكم،أفضلأنهمدليلهذافيوليسمثلكمعملواإذا5إيا)2(يؤتيهم

أيضا،مثلكميتناولهمبذكرهساووكمالذييؤتيهاللهفصلأنمعناهوانما

وإنما،موضعهغيرفيفوضعتموهالتخصيصالفضلمنفهمتمفأنتم

فلاوالفقراءللأغنياءشاملعامفضلهوأن،والشمولالعموممعناه

علينا؟!لكمالتفضيلالحديثفيفأين،دونهمبهتذهبون

امور:ثلاثة.يشاء"منيؤتيهاللهفصل"ذلك:قولهفيحتمل:قالوا

.بالانفاقلكمسبقهم:أحدها

دونهم.بهتختصوافلمالذكرفضيلةفيبهممساواتكم:والثاني

.يومبنصفالجنةإلىلهمسبقكم:والثالث

طرقه.بعضفيمذكورفهوالروايةهذهفيلهذكرلاكانوإنوهذا

بنمحمدحدثناعمروبنالوليدحدثنا:"مسنده"فيالبزارقال

:قالعمرابنعنديناربنعبداللهعنعبيدةبنموسىحدثناالزبرقان

)1(

)2(

هكذا.عليهاقفلم

بلفط:)843(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواهوقد

".بعدكمأحديدرككمولم،سبقكم

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالمثبت،""يؤتيه:الاصلفي
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:فقالوا،أغنياوهمبهفصلمالمجيماللهرسولإلىالمهاجرينفقراءاشتكى

صيامنا،وصاموا،إيمانناوامنوا،تصديقناصدقواإخواننااللهرسوليا

سبيلفيوينفقونها،الرحممنهاويصلون،منهايتصدقونأموالولهم

انتمإذابشيءاخبركم"الا:فقال،ذلكعلىنقدرلامساكينونحن،الله

إحدىصلاةكلدبرفيأكبراللهقولوا:،فضلهممتلأدركتمفعلتموه

اللهوسبحان،ذلكمثلاللهإلاإلهولا،ذلكمتلللهوالحمد،مرةعشرة

ففعلواللأغنياءذلكفذكروا،ففعلوا،"فضلهممثلتدركون،ذلكمثل

هؤلاء:فقالوا،ذلكفذكروالمجيماللهرسولإلىالفقراءفرجع،ذلكمثل

يشاء،منيؤتيهاللهفصل"ذلك:فقال،نقولمامثلفعلواإخواننا

قبلالجنةيدخلونالمسلمينفقراءأنأبشركمألاالفقراءمعشريا

يؤماولمن>عبيدةبنموسىوتلا."عامخمسمائة،يومبنصفأغنيائهم

.(1[)74:]الحج!(تعدو%!ماسنؤلفرئب!كأعند

عندلهمبشارةذكره،متصلا[]012/وكلام،واحدخبرفهذا:قالوا

الفضليرجعأنفأشبه،المذكورالقولفيلهمالاغنياءمساواةذكرواما

السبقفكان،مخصوصونالبشارةبهذهوأنهم،للأغنياءالفقراءسبقإلى

النية،فيالانفاقفيوساووهم،القولفيتساوواوإن،غيرهمدونلهم

الفقر.مزيةلهموخلصت،)2(المتقدمكبشةأبيحديثفيكما

إلىمقصودهعنالحديثصرففيبالغتمقدالأغنياء:قالت

)1(

)2(

.-)4903(الاستار""كشففيكما-البزار""مسند

بهعبيدةبنموسىطريقمن)4124(رقم"سننه"فيماجهابنواخرجه

مختصرا.

)482(.ص
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قوله:فإن،أنصفلمنالجانبهذا)1(تفضيلفيصريحوهو،جهتكم

أهلإن:قولهمعنللفقراءجواباخرجيشاء"منيؤتيهاللهفصل"ذلك

والايمانوالصومالصلاةفيساووهمكماالذكرفيساووهمقدالدثور

منعلمتناهومافيها،نلحقهممالنايحصللم،الانفاقمزيةوبقيت

يشاء"منيؤتيهاللهفصل"ذلك:حينئذلهمفقال،فيهلحقوناقدالذكر

بالانفاقالسبقبتحققالقومانكسرفلما،مقصودهفيجداصريحوهذا

،يومبنصفالجنةدخوللسلىبالسبقبالبشارةخبرهم،عنهعجزواالذي

لاولكن،والانفاقالغنىفضيلةمنفاتكممامقابلةفيالسبقهذاوأن

الالفالسبعونفهؤلاء،والدرجةالمنزلةفيعليهمرفعتهمذلكمنيلزم

أفضرسهومنللحسابالموقوفينمن،حساببغيرالجنةيدخلونالذين

درجة.منهواعلىأكثرهممن

كتابه،منموضعغيرفيخيراالمالسبحانهاللهسمىوقد:قالوا

:]البقرة(الوصيهخئراتركإناتمؤتحضراحدكماإذعلئكئمكتب>:كقوله

.8[:]العادس!(لسسديدالحيزلحبإن!و>:وقوله،[081

)2(،تقدمكمابالخير"إلاياتيلاالخير"أن:لمجماللهرسولواخبر

نفسه.لاالخسيرفياللهمعصيةبالشريأتيوإنما

بحفظها،وأمر،للانفسقواماالمالجعلأنهسبحانهاللهوأعلمس

لمجمالنبيومدحه)3(،وغيرهموالاولادالنساءمنالسفهاءيؤتواأنونهى

)1(

)2(

)3(

الاصل.فيمكررةالكلمةهذه

)452(.صسبق

وقولواواك!وهخنجهاواززفوهمقيماكلاللهجلالتىأمولكغالسفهاءتؤتواولا>:تعالىفقال

.[5:]النساء!(قولاضرنجالهض
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.")1(الصالحالرجلمع[لصالحالمالنعم":بقوله

منالمالجمعيريدلافيمنخير"لا:المسيببنسعيدوقال

")2(.حقهمنهويعطي،رحمهبهويصل،الناسعنوجههبهيكف،حله

علىعوناالسعةب[]012/يرون"كانوا:السبيعيإسحاقأبووقال

.")3(الدين

")4(.الغنىالتقوىعلىالعون"نعم:المنكدربنمحمدوقال

.(")المؤمنسلاحهذازماننافي"المال:الثوريسفيانوقال

خلقتمنذزمانفيالمالكان"ما:اسباطبنيوسفوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

من2()2/"المستدرك"فيوالحاكم791(،)4/"مسنده"فيأحمدرواه

عنه.اللهرضيالعاصبنعمروحديث

الالبانيوصححه.الذهبيووافقه،مسلمشرطعلىالحاكموصححه

)454(.رقم"المرام"غايةفي

الاولياء""حليةفينعيموأبو)55(،رقم"المالإصلاح"فيالدنياأبيابنرواه

/2(.)173

والبغوي)0421()999(،رقم"الرجالومعرفة"العللفيأحمدرواه

034(،)4/الاولياء""حليةفينعيموأبو)904(،رقمالجعد"ابن"مسندفي

222(.)46/"دمشقتاريخ"فيعساكروابن

إصلاح"فيالدنياأبيوابن)1763(،رقمالجعد([ابن"مسندفيالبغويرواه

والدارقطني225،صالعقلاء""روضةفيحبانوابن)58(،رقم"المال

914(،)3/الاولياء""حليةفينعيموأبو)158(،رقمالطاهر"أبي"جزءفي

67(.)56/"دمشق"تاريخفيعساكروابن

)97(.رقم"المال"إصلاحفيالدنياأبيابنرواه

فيماالمال"كان:بلفط381()6/الاولياء""حليةفينعيمأبوورواه

".المؤمنترسفهواليومفأما،يكرهمضى
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ولرجلأجر،لرجلكالخيلوالخير،الزمانهذافيمنهأنفعالدنيا)1(

.وزر")2(ولرجل،ستر

سبباوحفظه،البدنلحفظسبباالمالسبحانهاللهجعلوقد:قالوا

ومحبتهرسلهوتصديقيهوالايماناللهمعرفةمحلهيالتيالنفسلحفط

استخرجمامنهيذموإنما،والاخرةالدنياعمارةسببفهو،إليهوالانابة

وشغلهقلبهوملكصاحبهواستعبد،حقهغيرفيوصرفوجههغيرمن

المقاصدإلىصاحبهبهيتوسلمامنهفيذئم،الآخرةوالداراللهعن

.للمجعوللاللجاعلفالذم،المحمودةالمقاصدعنشغلهأوالفاسدة

فذمعبدالدرهم")3(،تعس،الدينارعبد"تعس:لمجي!النبيقالكما

دونهما.عبدهما

بنيزيدعنصفوانحدثناالمغيرةأبوحدثناأحمد:الإمامقال

نفسهعلىأقبلثم،فاوعىمالاجمعمضىممنرجل"كان:قالميسرة

فيالبابفقرع،الموتملكفأتاه.سنينانعمي:فقال،أهلهفيوهو

فقالوا:.الدارصاحبليادعوا:فقال،إليهفخرجوا،مسكينصورة

وصنعالداربابفقرععادثمقليلا،مكثثم؟!مثلكإلىسيدنايخرج

فزعا،قعدسيدهمسمعفلما.الموتملكأنيأخبروه:وقالذلكمثل

)1(

)2(

)3(

للنسخموافقوحذفهامكررةوهي."زمان"في:الاصلفيالكلمةهذهبعد

.الاخرىالثلاث

منه.الاولالشطر253صالعقلاء""روضةفيحبانابنروى

عناسباطبنيوسفعن038()6/الاولياء""حليةفينعيمأبوورواه

قوله.الثوري

)428(.صتخريجهسبق
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:قال.فيكاللهباركسيدناغيرتريدما:قالوا.الكلاملهلينوا:وقال

نفسكقابضفانيموصيا،كنتمافأوصقم:فقال،عليهفدخللا،

الصناديقافتحوا:قالثموبكوا،أهلهفصرخ:قال.أخرجأنقبل

ويسبه،يلعنهالمالعلىفأقبلجميعهاففتحوها.المالأوعيةوافتحوا

العملعنوشغلتنيربينسيتنيالذيأنت،مالمنلعنت:ويقول

تكنألم،تسئنيلا:فقالالمالقتكلمهأجليبلغنيحتىلاخرتي

)2(الملوكسددتحضروكنتفرفعتك؟)1(الناسأعينفيوضيعا

بناتتخطبتكنألم؟يدخلونفلاالصالحوناللهعبادويحضر

فلاالصالحوناللهعبادويخطبفتنكح،والسادة]121/أ[الملوك

فيأنفقتنيولو،أتعاصىفلاالخبثسبيلفيتنفقنيتكنألمينكحون؟

بنيياوأنتمأناخلقتإنما،منيألوموأنت!؟عليكأتعاصلماللهسبيل

.باثم)3(")4(ومنطلقببرفمنطلق،ترابمنادم

بهاسعد،إلينارجعت"أموالنا:وتعالىتباركاللهيقولاخرأثروفي

.(شقي")منبهاوشقيسعد،من

قاموبه،والطاعاتالعباداتقوامأنه:المالفوائدومن:قالوا

وبه،والمستحبالواجبالانفاقحصلوبهوالجهاد،الحجسوق

وبهوغيرها،والقناطرالمساجدوبناءوالوقفالعتققرباتحصلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".اثريمنعليكير"الم)ب(:فيالكلمةهذهبعد

".فتدخل"والسادة:السلفبةوط)ب(فيالكلمةهذهبعد

فاحذروا".الماليقول"فهكذا:الثلاثالنسخفيالكلمةهذهبعد

بهاحمدطريقمن241(،024-)5/الاولياء""خليةفينعيمأبورواه

هنحوه

عليه.اقفلم
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قاموعليه،العبادةلنوافلالتخليمنافصلهوالذيالنكاحإلىيتوصل

،الاعراضوقيتوبه،والسخاءالجودصفةظهرتوبه،المروءةسوق

العلاالدرجاتإلىالابرارتوصلوبه،والاصدقاءالاخواناكتسبتوبه

غرفاعلىإلىفيهايصعدمرقاةفهو،عليهماللهانعمالذينومرافقة

كانكما،الماجدمجدمقيموهو،سافليناسفلإلىمنهاويهبط،الجنة

.")1(بمالإلافعالولا،بفعالإلامجدلااللهم":يقولالسلفبعض

إلايصلحهملاالذينعبادلنبمنإني"اللهم:يقولبعضهموكان

")2(.الغنى

سخطهاسبابمنيكونكماالعبد،عناللهرضىأسبابمنوهو

والاقرع،الابرص،:بهاللهابتلاهمالذينالثلاثةوهؤلاء،عليه

.)3(سخطهبهونالا،ربهرضىالاعمىبهنال،والاعمى

يكونوتارة،بالنفسيكونوتارة،العملسنامذروةوالجهاد

،بالمال

)1(

)2(

)3(

"الطبقات"فيسعدابنرواه،عنهاللهرضيعبادةبنسعدعنمرويالقولهذا

فيالدنياابيوابن)92661(،رقم"المصنف"فيشيبةأبيوابن614(،)3/

فيوالبيهقي253(،)3/""المستدركفيوالحاكم)54(،رقم"المال"إصلاح

.263(0/2)"دمشق"تاريخفيعساكروابن،()1258رقم"الايمانشعب"

المصنفعندسياتيكماسعد،بنقيسعنمرويوهو،عليهأقفلم

)094(.ص

لا"اللهم:قولهفيهعبادةبنسعدعنالمرويالسابقالأثرفيأنهإلا

أعلم.والله.بمعناهوهو".عليهاصلحولاالقليليصلحني

ومسلم)3464(،رقم"صحيحه"فيالبخاري:الحديثهذاروى

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمنكلاهما)6492(،رقم"صحيحه"في
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علىعثمانفصلشيءوبأي،وأنفعأنكىبالمالالجهادكانوربما

الزبيروهذا؟!عثمانمنإسلافاوأسبقبنفسهجهاداأكثروعليئ،علي

الوافر،الغنىمعالصحابةجمهورمنأفصلعوفبنوعبدالرحمن

الصفة.أهلتأثيرمنأعظمالدينفيوتأثيرهم

ورثتهالرجلتركأنوأخبر)1(،إضاعتهعنع!ي!اللهرسولنهىوقد

نفقةينفقلنالمالصاحبأنوأخبرفقراء،تركهممنلهخيرأغنياء

.)2(ورفعةدرجةبهاب[]121/ازدادإلااللهوجهبهايبتغى

"اللهم:]فقالبالكفر،وقرنهالفقرمنع!يماللهرسولاستعاذوقد

الاخرةخير:نوعانالخيرفانوالفقر")3([)4(،الكفرمنبكأعوذإني

الدنيا،عذابسببفالفقر،يضادهوالفقرالدنياوخير،يضادهوالكفر

.الاخرةعذابسببوالكفر

)1(

)2(

)3(

)4(

وظيفةوأخذهاالاغنياء،وظيفةالزكاةإعطاءجعلسبحانهوالله

1341()2/"صحيحه"فيومسلم)6473(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

قيلعنينهى"وكانمرفوعا:شعبةبنالمغيرةحديثمنكلاهما)395(رقم

".المالوا!اعة،السؤالوكثرة،وقال

رقم"صحيحه"فيومسلم)5912(،رقم"صحيحه"قيالبخاريرواه

عنه.اللهرضيوقاصابيبنسعدحديثمنكلاهما)1628(،

،()1347رقم""المجتبىفيوالنسائي)0905(،رقم""سننهفيداودأبورواه

عنه.اللهرضيبكرةابيحديثمن

شواهدوله)747(.برقم"صحيحه"فيفاخرجهخزيمةابنوصححه

بذكرها.ندرلااخرى

مع،الأخرىالثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

"الكفر".و"الفقر":كلمتيبينوتاخيرتقديم
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يدمنأعلىالمعطييدوجعل،وقدراشرعااليدينبينوفرق،الفقراء

خلقهأطيبعلىحرمهاولذلك،المالأوساخالزكاةوجعلالاخذ،

.(لاقدارهم)1ورفعاوتشريفالهمصيانة؛آلهوعلى

عليهوفتح،الله5اغناثمفقيراكانع!ي!اللهرسولانننكرلاونحن

التيالعطاياويعطي،سنة)2(قوتلاهلهيدخروكان،عليهووسعوخوله

عنوماتالفقر)3(،يخافلامنعطاءيعطيوكان،غيرهأحديعطهالم

عكاللهأفاما>:تعالىوقالبها)4(،اللهخصهوأموالوالنضيرفدك

.7[:]الحشر(وللرسوليفددهالقريارمنءرسوله

عماوعوضه،الصدقةأخذيسوغالذيالفقرعنسبحانهربهفنزهه

ء)ه(
وقائمرمحهبظلأخذهماوهو،وأفضلهوأخلهالمالباشرفعنهنزهه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ناربيعةبنعبدالمطلبحديثمن)7201(رقم"صحيحه"فيمسلمروى

".الناساوساخهيإنمامحمد،لالتنبغيلاالصدقة"إن:قال!ك!ي!النبي

رقم"صحيحه"فيومسلم)5357(،رقم"صحيحه"فيالبخاريذلكروى

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرحديثمنكلاهما)1757(،

"ما:قالمالكبنانسحديثمن)2312(رقم"صحيحه"فيمسلمروى

فأعطاهرجلفجاءه:قال،اعطاهإلاشيئاالاسلامعلىشي!اللهرسولسئل

عطاءيعطيمحمدافإناسلمواقوميا:فقالقومهإلىفرجيع،جبلينبينغنما

".الفاقةيخشىلامن

رقم"مسلمو"صحيح)3504(،رقم([البخاري"صحيحفدك:فيانظر

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)9175(،

مسلم"و"صحيح)4092(،رقم([البخاري"صحيحالنضير:فيوانظر

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرحديثمن)1757(،رقم

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالمثبت،""به:الاصلفي



فانه،وعدواناظلمابايديهماللهمال)2(كانالذين)1(اللهأعداءمنسيفه

ظلماوالفجارالكفاربأيدي]وهو،طاعتهعلىبهليستعانالمالحلق

لهم،حلقماإليهمفاء[)3(طاعتهوأهلأوليائهإلىرجعفاذا،وعدوانا

الدنيابنيغنىجنسمنوملكهع!يماللهرسولغنىيكنلمولكن

الغنىوهوالشيء،عنلمجي!وغناهبالشيء،غناهمفان؛واملاكهم

إنماع!يموهو،إرادتهمبحسبفيهيتصرفونملكوملكهم،العالي

.سيدهبامرالايتصرفلاالذيالعبدتصرفبالامرملكهفييتصرف

قولين،علىع!ي!؟للنبيملكاكانهلالفيءفيالفقهاءاختلفوقد

.أحمد)4(عنروايتانوهما

يتصرفملكوهو،الملكمناخرنوعاكانلهملكهان:و[لتحقيق

أناوإنماأحدا،امنعولااحدااعطيلا"والله:ع!يمقالكمابالامرفيه

.(")امرتحيثاضعقاسم

عبدفانه؛يورثلمذلك]ولاجل،عبوديتهمرتبةكمالمنوذلك

اللهرسولقال:قالعمربنعبداللهعن05()2/"مسنده"فياحمدروى)1(

ظلتحترزقيوجعلله،شريكلااللهيعبدحتىبالسيف"بعثتغ!يم:

".رمحي

901(.)5/"الغليلإرواء"فيالالبانيوحسنه

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة)2(

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما)3(

)4/له"الكبرى"الفتاوىو901(،)6/الاسلاملشيخ"السنة"منهاج:انظر)4(

.)214

عنهاللهرضيهريرةابيحديثمن)3117(رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه)5(

.نحوه
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[أ]122/فيورثلهماللاوالعبد[)1(،وجلعزلربهوجهكلمنمحض

الفقر،انواعوأشرفالغنىأنواعأعلىبينسبحانهلهاللهفجمععنه

،الاخرىمنبهباحقالطائفتينإحدىفليست،الكمالمراتبلهفكمل

.غناهفيكانوكذلك،لهواشكرهماللهخلقأصبرفقرهفيفكان

غنىمناعظمغنىواي،والفقراءللاغنياءقدوةجعلهتعالىوالله

لهيجعلانعليهوعرض)2(،الارضكنوزمفاتيحعليهعرضتمن

نبيا،عبدايكونانوبيننبياملكايكونانبينوخيرذهبا)3(،الصفا

العربجزيرةأموالإليهفجبيتهذاومعنبيا)4(،عبدايكونأنفاختار

المسلمينعيالتحملبلبشيء،منهايستاثرولمكلهافانفقها،واليمن

)1(

)2(

)3(

)4(

الاخرى.االثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

أتىإسرافيل"ان:عباسابنعن)3796(رقم"الاوسط"فيالطبرانيروى

خزائنبمفاتيحإليكفبعثنيذكرتماسمعاللهإن:فقالعني!اللهرسول

الحديث."..55الارض

فيالطبراني"رواه315(:)01/الزوائد""مجمعفيالهيثميوقال

".الصحيحرجالرجالهوبقية،اعرفهولمالوليدبنسعدانوفيه،الاوسط

.()8091رقم"والترهيبالترغيب"ضعيففيالالبانيوضعفه

عن53(،)1/"المستدرك"فيوالحاكم242(،)1/"المسند"فيأحمدروى

ذهباالصفالنايجعلانربكادع:عني!للنبيقريش"قالت:قالعباسابن

السلامعليكيقرااللهإن:فقالجبريل"فاتاه:وفيهالحديث."..بكونؤمن

التوبةابوابلهمفتحتشئتوان..ذهبا.الصفااصبحشئتإن:ويقول

".والرحمةالتوبةباببل:قال.والرحمة

له.روايتهبعدالحاكموصححه

)5061(،رقم"مسنده"فييعلىوابو231(،)2/"المسند"فيأحمدرواه

وصححه.رسولأ""عبذا:بلفظ)6365(رقم"صحيحه"فيحبانوابن

01(.)20برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالباني
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.")1(وعليفاليكلأتركومن،فلورثتهمالاتركمن":فقال،ودينهم

لهمتحلالذينالفقراءجملةمنيكونأنقدرهسبحانهاللهفرفع

بالاموالغناهمالذينالاغنياءجملةمنيكونأننزههكما،الصدقة

غايةعليهووسع،الغنىكلقلبهوأغنى،سواهعنبهأغناهبل،الموروثة

،بالمالاستأثروما،العطاياأجلوأعطى،الانفاقغايةفأنفق،السعة

ولاامةولاعبداولابعيراولاشاةتركولاارضاولاعقارامنهاتخذولا

درهما.ولادينارا

يفعلأنبعدإلاذلكيمكنهلم!ي!بحالهالشاكرالغنياحتجفاذا

نأبعدإلاذلكيمكنهلمبحالهاحتجإذاالصابرالفقيرأنكما،فعله

كلوفى!يطاللهفرسولاضطرارا،لااختياراالدنياويتركصبرهيصبر

سبحانهاللهفانوايضاوعبوديتها،حالهاوالغنىالفقرمرتبتيمنمرتبة

غيرهبهصارمنالناسوأغنى،بهإلاالغنىأمتهنالتفماالفقراءبهأغنى

غنيا.

الانصاريمخلدبنمسلمةعندكنت:اللخميرباجبنعليقال

فتمثل،معهجالسالعاصبن.عمروبنوعبدالله،مصرعلىيومئذوهو

فيهنحنمارأىطالبأباأنلو:فقالطالبأبيشعرمنببيتمسلمة

فقال.بخيرجاءقدسيدأخيهابنأنلعلم،وكرامتهاللهنعمةمناليوم

رقم"صحيحه"فيومسلم)8923(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه)1(

تركومن،فلورثتهمالاترك"من:بلفظهريرةابيحديثمن)17()9161(

فالينا".كلا

"سننه"فيماجهوابن092(،0-)9928رقم"سننه"فيداودابوورواه

.نحوهالكنديالمقدامحديثمنكلاهما)2738(،رقم
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كثير.بخيرجاءقدكريماسيداكانويومئذعمرو:بنعبدالله

هاوى!يتيمايجدكالم>:تعالىاللهيقلألم:مسلمةب[]122/فقال

فقال8[-6:]الضحى<!فاغقعابلاووجدك!فهدى!الىووجدك

مافكلالعيلةوأما،أبويهمنيتيماكانفقداليتيمأما:عمروبنعبدالله

.)1(القلةإلىالعرببأيديكان

العربوعلىعليهاللهفتححتىمقفةكانتكلهاالعربإن:يقول

منهايتلبسأنقبلاللهتوفاهثم،أفواجااللهدينقيودخلواأسلمواالذين

قوله:معنىفذلك:قالفتنتهاومنمنهاوحذروتركها،ومضى،بشيء

.!(!اصنهنىعابلا>

فلم5[:]الضحىفز!-!(ربك)2(يعظيثولسؤف>:قولهواما

عليهوتعرضمنها،يحذروهولامتهيرضاهالاوهولترضيهالدنياتكن

منأمتهوعلىعليهيفتحوما،الثوابمنيعطيهماهووانمافيأباها،

كانإذالدينوظهور،الاسلامفيالناسودخول،وقيصركسرىملك

عليه.وسلامهاللهصلواتورضاهمحبتهذلك

عنعبيداللهبنإسماعيلعنالاوزاعيعنالثوريسفيانوروى

هوما"رأيت:قاللمجي!النبيعن[)3(أبيه]عنعباسبنعبداللهبنعلي

الى(!>والشش:فنزلت،ذلكفسرنيكفر[،كفرابعديمفتوح

اعطي":قال5["-1:الضحى1فتز!-!(ربكيعظيثولسوف>:قوله

)1(

)2(

)3(

62(.)7/"النبوة"دلائلفيالبيهقيرواه

الاصل.منسقطت"ربك"،

منستدركته1و.الثلاثالنسخوسائرالأصلمنساقطالمعقوفينبينما

التخريج.مصدري
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.")1(لهينبغيماقصركلفي،المسكترابهالؤلؤمنقصرألف

لافيهافالزهدمنها،والتقللالدنيافيالزهدمنذكرتموما:قالوا

عنزهدالغنيفانالفقير،زهدمنأكملالغنيزهدبل،الغنىينافي

وقدالسلفبعضقالولهذا،بعيدبونوبينهما،عجزعنوالفقير،قدرة

جاءتالذيعبدالعزيزبنعمرالزاهد:فقال،الزهادمنجماعةلهسمى

فيها)2(.فزهدقدميهتحتإلىالدنيا

إبراهيموكذلك،الخلقازهدغناهحالفيع!يماللهرسولكانوقد

الدنيا.فيالناسأزهدوهو،المالكثيركانالخليل

ع!يوالنبيعنذرأبيحديثمن"جامعه"فيالترمذيروىوقد

إضاعةولا،الحلالبتحريما[]123/الدنيافيليست"الزهادة:قال

يديفيمماأوثقيديكفيبماتكونلاأنالدنيافيالزهادةولكن،المال

لوثوابهافيأرغب-بهااصبتانتاذا-المصيبةثوابفيتكونوأن،الله

.")3(لكبقيتانها

)1(

)2(

)3(

"النبوة"دلائلفيالبيهقيطريقهومن526()2/"المستدرك"فيالحاكمرواه

/7(.)61

الذهبي.وخالفه،الحاكموصححه

)06501(،رقم"الكبير"فيالطبرانيأخرجها:أخرىطرقوللحديث

"سلسلةفيالالبانيصححهوالحديث)9032(.)572(،رقم"الاوسط"وفي

)0927(.رقم"الصحيحةالاحاديث

.(918)4/الاثيرلابن""النهاية:انظر.قريةقرية:أيكفراوكفرا

)51(،رقم"الزهد"فيالاعرابيوابن924(،)5/"المسند"فيأحمد:رواه

/)45"دمشق"تاريخفيعساكروابن257(،)5/الاولياء""حليةفينعيموابو

.)902

الا=نعرفهلاغريب"حديث:وقال)0234(،رقم"جامعه"فيالترمذيرواه
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يكونهلدينارألفمعهيكونالرجلعنأحمدالاماموسئل

إذايحزنولا،زادتإذايفرحلاأنبشرط،نعم:قال.زاهدا)1(؟

)2(.نقصت

الحرامولا،شكرهالحلاليغلبلامنالزاهد:السلفبعضوقال

)3(.صبره

والشكرالصبرمنمركبةحقيقةالزهدفإن،الحدودأحسنمنوهذا

وسعلماشكرهغلبفمنبهما،يتصفلممنالزاهداسميستحقفلا

علىالزاهدفهو،الحراممنلهعرضلماوصبرهالحلالمنعليه

شكرهفكان،صبرهوالحرامشكرهالحلالغلبمنبخلافالحقيقة

بزاهد.ليسهذافان،مغلوبينوصبره

والورع،ينفعكلاماترككالزهد:يقولالاسلامشيخوسمعت

)4(.يضركقدماتركك

الشحويقابلهمنها،اليدقراغلاالدنيامنالقلبفراغفالزهد

)1(

)2(

)3(

)4(

041(.)0رقم"سننه"فيماجهوابن،"الوجههذامن

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب"زائدا"،:الأصلقي

.(183)2/:"والحكمالعلومجامعو"،(41)2/"الحنابلةطبقات":فيانظره

الاعرابيابنعنهمارواه،موسىوابيالمكيوهيبعنمرويونحوه

.(641)7/رقمالزهد""في

.الزهريعنمرويهذا

الاولياء""حليةفينعيموابو)5(،رقم"الزهد"فيالاعرابيابناخرجه

)4553(،رقم"الإيمان"شعبفيوالبيهقي287(،و)371/7()3/

.)77601(

503(.)21/و21(1/)0"الفتاوى"مجموع:انظر
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الشبهاتفيوزهد،الحرامفيزهد:أقسامثلاثةوهو،والحرص

.الفضلاتفيوزهد،والمكروه

.فرض:لأولفا

فضل.:والثالث

التحققويتفان،الشبهةدرجةبحسببينهمامتوسط:و[لثاني

فبالثالث.وإلابالاول

إلىشمرلمنوذلك،منهبدلاأنه:بمعنىواجباالثالثيكونوقد

الدنياإرادةفان،ضرورةيكونالفضلةفيفزهده،الاخرةوالدارالله

.الاخرةوالداراللهإرادةفيقادحة

يتقسمفلا،ومطلوبهطلبهيفردحتىالارادةمقامللعبديصحولا

الطلب.ولاالمطلوب

يقربوما،اللهبغيروإرادتهطلبهيتعلقلافأن:المطلوبتوحيدأما

منه.ويدنيإليه

الشهواتنوازعوالارادةالطلبيستأصلفأن:الطلبتوحيدوأما

فيهايدعفلا،فتملأهاالنفسأقطارفيالارادةوتسكن،الهوىوجواذب

فتمحض،جلالهجلالحقجنابب[]123/إلىالانجذابلغيرفصلا

يفرغهفانه؛ضرورةلصاحبهاالزهدكانتمحضتومتى،لهالارادة

منهيالتيطمعهموادوقطعبصددههوماعلىقلبهوجمعوقتهلعمارة

الطمع.منكلهوالفجوروالفسادالمعاصيأصلبل،للقلبشيءأفسد

ويستحث،القلبويجلي،البالويفرغ،موادهيقطعفالزهد

به،الانسويجلب،ربهوبينالعبدبينالتيالوحشةويذهب،الجوارح



وذوقمنهوالدنوقربهفيالرغبةعنضعفإنثوابهفيالرغبةويقوي

ومحبته.معرفتهحلاوة

قوةالدنيامنوفراغهزهدهكانفان،وقلبابدناالناساروحفالزاهد

علىحرصهوجعل،للهقلبهفرغبحيث-الآخرةوالداراللهإرادةفيله

للهأرضىهوماغيرفيشيءمنهيضيعأنوقتهعلىوشحه،إليهالتقرب

نفسا،وأطيبهم،عيناوأقرهم،عيشاالناسأنعممنكان-إليهوأحب

وتطيل،الشملوتبددالقلبتشتتالدنيافيالرغبةفانقلبا،وأفرجهم

أشدمنتظرعذابإلىيؤديحاضرعذابفهي،والحزنوالغمالهم

فيبالرغبةتحصيلهيرومماأضعافالنعممنالعبدعلىوتفوت،منه

الدنيا.

يعنيمحمدحدثناجميلبنالهيثمحدثناأحمد:الامامقال

اللهرسولقال:قالطاوسعنميسرةابنيعنيإبراهيمعنمسلمابن

تظيلالدنيافيالرغبةوإن،والبدنلقلب1يريح[لدنيافيلزهد1"إن:مج!ي!

.")1(و[لحزنالهم

جهتين:منوالاحزانوالغمومالهمومتحصلوإنما

عليها.والحرصالدنيافيالرغبة:أحدهما

والطاعة.البرأعمالفيالتقصير:[لثافي

حاتمبنمحمدحدثناالحكمبنبيانحدثني:أحمدبنعبداللهقال

)2(الحكمعنليثعنعياشبنبكرأبوحدثناقالالحارثبنبشرعن

)1(

)2(

)941(.صتخريجهسبق

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب"الحكمي".:الاصلفي
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وجلعزاللهابتلاه،العملفيالعبدقصر"إذا:!ي!اللهرسولقال:قال

")1(.بالهم

أصلفهي،الظاهرةالمعاصيأصلالدنيافيالرغبةأنوكما

والخيلاءأ[]124/والفخروالكبروالحسدالسخطمن؛القلبمعاصي

وامتلاءاليد،فيكونهامنلابهاالقلبامتلاءمنكلهوهذاوالتكاثر،

التوفيق.وبادله،منهاالقلبتفريغالشكرورأس،الشكرينافيبهاالقلب

عمرهطالمنالناسفخير،والجاهالعمركامتدادالمالوامتداد

ومالهالمرءفنعم،خيرهوكثرمالهامتدمنفهكذا)2(،عملهوحسن

.درجاتيضعهأنواما،درجاتيرفعهانإما:وجاهه

الصبر،معسلامةطريقوالتقللالفقرطريقأن:المسالةوسر

مالهفياللهاتقىفان،عطبطريقالغالبفيوالسعةالغنىوطريق

بلالزكاةعلىمقصوراوليس،اللهحقمنهوأخرج،رحمهمنهووصل

وإعانة،الملهوفوإغاثة،العاريوكسوة،الجائعإشباعحقهمن

السلامة.فوقوهيغنيمةطريقفطريقه،والمضطرالمحتاج

فهو،أغراضهعنبمرضهحبسقدمريضكمثلالفقرصاحبفمثل

كسبهفيعظيمفخطرهالغنيوأما،حبسهعلىصبرهحسنعلىيثاب

)53(.رقماحمدل!مامالزهد"علىعبدالله"زوائد)1(

مرسلا.الحكمعنكلاهما.111()7/بغداد"تاريخ"فيالخطيبورواه

هذامنغريب"حسن:وقال)9232(،رقم"جامعه"فيالترمذيذلكروى)2(

بسر.بنعبداللهحديثمن،"الوجه

أبيحديثمن"،صحيححسن"حديث:وقال)0233(برقمأيضاورواه

عنه.اللهرضيبكرة
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فيوصرفهوجههمنوأخذه،وحسنكسبهسلمفإذا،وصرفهوجمعه

له.أنفعكان،حقه

الخيروجوهفيالمنفقوالغني،الناسعنالمنقطعكالمتعبدفالفقير

اللهاتاهالذيقرينغ!ييهالنبيجعلهولهذاوالمجاهد؛والمعلمكالمفتي

ثالثلاالذينالمحسودينأحدفهوويعلمها،بهايقضيفهوالحكمة

نفسه،علىالنفعالمقصورالمتخليالمنقطعيغبطونوالجهلةلهما)1(،

المعلم.والعالمالمنفقالغنيئمنبالحسدأولىويجعلونه

فيوالانفاقللتصدقالغنىيختارمن:أفضلفأيهما:قيلفان

الافة،منويسلمالفتنةمنليبعدوالتقفلالفقريختارمنأم،البروجوه

لايختارلامنأمبالدنيا؟يشغلهفلاللآخرةالاستعدادعلىقلبهويرفه

منواحداباختيارهيعنىفلالهاللهيختارمايختاربلهذاولاهذا

الامرين؟

الصالح:السلفحالفيهاختلفموضعهذا:قيل

البر،وجوهفيوصرفه،والانفاقبهللجهادالمالاختارمنفمنهم

قيسوكان،الصحابةمياسيرب[]124/منوغيرهعوفبنكعبدالرحمن

.")2(الغنىإلايصلحهملاالذينعبادكمنإني"اللهم:يقولسعدابن

معه،الصحابةمنوجماعةذركأبيوالتقللالفقراختارمنومنهم

)1(

)2(

)494(.صفيالحديثهذاتخريجسبق

هكذا.عليهأقفلم

"اللهم:قالانهعنه417()94/"دمشق"تاريخفيعساكرابنروىوانما

."...بمالإلافعالولابفعالإلامجدلاومجدا،حمداليهب

)305(.صانظرايضا.أبيهعنهذاسبقوقد
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إلىنظرواوأولئكبها،الفتنةوخشواالدنيا،آفاتإلىنظرواوهؤلاء

والآجلة.العاجلةوثمراتهالانفاقمصالح

لها.اللهاختارهمااختيارهاكانبل،شيئاتخترلمالثالثةوالفرقة

فطائفة:وعبادتهاللهدينلاقامةالدنيافيالبقاءطولاختياروكذلك

وتمنته.اختارته

الدنيا.منوالراحة،اللهولقاءالموتأحبتوطائفة

لها،اللهاختارهمااختارتبلهذا،ولاهذاتخترلمثالثةوطائفة

حالوهي،منهممعينمراددوناللهيريدهبمامعلقااختيارهموكان

لكندعوألا:موتهمرضفيلهقالوافإنهمعنهاللهرضيالصديق

فعالإني:قال":قاللك؟قالفما:قالوا"،رانيقد":فقال؟الطبيب

.()1اريد"لما

ملكجاءهلمافانه،عليهوسلامهاللهصلواتموسىحال:والأولى

فيها،والعيشللدنيامنهحباذلكيكنولم)2(،عينهففقأ،لطمهالموت

لملكقالفكأنه،أعداءهويجاهد،دينهويقيم،ربهأوامرلينفذولكن

ربيأوامرتنفيذفيوانامامور،عبدوانامامور،عبدأنت:الموت

بعدها،الموتأنوعلمالطويلةالحياةعليهعرضتفلما،دينهواقامة

له.اللهاختارمااختار

)1(

)2(

)178(.صتخريجهسبق

رقم"صحيحه"فيالبخاريرواها:الموتلملكالسلامعليهموسىلطمقصة

هريرةابيحديثمنكلاهما)2372(،رقم"صحيحه"فيومسلم)7034(،

عنه.اللهرضي

نفسه.الحديثفيفقطمسلمعندفهيالملكعينفقأهاما
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وكانيخبرهإليهأرسلربهفان،عليهوسلامهاللهصلواتنبيناوأما

لهويختارهلقاءهيحبوتعالىتباركربهأنفعلم،باللهالخلقأعلم

أوامرهلتنفيذالدنيافيالبقاءلهيحبربهأنعلمولو،اللهلقاءفاختار

أنهكما،ربهلاختيارتابعااختيارهفكان،ذلكغيراختارلمادينهوإقامة

نبيا)2(عبدايكونأنوبيننبياملكايكونأن)1(بينوجلعزربهخيرهلما

فكان،لهاللهاختارهمااختارعبدا،يكونأنلهيختارربهأنوعلم

له.اللهلاختيارتابعاأمورهجميعفياختياره

ووفى)3(،الشروطتلكمناحتملمااحتملالحديبيةيومولهذا

فلم،الصديقإلاوجهكلمنعليهيثبتولم.حقها[12/]هالمقامهذا

التيالحالتلكمنولاصحابهلهاللهاختارماسوىفياختيارلهيكن

لها،ربهاختيارشاهدالهامختارابهاراضيافكانعليها،الامرتقرر

أولفيبهبشرهماشكرانهوجعل،ذلكلهاللهفشكر،العبوديةغايةوهذا

)4(،اللهرسوليالكهنيئا:وقالوا،بهالصحابةهنأهحتىالفتحسورة

عليه.وسلامهاللهصلواتبشربههنىءمابأعظميهنأأنلهوحق

)1(

)2(

)3(

)4(

.الاخرىالشلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة

)705(.صتخريجهسبق

رقم"صحيحه"فيالبخاريرواهالذيحنيفبنسهلحديبذلكفيانظر

)1785(.رقم"صحيحه"فيومسلم)3181(،

945(،)2/["المستدركفيوالحاكم122(،)3/"مسنده"قياحمدرواه

.)046(

الذهبي.ووافقه،الشيخينشر!علىالحاكموصححه
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فصل

اللهأحلفقدالفضلخصالمنخصلةكلأنيعلمأنينبغيومهما

بحالهاحتجتفإذاسنامها،بذروةوخصهأعلاها،فيرسولهسبحانه

فضلهاعلى-وتقاسمتهاالخصالتلكتفرهقتالتي-الامةفرقمنفرقة

أيضا.فضلهاعلىبهتحتجأنالاخرىالفرقةأمكن،غيرهاعلى

احتح،الطوائفأفصلأنهمعلىوالمجاهدونالغزاةبهاحتحفإذا

أولئك.بهاحتجمامتهلعلىوالفقهاءالعلماءبه

يهاحتح،فضلهمعلىالدنياعنوالمتخلونالزهادبهاحتحوإذا

.أمرهوتنفيذ،اللهدينلاقامةالرعيةوسياسةوالولايةالدنيافيالداحلون

الشاكر.الغنيبهاحتح،الصابرالفقيريهاحتحوإذا

بهاحتحوترجيحها،العبادةنوافلفصلعلىالعبادبهاحتحواذا

المعرفة.فصلعلىالعارفون

والقهرالعزأربابيهاحتح،والحلمالتواضعأربابيهاحتحواذا

بهم.والبظشعليهموالغلظةللمبطلين

الخلقأرباببهاحتح،والرزانةوالهيبةالوقارأرباببهاحتحوإذا

للأهلالعشرةوحسنالحقعنيخرجلاالذيالمباحوالمزحالحسن

هوالاصحاب

المشهدفيبهوالقولبالحقالصدعأصحاببهاحتحوإذا

يبادروا)1(أنوالتكرموالحياءالمداراةأصحاببهاحتح،والمغيب

هالاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب-،الراءبسقوط-"يبادوا":الاصلفي)1(
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وجهه.فييكرههبماالرجل

الميسرونبهاحتجالمحمود،الورععلىالمتورعونبهاحتجوإذا

وسهولتهاهويسرهاشريعتهسعةعنيخرجونلاالذينوالمسهلون

بهاحتج،وقلبهدينهإصلاحإلىعنايته]صرفمنبهاحتجوإذا

الدنيابصلاحبعثفانه،ودنياهومعيشتهبدنهإصلاحراعىمن[)1(

والدين.

إليها،ركنولابالاسبابقلبهيعفقلممنبه)2(ب[12/]هاحتجوإذا

حقها.واعطاهامواضعهاووضعهابالاسبابقاممنبهاحتج

وشكرشبعمنبهاحتج،الجوععلىوصبرجاعمنبهاحتجوإذا

الشبع.علىربه

انتقممنبهاحتج،والاحتمالوالصفحبالعفوأخذمنبهاحتجوإذا

.الانتقامموضعفي

لله.وعادىللهمنعمنبهاحتج،للهووالىللهأعطىمنبهاحتجوإذا

قوتلاهلهيدخرمنبهاحتجلغد،شيئايدخرلممنبهاحتجوإذا

سنة.

الشعيركخبزوالادمالقوتمنالخشنيأكلمنبهاحتجوإذا

والفاكهةوالحلواءكالشواءالطيباللذيذيأكلمنيهاحتج،والخل

.ونحوهوالبطيخ

)1(

)2(

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

سهو،هناومحلها."بدنهإصلاحراعىمن":جملةالكلمةهذهبعدالاصلفي

هالاخرىالثلاثللنسخموافقوالتصويب.سبقتقدإذ
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يصومفكانالفطر،سردمنبهاحتج،الصومسردمنبهاحتجوان

.)1(يصوملا:يقالحتىويفطر،يفطرلا:يقالحتى

أحبمنبهاحتج،والمشتهياتالطيباتعنرغبمنبهاحتجوان

والطيب.النساءوهوالدنياقيماأطيب

منبهاحتج،لنسائهجناحهوخفضجانبهلانمنبهاحتجوان

وخيرهن.وهجرهنوطلقهنوالمهنأدبهن

منبهاحتج،بنفسهالمعيشةأسبابمباشرةتركمنبهاحتجوإن

،وادان،واستسلف،واشترىوباعواستاجر،فاجربنفسهباشرها

ورهن.

بهاحتج،والصيامالحيضفيبالكليةالنساءيجنبمنبهاحتجوان

صائم.وهوامرأتهيقبلومن،الوطءبغيرحائضوهيامرأتهمباشر

أقاممنبهاحتجبالعذر)2(،المعاصيأهلرحممنبهاحتجوان

.الشاربوجلد،الزانيورجم،السارقفقطع،اللهحدودعليهم

العادلةالسياسةأرباببهاحتج،بالظاهرالحكمأرباببهاحتجوإن

تهمة،فيوعاقب،تهمةفيحبسفانه،الظاهرةالقرائنعلىالمبنية

بالقرينةللمرأةبالولدحكمأنهالسلامعليهسليماناللهنبيعن)3(وأخبر

رقم"صحيحه"فيومسلم)9691(،رقم"صحيحه"فيالبخاريذلكروى)1(

عنها.اللهرضيعائشةحديثمنكلاهما)1155(،

محتمل.والامر."بالقدر":الاخرىالثلاثالنسخفي)2(

.الأخرىالثلاثالنسخمنواثبتها،الاصلمنساقطة)3(



لهظهرالذيبالاعترافيحكمفلمبه)1(،لصاحبتهااعترافهامعالظاهرة

بالقرينة.ا[/]126بطلانه

ترجمتين:الحديثهذاعلى)2(عبدالرحمنأبووترجم

يفعله:لاالذيللشيءيقولأنللحاكمالتوسعة:قال:إحداهما

)3(.الحقبهليستبينأفعل

تبينإذا،عليهالمحكومبهيعترفمابخلافالحكم:قالثم

به)4(.اعترفماغيرالحقأنللحاكم

:وبعدهحياتهفيبالقرائنعملواالصحابةوكذلاب

الكتاب"لتلقين)6(:حاطبكتاب()حملتالتيللمرأةعليفقال

.")7(لاجردنكأو

الخمروفي)8(،بالحبلالزنىفيالخطابعمربنوحد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

رقم"صحيحه"فيومسلم)9676(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمنكلاهما)0172(،

السنن.صاحبالنسائياي

رقمالباب،القضاةادابكتاب-94في812،ص"المجتبى"العسائيسنن

)5895(.رقمالحديثقبل472(،)3/ايضاله"الكبرى"السننو)15(.

فيالتبويبهذاوليس)9595(.رقمالحديثقبل473()3/"الكبرى"السنن

المجتبى.السنن

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب،"حكمت":الاصلفي

التخريج.لمصادرالموافقوهو."لتخرجن":الاخرىالثلاثالنسخفي

رقم"صحيحه"فيومسلم)8103(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

.)4924(

رقم="صحيحه"فيومسلم)0683(،رقم"صحيحه"فيالبخاريروى
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.(1)ئحةالربا

حكمانهمنكرغيرمقررحكايةيوسفشاهدعنسبحانهاللهوحكى

.)2(براءتهعلىدبرمنالقميصشقبقرينة

بنحييكنزاذهبتالنفقةأنزعموقدالحقيقابيلابن!يموقال

دالتينقرينتينفاعتبرذلك")3(،مناكثروالمالقريب"العهد:اخطب

به.اقرحتىوعاقبه،المالبقاءعلى

بناءبهويقتلونه،قتلهأنهرجلعلىيحلفواأنالقتيللاولياءوجوز

.)4(صدقهمالمرجحةالقرائنعلى

،اللعانفيزوجهاعليهاشهدإذاالمراةرجمسبحانهاللهوشرع

.()صدقهعلىالظاهرةللقرينةتلاعنانوابت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منأحصنإذازنىمنعلىحقاللهكتابفي"والرجم:قالعنه)1916(

".الاعترافأوالحبلكانأوالبينةقامتإذاوالنساء،الرجال

صحيحهفيالبخاريوعلقه842(،)2/الموطافيمالكعنهذلكروى

رقمالحديثقبل.الباذقباب-01،الاشربةكتاب74-في65()01/

.)8955(

67(.)01/"الباري"فتجفيحجرابنوصححه

وهوفصدقتقبلمنقميصه-قدكانإنأقلهآمنشاهاٌوشهد>:تعالىاللهقال

قميصير!فلعا!الفئدقينمنوهوفكذلتدبرمنقدقميصح!كانهـان!اكبهذبينمن

.[28-62:]يوسف!(عظيميهذكنإن!يدكنمنإنه-دبرقالمنقد

)9/"الكبرى"السننفيوالبيهقي)9951(،رقم"صحيحه"فيحبانابنرواه

.)137

"صحيحه"فيومسلم)6143(،)6142(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

عنهما.اللهرضيخديجبنورافعحثمةابيبنسهلحديثمن،()9166رقم

-ثهدتارجاحد!فشهدةانفس!إلاثهلماالئموريكنا!وجهميرمونوالذين>:تعالىاللهقال
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منالظاهرةبالقرائنفالحكمتأملها،لمنبذلنبطافحةوشريعته

أنهكما،العدلوولاةالحقلقضاةحجةفهوبهجاءوماشريعتهنفس

.)1(المستعانوالله،الجوروولاة،السوءقضاةعلىحجة

منبهبأحقالصابرونالفقراءليسأنهالفصلبهذاوالمقصود

وبادله،لهاوأتبعهم،بسنتهأعلمهميهالناسوأحق،الشاكرينالاغنياء

التوفيق.

)1(

عشهاولدروا!آلبهذبينمنكانإنعلتهاللهلعنتانوالحمسة!الضنهدقبلمنءنه!لالتة

.[8-6:لنورا]!(البهذببلمنإنيبالئةشهدتمأرتيتمستهدانالعداب

الحكمية""الطرق:كتابهفيذلكتقريرفياللهرحمهالقيمابنالإمامتوسع

12.-6ص
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والعشرونالخامسالباب

فيهوالقادحةلهوالمنافيةللصبرالمضادةالأموربيانفي

عنوالقلب،اللهغيرإلىالشكوىعناللسانحبسالصبركانلما

يضادهماكانونحوها،الثيابوشقاللطمعنوالجوارح،التسخط

الجملة.هذهعلىواقعا

إلىربهالعبدشكافاذا،المخلوقإلىالشكوىب[]126/فمنه

الشك!ىتضادهولا،يرحمهلامنإلىيرحمهمنشكافقدمثلهمخلوق

فصلأجميل(>قولهمعاللهإلىيعقوبشكايةمن)1(تقدمكمااللهإلى

83[.،18:]يوسف

معاونتهأوبإرشادهللاستعانةكانفان،بالحالالمخلوقإخباروأما

المريضكإخبارالصبر،فيذلكيقدحلمضررهزوالإلىوالتوصل

ببلائهالمبتلىوإخبار،بحالهبهينتصرلمنالمطلوموإخباربشكاته)2(،

يديه.علىفرجهيكونأنيرجولمن

:ويقولحالهعنيسألهالمريضعلىدخلإذا!شيمالنبيكانوقد

لحاله.واستعلاممنهاستخباروهذا،")3(تجدك"كيف

.أحمد)4(الامامعنروايتانفيه،الصبرفييقدحفهلالانينوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

-39(.29،)24صذلكتقدم

".بشكايتهللطيبالمريض"كإخبار:الاخرىالثلاثالنسخفيالعبارة

"،غريبحسن"حديث:وقال)839(رقم"جامعه"فيالترمذيرواه

عنه.اللهرضيمالكبنانسحديثمن)4261(رقم""سننهفيماجهوابن

464(.)2/والإنصاف036(،)3/قدامةلابنالمغني:انظر
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انه:طاوسعنرويلما؛الكراهةأصحهما)1(:الحسينأبوقال

ابنعلىيكتبشيءكل:مجاهدوقال.)2(المرضفيالانينيكرهكان

)4(0)3(مرضهفيانينهحتىيهيتكلممماادم

الصبرهينافيالحالبلسانشكوىالانينولان:هؤلاءقال

فيه:توفيالذيمرضهفيأبيلي(قال)أحمد:بنعبداللهوقال

أخرج:فقال،الكتابفاخرجتإدريسبنعبداللهكتابإليأخرج

علياقرأ:فقال،ليثاحاديثفاخرجتسليمأبيبنليثأحاديث

فيالانينيكرهكانطاووساإن:لطلحةقلت:قال.ليثحديث

ذلكمرضهفيا!أبيسمعتفما.ماتحتىأنينلهسمعفما،المرض

.)6(توفيانالى

الصبر.فييقدحولا،يكرهلاأنه:الثانيةوالرواية

يجدمايشكوالمريضعناحمدسئل:أبيهعنمحمدبنبكرقال

حديثنعم:قال!ن!؟اللهرسولعنشيئافيهتعرف:فقال؟الوجعمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الحنبلي.الفراءبنمحمدبنالحسينبنمحمدبنمحمدالحسينابوالقاضيهو

مصنفه""فيشيبةأبيوابن،)2821(رقمالجعد"ابن"مسندفيالبغوي:رواه

الاولياء""خليةفينعيموابو)693(،رقم"الزهد"فيوهناد)35412(،رقم

.441ص"المماتعندالثبات"فيالجوزيوابن،(18)5/و(4)4/

.(011)2رقم"الزهد"فيوهناد،(08301)رقم""مصنفهفيشيبةأبيابنرواه

.256(-1/255)الحسينابيللقاضي""التمام

الاصل.فيمكررة

بههاحمدبنعبداللهعن(،183)9/الاولياء""خليةفينعيمأبورواه

صالجعن016-915ص"المماتعند"الثباتفيالجوزيابنورواه

فيها".توفيالتيالليلةفيإلايئن"فلم:قالانهإلايهاحمدابن
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يستحسنه.وجعل(")1!واراساه"عائشة

فسالته،مريضوهوعبداللهابيعلىدحلت:المروذيقال

)2(.العلةمنليلتهفيبهمرمايخبرنيوجعل،عينهفتغرغرت

وأنين.فيكرهشكوىأنين:قسمينعلىالانين[)3(]أن:والتحقيق

أعلم.والله،يكرهفلاوتفريجاستراحة

أخبرثماللهبحمدبدأا[]127/إذاالمريض"إن:أثرفيرويوقد

.")4(شكوىيكنلمبحاله

يجدلماللهغيرإلىبهنزلتمصيبةشكا"من:البلخيشقيقوقال

.ابدا")5(حلاوةاللهلطاعةقلبهفي

فصل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

:نوعانوالشكوى

.القالبلسانشكوى

)017(.صتخريجهسبق

256(.)1/"التمام":والمروذيابيهعنمحمدبنبكرلروايتيانظر

.الاخرىالشلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

مرفوعا:مسعودابنعن-802()1/"الحنابلة"طبقاتفيكما-الخلالرواه

بشاك".فليسالشكوىقبلالشكركان"إذا

محمدبنقولمن276()01/بغداد""تاريخفي:الخطيبورواه

".شكوىتكنلمالشكوىقبلالعبداللهحمد"إذا:سيرين

"تاريخفيعساكروابن)74001(،رقم"الإيمان"شعبفيالبيهقيرواه

144(.)23/"دمشق
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انعممنع!ي!النبيأمرولهذا،أعظمهاولعلهاالحالبلسانوشكوى

وهوربهيشتكيمنذلكمنوأعظم،عليهاللهنعمةأثريظهرأنعليه

ربه.عندالخلقامقتفهذا،بخير

عنكهمسحدثنايزيدبنعبداللهحدثناأحمد:الامامقال

سبحةالعملحسنمن"إنالاحبار:كعبقال:قالشقيقبنعبدالله

الحديث؟سبحةما:لعبداللهقيل."التجديفالعملشرومن،الحديث

:قال؟التجديففما:قيل.الحديثخلالفيوبحمدهاللهسبحان:قال

.بشر)1(أنهم:فيزعمون،فيسألون،بخيرالناسيصيح

فصل

الوجه،ولطم،المصيبةعندالثيابشقالصبر:ينافيومما

بالويل،والدعاء،الشعروحلق،الاخرىعلىاليدينبإحدىوالضرب

.)2(وخرقوحلقسلقممن!ي!اللهرسولبرىءولهذا

ثيابه.وخرق،رأسهوحلق،المصيبةعندصوتهرفع:سلق

)1(

)2(

احمد.للامامعليهاقفلم

ومن)44035(،)43392(،رقم"مصنفه"فيشيبةابيابنرواهوالائر

21(.)6/الاولياء""حليةفينعيمابوطريقه

حديثمنمرفوغا17المجلدمن)694(رقم"الكبير"فيالطبرانيورواه

العطاءهواستقلالالنعمةكفر:"التجديف"ومعنى.الخطميمالكبنعصمة

247(.)1/:""النهاية

الاشعري.موسىابيحديثمن()401رقم"صحيحه"فيمسلمرواه

منبريء!ك!فهاللهرسول"إن:بلفظموسىابيحديثمنعليهمتفقوهو

و"صحيح)6912(،رقم"البخاري"صحيح".والشاقةوالحالقةالصالقة

)401(.رقم"مسلم
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عئناهواشضت>:يعقوبعنتعالىقال،والحزنالبكاءينافيهولا

على"كظم:قتادةقال84[.:]يوسف!(كظيمفهوالضنمف

.خيرا")1(إلايقلفلم،الحزن

عنمهرانبنيوسفعنزيدبنعليعنسلمةبنحمادوقال

ومنالعينمنكان"ما:قالع!يمالنبيعنعنهمااللهرضيعباسابن

.")2(الشيطانفمنو[للساناليدمنكانوما،والرحمةاللهفمنالقلب

:قالجبلةأبيبنحبانعنيحمىبنعبدالرحمنعنهشيموقال

يصبر")3(.فلمبثمن":ع!يماللهرسولقال

مقنعا،جبيربنسعيدفرانيليابنمات:عثمانأبيبنخالدوقال

.")4(الاستكانةمنفانه؛والتقنعإياك":فقال

فيالجلوسالاستكانةمن:يقال"كان:المزنيعبداللهبنبكروقال

.(")المصيبةبعدالبيت

ويحزنالعينتدمعأنالجزعب[]127/"ليس:عميربنعبيدوقال

.السيىء)6(")7(والظنالسيىءالقولالجزعولكن،القلب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)182(.صتخريجهسبق

237(.)1/""مساندهفياحمدرواه

)1715(.برقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيالالبانيوضعفه

)181(5صتخريجهسبق

)187(.صالاثرهذاسبق

)212(.ص"المصائباهل"تسليةفيذكرهوقد.مسنداأجدهلم

محمدبنالقاسم"وسئل:"التالية"الجملة:الكلمةهذهبعد)ب(النسخةفي

السىء".والظنالسىءالقول:فقال؟الجزععن

)186(.صالاثرهذاسبق
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والفقهاء،العلماءإليهفاجتمع،البصرةقضاةلبعضابنومات

شيئاتركإذاأنه:فأجمعوا،صبرهمنالرجلجزعبهيتبينمافتذاكروا

جزع)1(.فقديصنعهكانمما

فقلت،نفيسليابنمات:الجرويعبدالعزيزبنالحسينوقال

نأمنأعظمبهمصيبتي:فقالت.واصبريواحتسبيهاللهاتقي:لأمه

.)2(بالجزعأفسدها

وابنه،يصليوهويزيدبنيزيدرجلأتى:المباركبنعبداللهوقال

لهكانإذاالرجلإن:فقال؟تصليوانتيقضيابنك:فقال،الموتفي

.)3(عملهفيحللاذلككانواحدايومافتركه،يعملهعمل

شيءأحسنفرأيته)4(بمصيبةمطرفبنعبداللهأصيب:ثابتوقال

محمدأباياتأمرني:فقال،منهرأيتمالهفذكرت،ريحاواطيبهشارة

لومحمدأباياواللهسوء،أصابنيقدانهوأريه،للشيطانأستكينأن

رأيتهاماالقيامةيومشربةسقانيثم،منيأخذهاثمكلهاالدنياليكانت

.()الشربةلتلكثمنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)187(.صالاثرهذاسبق

)186(.صالاثرهذاسبق

)213(.ص"المصائبأهل"تسليةفيوذكرهمسندااجدهلم

ابنهموتهيالمصيبةوتلك،بمصيبةأصيبالذيعبداللهوالدمطرفا،رأىاي

عبدالله.

الاولياء""حليةفينعيموابو244(،)7/"الكبرى"الطبقاتفيسعدابنرواه

عساكروابن)01701(،رقم"الايمان"شعبفيوالبيهقي991(،)2/

ص"المماتعند"الثباتفيالجوزيوابن931(،)58/"دمشق"تاريخفي

.93
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راسوكتمانها،بهاوالتحدثالمصيبةإظهار:الصبرفييقدحومما

الصبر.

حدثناتميمبنخلفحدثنا:"مسنده"فيالصباحبنالحسنقال

:قالعمرابنعننافععنروادأبيبنعبدالعزيزعنسليمانبنزافر

والصدقة،والأمراض)1(المصائبكتمانالبر"من:لمج!اللهرسولقال

.يصبر")2(لمبثمنأنهوذكر

المصائبكتمان[لبركنوز"من:يرفعهانسعناخروجهمنوروي

.")3(بثمنصبروما

بهيعلملاسنةعشرينمكثالماء،عطاءعينيإحدىفينزلولما

.)4(أصيبقدالشيخانفعلم،عينهقبلمنيوماابنهجاءحتى،اهله

للهإنا:فقال،يزحففراهفراشهفيالطائيداودعلىرجلودخل

ذلكقبلأقعدوقدأحدا.بهذاتعلملامه:فقال.راجعونإليهوإنا

.(أحد)بذلكيعلملمأشهربأربعة

عليه،ذلكفكرر،ضرسهوجععمهإلىالاحنفشكا:مغيرةوقال

إلىشكوتهافماسنةأربعينمنذعينيذهبتلقد،عليتكررما:فقال

احد)6(.

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالتصويب"البر":الاصلفي)1(

)181(.صتخريجهسبقالحديث)2(

)181(.صسبقماوانظر.اجدهلم)3(

)215(.ص"المصائباهل"تسلية:انظر)4(

)215(.ص"المصائباهل"تسلية:انظر)5(

.()6013رقمي!الزهد"فياحمدرواه)6(
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فصل

المصيبة،ورودعندالجزعوهو:،الهلعالصبرأ[]128/ويضاد

مسهإذا!هلوعاخلقالانسمن!إن>:تعالىقالالنعمةورودعندوالمنع

.[12-91:]المعارج!(منوعاالحيرمسهوإذا!جزوعالنرا

هلعوقد،الجزعأفحش:الهلع:الجوهريقالالهلوعتفسيروهذا

هالع،شخالعبدفيما"شر:الحديثوفي،وهلوعهلعفهوبالكسر،

.()2()1"خالعوجبن

.معنويوامر.لفظيامر:امرانهنا:قلت

وأكثر،صاحبهوالهالعهالعابكونهالشحوصففإنه:اللفطيفأما

:وجهانففيه،يتعدىلافإنه؛لههالع:يقالولا،هلوعايسمىما

ونهار،كاتموسز،نائمليل:كقولهم،النسبعلىأنه:أحدهما

كذا،ذو:أي)3(،النسبعلىسيبويهعندكله،عاصفويوم،صائم

ولابن.،تامر:قالواكما

نظائر.وله،خالعمعللازدواحبابهاعنغيرتاللفظةأن:والثاني

ولاالعبد،فيصفتينأردأوالجبنالشحأنفهو:المعنويوأما

قد:أي،خالعاوجبنه،الهلعفيلهملق:أيهالعا،شحهكانإذاسيما

)1(

)2(

)3(

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)2511(.رقم""سننهفيداودابورواه

وصححه)0235(.برقم"صحيحه"فيفاخرجهحبانابنوصححه

)056(.برقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيالالباني

8013(.)3/"الصحاح"

)1/758(."العرب"لسان:انظر
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ببدنه،ولابمالهنفعلا،شجاعةولاسماحةفلا،مكانهمنقلبهخلع

وصغرهقمعهقدبليثرد،ولايطردولا،جفنةولاطعنةلا:يقالكما

.والفزع)2(والطمعوالخوفالشح(ودساه)1وحقره

أظهرالجوعأصابهإذاالذيفهو،الهلوعمعرفةأردتوإذا

القهرأصابهوإذا،الشكايةاسرعالالماصابهوإذا،بهاواسرعالاستجاعة

سريعا.بهاوباءوالاستكانةالاستضامةاظهر

وإذا.الشكايةواظهر،جنبهعلىالانطراحاسرعالوجعاصابهوإذا

الروحمحلنفسهمنأحلهبهظفروإذا.سريعاإليهطارطمعمأخذلهبدا

.إفضالولااحتمالفلا

وإخفائهاالبدنفيوتدسيتهاودناءتها،النفسصغرمنكلهوهذا

ب[.]128/المستعانوالله،وتحقيرها

)1(

)2(

)ب(5و)م(منوالتصويب."وسادة":الاصلفي

256(.)14/"العربلسان":انظر.اخفاه:أيودساه

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالمثبت.واوبدون."الطمع":الاصلفي
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والعشرونالسادسالباب

والشكرالصبردخولبيانفي

بالصبوروتسميته،جلالهجلالربصفاتفي

بهلكفىذلكالاالفضيلةمنوالشكرللصبريكنلمولو،والشكور

لهتنزيهاوأعظمهمبهالخلقأعرفعليهأطلقهفقدالصبر،أما

بنسعيدعنالاعمشحديثمن"الصحيحين"ففي،المبالغةبصيغة

:قال!يمالنبيعن[)1(موسىأبي]عنالسلميعبدالرحمنأبيعنجبير

وهوولذالهيدعون،وجلعزاللهمنسمعهأذىعلىأصبرأحد"ما

.")2(ويرزقهميعافيهم

منأبلغ،المبالغةأمثلةمنوهوالصبور)3(،الحسنىأسمائهوفي

والصابر.المصابر

:متعددةوجوهمنيماثلهولاالمخلوقصبريفارقتعالىوصبره

تامة.قدرةعنأنه:منها

.([)4الفوتلخوفيستعجلانما]والعبد،الفوتيخافلاأنه:ومنها

ما.بوجهنقصولا،حزنولاألمبصبرهيلحقهلاأنه:ومنها

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما)1(

)4028(.رقم"مسلم"صحيحو)7378(،رقم"البخاري"صحبح)2(

تعالى،اللهاسماءتعدادفيهالذيعنهاللهرضيهريرةابيحديثفيذلكجاء)3(

".غريب"حديث:وقال)7035(،رقم""جامعهقيالترمذيرواه

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما)4(
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اسمهكظهوربالعيانمشهودالعالمفيالاسمهذاأثروظهور

الحليم.

فعلى،وموجبهالحلمثمرةالصبرأن:والحلمالصبربينوالفرق

منأوسعتعالىالربصفاتفيوالحلم،صبرهيكونالعبدحلمقدر

ولسعته،موض!غيرفي[)1(القران]فيالحليماسمجاءولهذا،الصبر

عليماالله>و!ان:تعالىكقوله،العليمباسم)2(سبحانهيقرنه

.[21:]النساء!(صليصعليموالله>،[15:]الاحزاب!(خليما

اللهمسبحانك:يقولاناثنان:أربعةالعرشحملة"أن:أثروفي

سبحانك:يقولانواثنان.علمكبعدحلمكعلىالحمدلك،وبحمدك

.")3(قدرتكبعدعفوكعلىالحمدلك،وبحمدكاللهم

يحلمتعالىوالرب،عجزعنويعفو،جهلعنيحلمالمخلوقفإن

أزينشيءإلىشيءأضيفوما،قدرتهتماممعويعفو،علمهكمالمع

)1(

)2(

)3(

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركته،الاصلمنساقطالمعقوفينبينما

النسخمنوالمثبت".سبحانه"يقرنه:مكان"،يقرنه"سبحانه:الاصلفي

.الاخرىالثلاث

اربعة،ثمانيةالعرش"حملة:بلفظلكنالسلفبعضعنمرويالاثرهذا

الخ."...يقولون

حوشب.بنشهرعن)24(،رقملماالعرش"كتابفيشيبةأبيابنرواه

عطية.بنحسانعن74()6/الاولياء""حلبةفينعيمابوورواه

العلومختصرانطر:.الالبانيووافقهقوي.إسناده:الذهبيوقال

101.ص

العظمةفيالشيخوابو55(،)3/الاولياء""حليةفيأيضانعيمأبوورواه

.رياببنهارونعن549()3/
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الكربدعاءفيكانولهذااقتدار،إلىعفوومن،علمالىحلممن

)1(.العطمةمعبالحلمسبحانهوصفه

العبادبكفرفمتعلقسبحانهصبرهوأما،ذاتهلوازممنحليماوكونه

فلا.وفجورهممعاصيهموانواع،سبحانها[]912/لهومسبتهموشركهم

ويمهلهعبدهعلىيصبربل،العقوبةتعجيلإلىكلهذلكسبحانهيزعجه

للصنيعة،موضعفيهيبقلمإذاحتى،عنهويحلمبهويرفقويستصلحه

عليه،ويدخلربهإلىينيبولا،والحلموالرفقالإمهالعلىيصلحولا

عزيزأخذأخذه،والنقمالبلاءبابمنولا،والنعمالاحسانبابمنلا

.بابكلمنإليهودعائهلهالنصيحةوبذل،ليهإالاعذارغايةبعدع،مقتدر

.تزوللالهذاتيةصفةوهي،حلمهصفةموجبمنكلهوهذا

لوجودتوجدالتيالافعالكسائركان،متعلقهزالفإذاالصبروأما

الحذاق)2(اعترفلطيففرقفانه،فتأملهبزوالها،وتزولالحكمة

هذامعنىمنهمكثيرعلىوأشكل.عليهونبهلهتنبهمنوقل،بعسره

صفخا،بهالاشتغالعنفأعرضوا،القرآنفييأتلم:وقالوا،الاسم

وأقسامه.العبدصبرفيبالكلاماشتغلواثم

منبهأحقتعالىالربأنلعلمواحقهالاسمهذاأعطواأنهمولو

والسميعوالقديروالرحيمالعليمباسمأحقهوكما،الخلقجميع

رقم"صحيحه"فيومسلم)6345(،رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه)1(

:الكربعنديقولكانمج!يكاللهنبيانعباسبنعبداللهحديثمن)0273(،

".الحليمالعظيماللهإلاإله"لا

محتمل.والامر،"اعترف":مكان"عثرت"ما:الثلاثالنسخسائرفي)2(
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وأن،المخلوقينمنالحسنىأسمائهوسائروالملكوالحيوالبصير

حياتهبينالذيكالتفاوتوصبرهمسبحانهصبرهبينالذيالتفاوت

صفاته.سائروكذا،وأسماعهموسمعه،وعلمهموعلمه،وحياتهم

يسمعهاذىعلىاصبراحد"لا:قالبهحلقهأعرفذلكعلمولما

")1(.اللهمن

،وسترهوعفوهبرحمتهكعلمهمسبحانهبصبرهالبصائرأربابفعلم

أعظمعنصبروهو،وعرةوعظمةوقدرةعلمكمالمعصبرأنهمع

الاكرمينوأكرمالملوكوملكالعظماءأعظممقابلةفان،عليهمصبور

وأفحشالفجوروأعظمالقيحبغاية،إحسانكلفوقإحسانهومن

وأسمائه،كمالهفيوالقدح،بهيليقلاماكلإلىونسبته،الفواحش

بالسبومقابلتهمرسلهوتكذيب،آياته]912/ب[فيوالالحاد،وصفاته

إلاعليهيصبرلاأمر=وإهانتهموقتلهمأوليائهوتحريق،والاذىوالشتم

أولهممنالخلقجميعلصبرنسبةولا،منهأصبرأحدلاالذيالصبور

سبحانه.صبرهإلىآخرهمإلى

بينهما،والفرقوحلمهتعالىالربصبرمعرفةتعرفأنأردتوإذا

نإزالتاولينتزولاانلارضواالسمؤتيمسرفاللهإن!>:تعالىقولهفتأمل

وقوله:41[،]فاطر:!(غفوراخليماكانإن!ب!ةمناحدمنا!س!ا

سفظرنالسمواتتادجإصاشئالذحتخجولداالرحمناتخذلواوقا>

[19-88:]مريم!(ولدادعواِللرحمنأن!هدااتجبالموتخرالازضوتلشقمئه

.46[:]إبراهيم!(الجبالمثهلتزولم!رهمهـإنكات>:وقوله

قريباهتخريجهسبق)1(
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)1(.اللامفتحمنقراءةعلى

،والارضالسماواتزواليمنعانومغفرتهحلمهأنسبحانهفأخبر

فبحلمه،الصبرهوادمبنيبكفرتزولاأنوامساكهما،أمسكهمافبالحلم

أعدائه.معاجلةعنصبر

لعظمبالزوالوتستاذنتهموالارضالسماواتبانإشعارالايةوفي

عنهم،عقوبتهحبسوذلك،ومغفرتهبحلمهفيمسكهاالعباد،بهياتيما

الحلم،صفةهوالامساكعنهصدرفالذي،تعالىصبرهحقيقةوهو

ماوبينالعقوبةحبسبينففرق،العقوبةحيسوهوالصبرهووالامساك

فتأمله.،حبسهاعنهصدر

يستأذنوالبحرإلايوممن"ما:مرفوعاأحمدالامام"مسند"وفي

.")2(ادمبنييغرقانربه

بالطبع،الترابكرةتعلوالماءكرةلان؛الطبيعةمقتضىهووهذا

الجبالخروروكذلك،وصبرهوحلمهبقدرتهيمسكهسبحانهاللهولكن

مافان،وحلمهبصبرهذلكعنيحبسهاتعالىالرب،السماواتوتفطر

والجلالالعطمةمقابلةفيوالفجار)3(والمشركونالكفاربهيأتي

)1(

)2(

)3(

الكسائي.قراءةوهي(.لتزول>هكذاالثانيةوضمالاولىاللامفتح

فيالسبعة:انظر.ليقولزيداإن:تقولكماللتوكيد،الاولىاللامفتكون

937.صالقراءاتوحجة363،صالقراءات

ىلجي!اللهرسولعنالخطاببنعمرعن43(،)1/"مسنده"فياحمدرواه

اللهيستاذنالارضعلىمراتثلاثفيهايشرفوالبحرإلاليلةمن"ليس:قال

وجل".عزاللهفيكفه،عليهمينفضجانفي

)37(.رقم"المتناهية"العللفيالجوزيابنوضعفه

.الاخرىالشلاثالنسخمنوالتصويب"والكفار"،:الاصلفي
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أسباباالاسبابهذهمقابلةفيسبحانهفجعل،ذلكيقتضيوالاكرام

تلكتقابلوأتمه،فرحأكملبهاويفرحويرضاهايحبها

تلكفدافعت،وخرابهالعالمزوالسبب)1(هيالتيأ[]013/الاسباب

وغلبتها،لغضبهرحمتهمدافعةاثارمنهذاوكانوقاومتها،الاسباب

الرحمةغلبتكماالغضبأثرالرحمةأثرفغلب5،إياوسبقها،له

الغضب.

وبفعل،السخطصفةمنالرضابصفةغ!يمالنبياستعاذولهذا

بها،قائمانهماإذالذاتفيالامرينجمعثم،العقوبةفعلمنالمعافاة

بكواعوذ،عقوبتكمنبعفوكواعوذ،سخطكمنبرضاك"اعوذ:فقال

.)2("منك

فهو،وقضائهباذنهوحلقهمشيئتهعنصادرهوبهيستعاذمافان

الذيوهووكونا،خلقامنهايستعاذالتيالاسبابوقوعفيأذنالذي

الذيوهو.والمسببالسببفمنهوكونا،خلقاشرهاويدفعمنهايعيذ

وأعدهاأوجدهاالذيوهو،التأثيرقوىوأعطاهاوالابدانالانفسحرك

بينويحولشاء،إذايمسكهاالذيوهوشاء،ماعلىوسلطهاوأمدها

وتأثيرهاهقواها

وقطعالتوحيد،محضمنمنك"بك"اعوذ:قولهتحتمافتامل

هدوإفرا،وحدهبهوالاستعانة،عليهالتوكلوتكميل،غيرهإلىالالتفات

بالضريمسالذيفهوالخير،وجلبالضرودفعوالرجاء،بالخوف

مشيئته،منبمشيئتهالمستعاذوهو،بمشيئتهيدفعهالذيوهو،بمشيئته

)ن(.و)ب(منواستدركتها،الاصلمنساقطة)1(

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)486(رقم"صحيحه"فيمسلمرواه)2(
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وما،عليهيصبرماحلقالذيسبحانهوهو،بفعلهفعلهمنالمعيذفهو

أرضاه،وظلمهموشركهموكفرهمالخلقمعاصيأغضبهفإذا،بهيرضى

فيعيذ؛لهوطاعتهم،إياهوحمدهم،لهالمؤمنينوعبادهملائكتهتسبيح

غضبه.منرضاه

نورنهار،ولاليلربكمعند"ليسمسعود:بنعبداللهقال

عندهأيامكممنيوممقداروإن،وجههنورمنوالارضالسماوات

فينظر،اليومالنهارأولبالأمسأعمالكمعليهفتعرض،ساعةعشرةثنتا

فأولذلك،فيغضبهيكرهماعلىمنهافيطلع،ساعاتثلاثفيها

فتسبحه،عليهميثقليجدونهالعرلشحملةبغضبهيعلمب[]013/من

الملائكة،وسائرالمقربونوالملائكةالعرلشوسرادقاتالعرشحملة

فيسبحون؛صوتهيسمعحتىشيءيبقىفلاالقرنفيجبريلينفخحتى

،ساعاتستفتلك،رحمةالرحمنيمتلىءحتىساعاتثلاثالرحمن

ائدبهو>قولهفذلك،ساعاتثلاثفيهافينظربالارحاميؤتىثم:قال

لمجشالمنيهب>و6[،:عمران]آل)1((يشاكئفالأرئمامفىيصؤر!ؤ

لمجمثامن!تجعلوإتثآدبخرانايزوجهئماؤ!الذكوريتنآءلمن!لهبإتثا

فينظربالارزاقيؤتىثم،ساعاتتسعفتلك[ه94،0:]الشورى(عقيمأ

26[]الرعد:ويفدر(لمجشالمنالرز!طس!>:قولهفذلكساعاتثلاثفيها

."ربكموشانشأنكمهذاقال[92:]الرحمن(شانهوفييومص>:وقوله

الدارمي،سعيدبنوعثمان،""السنةفيالطبرانيالقاسمأبورواه

.)2(
وعيرهم،خزيمهوابن،مندهوابن،الانصاريالاسلاموشيخ

)1(

)2(

.الاخرىالثلاثالنسخمنواثبتها،الاصلفيليست"يشاء"

رقم=مندهلابن"الجهميةعلى"الردو)114(،رقمسعيد"بنعثمان"نقض
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بهوشركهموكفرهماعداءهالانعامسورةفيسبحانهاللهذكرولما

ملكوتمنأراهوما،إبراهيمخليلهشأنذلكبإثرذكر،رسلهوتكذيب

ثم،وتوحيدهاللهدينإظهارفيقومهبهحاجوما،والارضالسماوات

ثم،والنبوةوالحكمالكتابواتاهمهداهموأنهذريتهمنالانبياءذكر

.98[:]الانعامببهفررن(بهائتسوافومابهافقدَطناهؤلاءبهايتبفرقإن>:قال

ويجحدبه،يكفرمنالارضفيجعلكماسبحانهأنهفاخبر

بهكفربمايؤمنمنعبادهمنفيهاجعلكذلك،رسلهويكذبتوحيده

وبهذا،أضاعوهماحرماتهمنويحفظ،بهكذبوابماويصدق،أولئك

أعدائهأهواءالحقاتبعفلووإلا،والسفليالعلويالعالمتماسك

جعلولهذا.العالمولخرب،فيهنومنوالارضالسماواتلفسدت

،الارضمنلهالممسكةالاسبابرفعالعالمخرابأسبابمنسبحانه

الاسبابلتلكيبقىفلا،بهوالقائمون،ودينه،وبيته،كلامه:وهي

وتمانعها.تقاومهاأسبابالعالملخرابأ[]131/المقتضية

فيالصبور""واسم،الاوصاففيأدخل""الحليماسمهكانولما

عن)1(القرانفيبهالاستغتاءفوقعالصبر،أصلالحلمكان،الافعال

أعلم.والله،الصبور""اسم

)1(

.)09(

قيولاللهرويالكلامذمفيولاللالكائيالسنةفيعليهاقفولم

خزيمة.لابنالتوحيد

)147(،)111(،رقم"العظمة"فيابوالشيخايضا:رواهوالاثر

)1/الاولياء""حليةفينعيموابو)8886(،رقم"الكبير"فيوالطبراني

)674(.رقم"والصفات"الاسماءفيوالبيهقي(،137

.الاخرىالثلاثالنسخمنواثبتها،الاصلفيليست"القران"في
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فصل

.)1(هريرةأبيحديثفيفهوبالشكور؛سبحانهتسميتهوأما

شا!راالدهوكان>:تعالىاللهقالشاكزا،تسميتهالقرانوفي

147[.عليما!(]النساء:

!(طيمشكوبز>والمحه:تعالىاللهقالشكورا،أيضاوتسميته

(!مشكواسجكلكانجزالكمكانهذاإن>:تعالىوقال،[17:]التغابن

.[22:]الانسان

(2)

عليه،وأثابهمسعيهمشكرأن:الامرينبينسبحانهلهملمحجمع

فيجمع،إليهتابإذالهويغفر،طاعتهأحسنإذاعبدهيشكرتعالىوالله

شكور.غفورانه،لاساءتهومغفرتهلاحسانهشكرهبينللعبد

وأسبابه،العبد،شكرحقيقةذكرالعشرينالبابفيتقدموقد

)3(
ووجوهه.

بصفةأولىفهو،صبرهكشأن،اخرشأنفلهتعالىالربشكروأما

العبديعطيفانه؛الحقيقةعلىالشكورهوبلشكور،كلمنالشكر

يستقلهفلا،والطاعةالعملمنالقليلويشكر،عليهيشكرهلماويوفقه

ويشكر،مضاعفةأضعافإلىأمثالهابعشرةالحسنةويشكر،يشكرهأن

الشكرلهويلقي،الاعلىملئهوفيملائكتهبينعليهجمشيبأنبقولهعبده

ماجهوابن"،غريب"حديث:وقال)7035(،رقم"جامعه"فيالترمذيرواه)1(

)3861(.رقم""سننهفي

.الاخرىالثلاثالنسخمنوالمثبت"فجمعهم".:الاصلفي)2(

بعدها.وما412ص)3(
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لهبذلوإذا،منهأفصلاعطاهشيئالهتركفاذا،بفعلهويشكرهعبادهبين

وشكره،والبذلللتركوفقهالذيوهو،مضاعفةأضعافاعليهردهشيئا

.وهذاهذاعلى

فأراد)1(،ذكرهعنشغلتهإذلهغضباالخيلسليماننبيهعقرولما

الريح.متنعنهاأعاضه،أخرىمرةتشغلهألا

منهاأعاضهم،مرضاتهفيمنهاوخرجواديارهمالصحابةتركولما

عليهم.وفتحها،الدنياأملكهمأن

[ب]131/لهشكر،لهالسجنضيقالصديقيوسفاحتملولما

يشاء)2(.حيثمنهايتبوأالارضفيمكنهبأنذلك

بأنذلكلهمشكر،أعداوهمزقهاحتىلهأبدانهمالشهداءبذلولما

منوتأكلالجنةأنهارتردفيهاأرواجهمأقرخضراطيرامنهاأعاضهم

.وأبهاهوأجملهتكونماأكملعليهمفيردها،)3(البعثيومإلىثمارها

وسبوهم،منهمفنالوا،لاعدائهمفيهأعراضهمرسلهبذلولما

الثناءأطيبلهموجعل،وملائكتههوعليهمصلىأنذلكمنأعاضهم

)1(

)2(

)3(

بائعشؤعدثهعرضإذ!إته،أؤابالعتدنعمسلئمنلداود>ووهئنا:تعالىاللهقال

فىردوها!بالحمابتواربحتئرفطبمرعنالحيرحمتأتجتتإنيفقال!اتجيا؟الضئفحت

(!انابثمجسهاكزسئه-فىوانمياسيمقفتناوثقد!ؤآلأغناقباالئموىمسالافالفق

.34[-03:]ص

برحمتنامننصيمبلمجثآءمتهاحثثلتوالأرضفىيوسفمكناكذلك>:تعالىاللهقال

.[65:يوسف]!(المخسنينأخرلقحيعولا!ثاء

عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهعن)1887(رقم"صحيحه"فيمسلمروى

الحديث."...قناديللهاخضرطيرجوففي"ارواحهم:مرفوعا
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الدار.ذكرىبخالصةفأحلصهم،حلقهوبينسماواتهفي

مثقالأنهولوعملا،احسنمناجريضيعلاأنهسبحانهشكرهومن-

فيوالمعروفالخيرمنيفعلهبماعدوهيجازيأنه:شكرهومن

الاحسانمنيعملهماعليهيضيعفلا،القيامةيومعنهبهويخففالدنيا،

.)1(إليهحلقهأبغضمنوهو

العطشجهدهقدكانكلبابسقيهاالبغيللمرأةغفرأنهشكرهومن

طريقعنشوكغصنبتنحيةلآخروغفر)2(؛الثرىأكلحتى

نفسه،إلىإحسانهعلىالعبديشكرسبحانهفهو)3(،المسلمين

إليه.أحسنمنيشكرإنماوالمخلوق

نفسهإلىبهيحسنماالعبدأعطىالذيهوأنهذلكمنوأبلغ

نسبةلاالتيالمضاعفةبالاضعافقليلهعلىشكرهبل،عليهوشكره

فمن،الشكروإعطاءالاحسانبإعطاءالمحسنفهو،إليهاالعبدلاحسان

سبحانه؟منهالشكورباسمأحق

)1(

)2(

)3(

:قالعنهاللهرضيمالكبنانسعن)8028(رقم"صحيحه"فيمسلمروى

ويجزىالدنيا،فيبهايعطى،حسنةمؤمنايظلملاالله"إن:ىلمجي!اللهرسولقال

إذاحتىالدنيا،فيللهبهاعملمابحسناتفيطعمالكافرواما،الاخرةفيبها

بها".يجزىحسنةلهتكنلمالاخرةإلىافضى

رقم"صحيحه"فيومسلم)3467(،رقم"صحيحه"فيالبخاريذلكروى

ع!يم.النبيعنهريرةابيعن)2245(

رقم"صحيحه"فيومسلم)2472(،رقم"صحيحه"فيالبخاريذلكروى

!ك!.النبيعنهريرةأبيعن)1491(
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شكردبإنبعذابكمالدةبلما>:سبحانهقولهوتأمل

ضمنفيتجدكيف[147:]النساء!<لجماشا!رااللهوكالنوءامنتم

كما،جرمبغيرسدىعبادهتعذيبيأبىتعالىشكرهأنالخطابهذا

باطلا.سعيهمإضاعةيأبى

درهذاوفيمسيء،غيريعذبولامحسنأجريضيعلافالشكور

يدخللاماعلىيعذبهثم،يطيقهلاماعبدهيكلفأنهزعممنلقول

علؤاالباطلوالحسبانالكاذبالظنهذاعناللهتعالى،قدرتهتحت

كبيرا.

ولاأ[]132/الشكورالمؤمنيعذبلاأناقتضىسبحانهفشكره

كماذلكخلافعنمنرهفهو،الصفةهذهلوازممنوذلك،عملهيضيبع

.وحمدهوغناهكمالهتنافيالتيوالنقائصالعيوبسائرعنينزه

ذرةمثقالأدنىبأدنىالنارمنالعبديخرجأنهسبحانهشكرهومن

)1(
القدر.هذاعليهيضيعفلا،خيرمن

الناسبينيرضيهمقامالهيقومعبادهمنالعبدأنشكرهومن

كما)2(،المؤمنينوعباده،ملائكتهبهويخبر،بذكرهوينوه،لهفيشكره

بينبذكرهونوه،عليهبهوأثنى،المقامذلكفرعوناللمؤمنشكر

)1(

)2(

رقم"صحيحه"فيومسلم)0751(،رقم"صحيحه"فيالبخاريذلكروى

عنه.اللهرضيمالكبنانسحديثمنكلاهما)326(،)391(

رقم"صحيحه"فيومسلم)5074(،رقم"صحيحه"فيالبخاريروى

تعالى:الله"يقول:عني!النبيقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن)2675(،

ملأفيذكرتهملأفيذكرني"وان:وفيه،الحديث"...بيعبديظنعاندأنا

".منهمخير
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فلا)3(،إليهودعوتهمقامهيسلصاحب)2(شكرهوكذلك)1(،عباده

يغفرشكورغفورسبحانهفانه،هالكإلاومغفرتهشكرهبينعليهيهلك

العمل.منالقليلويقبل،الزللمنالكثير

منإليهخلقهأحبكانالحقيقةعلىالشكورهوسبحانهكانولما

واتصفعطلهامنإليهخلقهأبغضأنكماالشكر،بصفةاتصف

اتصفمنإليهخلقهأحب:الحسنىأسمائهشأنوهذابضدها،

الكفور،يبغضولهذابأضدادها،اتصفمنإليهوأبغضهمبموجبها،

واللئيم.والمهينوالجبانوالبخيلالقلبوالقاسيوالجاهلوالطالم

يحبرحيمالعلماء،يحبعليم،الجماليحبجميلوهو

صبور،الشاكرينيحبشكور،المحسنينيحبمحسن،الراحمين

قادر،السترأهليحبستيرالجود،أهليحبجواد،الصابرينيحب

عفو،الضعيفالمؤمنمنإليهأحبالقويوالمؤمن،العجزعلىيلوم

وصفاتهأسمائهاثارمنفهويحبهماوكل،الوتريحبوتر،العفويحب

وينافيها.يضادهاممافهويبغضهماوكل،وموجبها

)1(

)2(

)3(

يقولانرجلاإيمنه،القسلونيكتمفرعؤتءالمنمؤمنرجلوقال>:تعالىاللهقال

صحادقايك!نقعتهكذبينحذصبايكوإنزلبهئممنبائبيتتجاءكموقداللةرفي

.[82:فرغا]!<كذابهوم!رفمقيهدىلااللهإنيعدكتملذىأبعضيصتكم

.الاخرىالثلاثالنسخمنواستدركتها،الاصلمنساقطة

المرسلب!انبحوايقؤمقاليسىرجلالمدينةاقصامقوجا>:تعالىاللهقال

ءأتخذ!ترجعونوإليهفظرنيالذىاعبدلالىوما!!هتدونوهماجريشل!لامناتبعوا

ادبمإني!ينقذونولاشيايرشفعتهمعفلغنلابضحزالرحمنيردنإنالهةدهـنه"من

فوعىيخيفقالالجنةادضلقيل!فاسمعونبرئبهمءامنفإت!ئبيه!ضظلفى

.[72-02:يس]!(المكرمينمنوجعلنىرفيغفرلىدما!يعلمون

544



خاتمة

فشمرعلملكرفعقد،الاخرةوالداراللهإلىالسفرعلىعزممنيا

عيبومشاهدةمنتهمطالعةبينسيركواجعلالتشمير،أمكنفقدإليه

منللعارفوالذنبالنعمةمشهدأبقىفماوالتقصير،والعملالنفس

إلاب[]132/المعولماالسعير،عذابمنمنجيتيهذه:يقولحسنة

بذنبيوأبوءعليبنعمتكأبوء،فقيرإليهماأحدفكلومغفرتهعفوهعلى

الغفور.الرحيموأنتالمسكينالمذنبأنا،لي[)1(]فاغفر

نعمهمننعمةأدنىيبطلها-مماسلمتلو-أعمالكتساويما

باللهرعيتهافهل،إليكبهاأرسلحينمنبشكرهامرتهنوأنت،عليك

وادخلالرجاءبحبلفتعلق؟يديكوطوعتصريفكفيوهيرعايتهاحق

.03[:]فاطرثيو،(فنويىإنه>الصالحوالعملالتوبةبابمن

تحصيلطرقوعرفهأبوابها،لهوفتحالنجاةطريقللعبدنهج

نفسهفيوأشهده،معصيتهوبالمنوحذرهأسبابها،وأعطاهالسعادة

وانأشكر،وأنافبفضليأطعتإن:وقالوعقابها،شؤمهاغيرهوفي

.34[]فاطر:ردضالغقورشكوز!(إص>،أغفروأنافبقضائيعصيت

والكسل،العجزمنبهيستعيذأنوأمره،العللالعبدعنأزاح

صإ>الزللمنالكثيرلهويغفر،العملمنالقليللهيشكرأنووعده

ردضالغقورشكويئ!(.

علىلانفسهإلىإحسانهعلىشكرهثم،عليهيشكرهماأعطاه

لديه،ويقربهجزاءهيحسنأنلنفسهإحسانهعلىووعده،إليهإحسانه

.الاخرىالنسخمنزيادة)1(
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ربخالغفوإبر>،يديهبينيفضحهولامنهاتابإذاخطاياهلهيغفروان

شكوز!(.

امالبكرمهوعكفتفوسعها،المذنبينهفواتبعفوهوثقت

التائبيندعواتالطباقالسبعوخرقتطمعها،قطعفماالمحسنين

دابةمنفما،ورزقهومغفرتهعفوهالخلائقووسعفسمعها،والسائلين

ربخاإص>،ومستودعهامستقرهاويعلم،رزقهااللهعلىإلاالارضفي

.شكؤر!(لغفو

مافوقومؤمليهسائلهويعطي،السؤالقبلبالنوالعبيدهعلىيجود

عددذنوبهبلغتولوإليهتابلمنويغفر،الامالمنهمبهتعلقت

.شكوز!(دهـشالغفوإص>،والرمالوالترابوالحصىالأمواج

الفاقدمنالتائببتوبةوأفرحبولدها،الوالدةمنبعبادهأرحم

وجدها،إذاالمهلكةالارضفيوشرابهطعامهعليهاالتيلراحلته

منذرةبمثقالإليهتقربفمنأ[]133/خلقهجميعمنللقليلوأشكر

شكؤر!(.ربخالغفوإص>وحمدها،شكرهاالخير

والائه،بحلمهإليهموتحبب،وأسمائهبأوصافهعبادهإلىتعرف

وأحسنإليهتابمنووعد،بالائهعليهمجادأنمعاصيهمتمنعهولم

.شكؤر!(دهـشالغقوإص>،لقائهيومذنوبهبمغفرةطاعته

والمحن،معاملتهفيكلهاوالارباح،طاعتهفيكلهاالسعادة

شكرهمنأنفعللعبدفليس،ومخالفتهمعصيتهفيكلهاوالبلايا

شكوز!(.ربخالغفوإص>،وتوبته

الكتابوضمن،الرحمةنفسهعلىوكتب،النعمةحلقهعلىأفاض
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.شكوز!(لغقودىرنىاإص>،)1(غضبهتغلبرحمتهأنكتبهالذي

ومعصيةفيحلمويعصى،وفضلهتوفيقهمنوطاعتهفيشكريطاع

لمكأنهحتى،لهفيغفرالقبيحفاعلإليهويتوب،وجهلهظلمهمنالعبد

شكؤر!(.ربخالغفوإص>،أهلهمنقطيكن

،حسبانولاعددبلايضاعفهاأوأمثالهابعشرةعندهالحسنة

مفتوحالتوبةوباب،والغفرانالعفوإلىومصيرهابواحدةعندهوالسيئة

لغقوهـشاإبر>،الزماناخرإلىوالارضالسماواتخلقمنذلديه

شىدؤر!(.

عنتقلعلاعطاياهوسماءالاونىار،ومحطالامالمناخالكريمبابه

الليلسحاءنفقةتغيضهالاملأىويمينهمدرار،هيبلالغيث

.شكوز!(لغقودىربخاإص>،والنهار

ولا،الشاكرونإلابعطاياهيفوزولا،الصابرونإلاوصاياهيلقىلا

رشاإبر>،المتمردونإلابعذابهيشقىولا،الهالكونإلاعليهيهلك

شكوز!(.لغفو

علىأقمتواذا،غيورفانهغرةعلىيأخذكأنالمتمردأيهافاياك

وبشراكصبور،لكنهيهملكلمفانهفاحذرهبنعمتهيمدكوهومعصيته

.!(شكويئلغقودىربخاإص>،ورحمتهبمغفرتهالتائبالمحسنأيها

واسعأنهعرفومن،معاملتهفيتنوعشكورالربأنعلمومن

رقم"صحيحه"فيومسلم)4931(،رقم"صحيحه"فيالبخاريروى)1(

الخلقاللهحلق"لما:قالعنيرالنبيأنعنهاللهرضيهريرةابيعن)2751(،

".غضبيتغلبرحمتيإن:العرشفوقعندهفهو،كتابهفيكتب
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ييأسلمغضبهسبقترحمتهأنعلمومن،مغفرتهبأذيالتعلقالمغفرة

شكوز!(.ربنالغفو3إص>،رحمتهمن

عليه،ب[]133/تدحلهحتىبيدهأخذتصفاتهمنبصفةتعلقمن

أسماءهأحبأحبهومن،إليهوصلالحسنىبأسمائهإليهسارومن

لديه.شيءاثروكانت،وصفاته

إليهالتقربفيالجوارحوكمال،ومحبتهمعرفتهفيالقلوبحياة

بأوصافعليهوالثناءذكرهفيوالالسنة،بخدمتهوالقيام،بطاعته

طاعتهوأهل،مجالستهأهلذكرهوأهل،زيادتهأهلشكرهفأهل،مدحته

حبيبهم،فهوتابواإن،رحمتهمنيقنطهملامعصيتهوأهل،كرامتهأهل

الخطاياعنهمليكفر،المصائببانواعيبتليهم،طبيبهمفهويتوبوالموإن

.3[0:]فاطر!(شورينورإنه>،المعايبمنويطهرهم

ربنايحبكمافيهمباركاطيباكثيراحمدا،العالمينربللهفالحمد

السماواتيملأحمدا،جلالهوعزوجههلكرمينبغيوكما،ويرضى

كلهامحامدهبمجامعبعد،شيءمنربناشاءوما،بينهماوماوالارض

نعلم،لمومامنهاعلمناماكلهانعمهعلى،نعلملمومامنهاعلمناما

بهجرىماوعدد،الغافلونذكرهعنوغفل،الحامدونحمدهماعدد

علمه.بهوأحاط،كتابهوأحصاه،قلمه

وقائدالمتقينوإمامالرحمةنبيمحمدورسولهعبدهعلىاللهوصلى

الوكيل.ونعماللهوحسبنا،كثيراتسليماوسلم،الخير

***
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.الالبابأوليبمجامعأخذالذيالكتابهذانسخمنالفراغوكان

الماب،دارإلىصاحبهمعوسيوفدهم،أوابعبدكلنهجإلىووصل

،بالسحابالنازلةربهرحمةإلىالفقيريدعلى،الوهابالعليمبالفتاح

ولوالديهلهاللهغفر)1(،الباهيالقرشيمحمدبنمحمدبنمحمد

ولجميع،إليهأساءولمنإليهأحسنولمن،ولاقاربهاللهفيولاخوانه

والافات،الكدرجميعمنقلوبناضمائروصفى،والمسلماتالمسلمين

سبعينسنةشوالمنعشرثامنفيصلاتهابعدالجمعةيومفي

محنة.بلاوعابداساجداالعمروبقيةتقضيهااللهأحسن،وسبعمائة

المقدمة.فيترجمتهتقدمت)1(
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الكريمةالاياتفهرس

البقرةسورة

212"531"131"725"[54:]البقرة(...لصلؤةوالصبرباواستعيؤا>

485[501:]البقرة<يشآهمنجمىحمتهءيخنفر>والله

ويربهي!مءايخنناعلئكخشلوامعكمرسولافي!مأرسلنا>كمآ

223[151:]البقرة<لقليونتكوتوالئمضاويعئمكموالححمةالكئفويعلمكم

2223"91[521:<]البقرةولاتكذرونواش!روالىكزكنمأبهر،نيمأ>

8501"5"25[531:]البقرة<لضلوةلصيروابااستعينواءامنوالذين1جأئها>

وإتآلئهقالوآإئاضصيبةأصبتهماإزائذين!الضبرفيوبثتر>

7113،183،412،للب51هِ!
ءووورحمةزئهمقنصلواتعيتهنمأؤلبهك!زجعونإليه

[1-55157:]البقرة<المحهتدونهم

123[061-951:]البقرة<والهدىانجيتتمنالزلامايكتمونالذينان>

222[172:]البقرة<لقبدوتإياهكنتمإنلله>واشكروا

894[018:البقرة1<لمؤتاحضراحدكمااذعليكغكتب>

763[831:لبقرةا1<لضياماعلي!مكئبمنوأاهلذيناجايفا>

2253[47:]البقرة<مل!لوتطالحخبعثقداللهإنلهرفبيهموقال>

412[942!]البقرة<!برينامعللهوا>

2911[46:]البقرة<ىلاذوالمنباصدقاتكملانبطوا،امنوااتذينيأتها>

عمرانيلسورة

538[6:عمران<]ا!يـماءآلارمحمامكيفيمحوربقهوالذى>

42،3053[41:عمرانا!أ<لبنينوا!سااامفلشهؤتاحمثللناسزئن>

523[51:عمران<]ا!لحم1ذمنبخيزأؤنجئكمقل>
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523[61:عمراناال1<بؤنجافاغفرلنا.امئاإشاربايقولون!الذجمن

37122[:عمران]اال<حساءبنيريشابممنيززقللهاإن>

132"6[021:عمراناال<1شثالايمنز!مكيدهتموتتقواضبروا>وإن

322[231:عمراناال!1لآ!اصوانتم2ببداللهلضركمودقد>

132"53[521:عمران]اال<فورهممنهـلأتوكموتئقواتضيروانجلأإن>

122[921:عمران<]ال!اءمنويعذب!صاءلمنيغفر>

921[913:عمراناال1<لاعلوناواشمتحزلؤاولا>ولاتهنوا

112،022،122[441:عمراناال1<الش!ريناللهوسيجزي>

122"212[541:عمراناال1<لشبهرينا>وسنوى

133"6[641:عمراناال1<رتتونمعهنزقنلمنوكاين>

223[251:عمراناال!1لاخرةايرلدويخممنيخالرايريدمن>منم

221[861:عمران]اال<لأمورمنَعزمالثذفانوتتقواتقعبرواوهان>

031"353"4صها""6[002:عمران1ال<اضبرواوصابروامنواءاالذينيهايها>

النساءسورة

[3:النساء1<ني+الاتعولواالك>د

[21:النساء1<صليمعليموالله>

[96:المساء1<التبئنمنعلئهمالدهاذعمالذينمع>فلرلائك

[231]النساء:<به-ئحزاسوءيعملى>من

135[<]المساء:جمهمااؤكفاللهيكررغنؤفا>إن

اللهوكانوءامانتمشكرتزإنبعذايحمألنهيفعلما>

(]المساء:147[شا!راعليما
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الانعامسورة

23[:الانعام1<مثئركينماكئاوادلورئنا>

[-7228:]الانعام<الناركلوقفواولوترى+إذ>

[14:]الانعام(ماتننركونوتذسؤنشاإنماتدعوناليةفيكثمفتدعونةا!اتاه>

[44:]الانعام!بهذئحروامافلضاث!وا>

53[<]الانمام:بئسبمفحهمفننا>وكذلف

98[الانعام:<1بهاكنافقدهترلاهبهايكفر>فارز

[461:لانعام<]ااخرىوزروازريرئزرولاعلحهألاإنفسصلتكسبولا>

"213[561:]الانعام<لأرضاظ!فجعلحمالذىوهو>

لأعرافاسورة

[71:الاعراف1<ضلفهمومنعمأيذبينمنلآتينهمثم>

[137:]الاعراف<الترءيلبقعكالح!قرتمك>وتمتكلمت

[441:]الاعراف<وبكلذىبرشبتىالاسعلىاضحطقتتكإدتيموس!+>قال

[821:]الاعراف<لائتلمونحتثمن>سنستدرجهم

الانفالسورة

28[:]الانفال<فتنةواولدكتماموالكم>انما

"85501"8"1"5[64:]الانفال<ا!برلىمعالئه>واصبررأإن

التويةسورة

[15:<]التوبةيشآءمنفىالله>ويؤب

28[:<]التوبةشآءإن-فضلهمناللهيغنيكم>فسوف

-35443"2[55:<]التوبةاؤلدهمولاأتوالهمتعجتد>فلا

72[:<]الضوبةائحبرمنأدئهورضوان>
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551[021:<]التوبةبهءعملصئلخلهملاكئب>ا

يونسسورة

333-24334[]يونس:<السمآمنأنزأمالدياكآالحيزةمل>إئما

353[58:]يونس<يجمعونمضاختنهوفليفرحوالكفبذوبرحمتصالمحهبقفطقل>

هودسورة

7592[]هود:<ايدايرستةفىلأرضواخلقاالتمنواتالذىوهو>

11،8132،135[<]هود:الصنلختوعملؤاصبرواالذين>إلا

32427"3169310"[15]هود:<وزيننهاالدنياالحيؤةيريدمنكان>

122[04]هود:<قليلمعه،إلاءامنوماءامن>ومن

35[411<]هود:السثاتيذهبنالحستت>إن

يوسفسورة

[18:<]يوسفجميلفصحئر>

[18:<]يوسفجميلفصحئر>

84[:]يوسف<الحزنمفعئناهوايضتعكيوسفيهاسنى>

86[:]يوسف<اللهمفواعلماللهاليبزهـحزفىاشكوا)إنما

[09:يوسف]<ويصبزيتقمن-إنه>

الرعدسورة

[5]الرعد:<قؤلهتمفعجبتعجمث>هـان

[02-91:لرعدا]<يوفونلذينا!لئ!لأااؤلوايذكر>إنما

23[]الرعد:<بابمنكلعلئهميدظون>وانمليهكه

[62]الرعد:<يشاءلمنالرزق>يسا
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إبراهيمسورة

"58[:إبراهيم1<قومكايخجأتباساموسىأربصسلناولقذ>

136،

"2922"262"202"711[:ابراهيم<1لأزيدنكمش!رتم>لفى

[12:ابراهيم1<صبرناامأجزعانالجنآ"سوا>

[22:]إبراهيم<وعلماللهإنالأضرقضىلماالشتالنوقال>

[34:!]إبراهيملاتحصوهآاللهنعم!شذوا>وإبئ

[45:لابراهيم<ا!سهرظامواالذيئمسنفىوسكننم>

[46:]إبراهيم<اتجبالمانهلتزولم!رهم>ورإنكات

الحجرسورة

[3(]الحجر:الأملويته!وشمتعوايا!لوارهمذ>

النجلسورة

25[النحل:<1القئمةيومأوزارهتمكاملةليخملوأ>

78[:النحل1<شثالالغلمو%أشهنكمبالولزمناخرجكموالله>

[69:]النحل<يغملونكالؤاماباحسنأجرهمصبروالذقا>ولنجزيى

[001-89:العحل1<لرجيماالشيطنمنياللهفاستعذانآلقرءقراتفإذا>

[181:]النحل<ينرلمونانفسصولكنكانوا>ومانللمنهم

[021:النحل1<حنيفائنهقانتاأفة%ابزهيمكاإن>

"6[621:النحل1<خيرللصبريىلهوصئزتم>ولين

"501"28"08"8[721:لنحلا]<للهئالا!صبركوماواصبز>

لاسراءاسورة

،3222[الاسراء:1<شكوراعئدا>انه؟رن
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763863[11:سراءل!]ا<لمجولالنمئنقيانوكا>

102[51:ءسرالاا<]اخرىوزروانرءئزرولا>

153[61:]الإسراء<ففسقوأمثزفيهاامرناقرقينهلكأناردناوإذآ>

1،32427[18]الإسراء:<نرلدلمنلشاماله-فيهاعجلناالعاجديرلد>كنكان

011[48:ءسرالاا]<ءشا!طتهفىيعملكلقل>

863[001:سراءلإ]ا(قتورااقيلنشننوكا>

602[201:]الاسراء<والأرضالسمواترثلاإهؤلاءانزلماعلتلقذقال>

الدفسورة

7،592213[:]الكهف(لهازيخةالارضكلماإناجعلنا>

2851[:]الكهف<والعثمئبانغدوؤرتجهميذعونالذينح>واصبزنفسك

37313[:الكهف1<رجلأسولكثمنطفؤمنثمترابمنظقكبالذى>أكفرت

333[45:]الكهف<السمامنانزلئهالدتياكماالحيؤةئثللهمواضرت>

053[46:(]الكهفالدئياالحيؤةزيخهوالبنون>المال

مريمسورة

7161[1:<]مريمهاواردلاإمنكؤوإعن>

88535-19[:]مريم(ولداالرحمقاتخذوقالؤا>

152[69:]مريم(وداألرخقلهمسيخعلألفئلختوعملواءامنواالذيى>إن

طهسورة

153[113:]طه<منهمازؤجابه-متعناماعتنتكإلىولاتمذن>

الأنبياءسورة

153[13]الانبياء:<ومسبهنكمفيهاترفغماإليواقىجعواتريهضوا>لا

35592،11،3153[]الأنبياء:<تزجعونفتنةواإلئناوالخئريألشر>ونئلودم

056



42"8323[:]الانبياء<الرخمب%ارحموانتالضرمسنى>اني

06[87:الانبياء]<لجهرنفدأنلنفظنمقضماهبذإذلنودؤاوذا>

[09<]الاذبياء:وددعوشارنج!ور!األخئزتفيلمجئرعوت!الؤا>إئهم

لحجاسورة

47[:<]الحجشاتعدو%سنؤرئبن؟لفعنديوما>و!ت

66[:]الحج<ل!فورلا!ئنا>ان

78[لحج.<]اوجهادحقاللهفىوبخهدوا>

لمؤمنوناسورة

-7[5:]المومنون<خقظون!رجهمهملذينوا>

"053[65-55:]المومنون<ولينماصلمنله-نمد!انماأتحسبون>

76[:]المؤمنون<ينضزعونومالربهتااستكانوافمالالعذا+اخذنهمولقد>

[001-99]:لمومنون<لركتيخماصخلحااغمللعلى!ازجعولورب>

"7[111:]المؤمنون<الفإدوننهمأنهخصبروادماائيؤمجزئتهم>اني

[511:]المؤمنون<لاتزجعونوانكج!تجناعبتااقحستتزأئماظقنبهئم>

النورسورة

-93435[]النور:<شئاعدهلم5-جاحتئ+إذاماءالظمان>ئحسبه

القرقانسورة

75[:]الفرفان<صصبروابمالغرفةا!نزتاؤكحف>

النملسورة

[41:لعمل]ا<انفسهمواشيقعتهابهاوجحدوا>

[04:<]العملاكفرءاشكرأمفتريىربيففط>طذامن
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الةصموسورة

26[42:]القصص<خيرفقيرمنإلنائزلتلماإنيرب>

5031[4:]القصص(صبروابمامزتينأتجرهميؤتؤن>أؤليك

،7133،آلذلررويردال...المجوةلرلدونالذلىقالءزينتهفىءقومهفىفخرج>

8253[970-:]القصص<خيراللهثوابويلسخلعلماأوتوا

العنكبوتسورة

423[2-1:العنكبوت]<منااءيقولواآنيتركواآنح!لناااحسب!لصا>

123[13:]العنكبوت<وليمسثلنلهماثقاءلاواثقااثقاالتموليحم!>

602<لهصوزتىمشنهئممنلسخشئنوقدوثمودااوعاص>

38[]العنكبوت:

88،98"501<المخسنينلمعاللهو!نسبلنألنهديخمفيناجهدواوالذين>

96[]العنكبوت:

لقمانسورة

222[41:]لقمان<أمهحملتهبولديهلإنسئناووصعتنا>

05،133[17:]لقمانواضبر<المحبهرعنوانهلمعروفوآمرباالقحلؤةاقميبنئ>

482،082[02:<]لقمانودإطنةطهزة-نعمهعلتكتم>واسبغ

3،8413،502[1:]لقمان<2شكو2صبالكللأينزِلكذفى>ان

السجدةسورة

6،031،361،781،602[42:!السجلةصبروالضايهدونيمرناألهمةقنهتموجعلنا>

الأحزابسورة

706[:]الأحزاب<ةجومنهـمتفميثقهمالتينمنا!ذناور>

35136[:]الأحزاب<والمحدقتوالفئهدقين>

533[15:لاحزاب]ا<عليماخليمااللهو!ان>

562



72[:]الأحزاب<جهولاظلومانإنهبمالانسسنوحمالا>

سباسورة

[31:صبا]<البصكورعبادىئنوفليل>

[71:صبا]<الكفورلاائحزىوهل>

[91سبا:<1سزقيومزقنهمكلأحاديث>فجعلنهتم

[221-0]صباة<فاتبموهظثه-اتيسعليهمصدقولقد>

37[]صبا:(زلفعتقرصلصرعاندناباثتىاولدكمولاأقولدرومأ>

فاطرسورة

[81:طرفا](أخرثونروانر"كرولا>

[03:طرفا1<غقورشور-إنه>

[43:طرفا]<شكوزلغفو3رئنابر!>

[14فاطر:<1تزولاانوالأرضالشموتيمسثالله>إن

الصافاتسورة

77[:فاتلصاا]<!اتباقينذريتهوجعلنا>

صسر

24[<]ص:ماهموقليلالصلختوعملواامنواالذين>إلا

[44:مر1<اؤالب7انهانعئدنعمصابراوجدنهاتا>

الزمرسورة

[7[الزمر:<يرصئولاعبهغغئئأدلهبرتكفروافاإن>

[01:الزمر1<7بغيرحساأجرهمالقنهبروبئيوفيإنما>

فصلتسورة

[03-31:فصلت1<استقمواثتمالمحهرنجاقالؤاالذيف>إن
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عدؤوبئنموطنكالذىفإذااحسنهيلتيباادغالس!ئئةولاالحسنةولاقشوي>

<]فصلت:34[ولىٌحميم؟"نه

7133"35[:]فصلت<عظيمحوذوإلايلقنهاوماصبرواالذين>إلا

الشاواراباسواراة

[11:]الشورى(لبصيرالسميعاوهوشئ-لياسبامثله>

06[13:]الشورى<إلقاأوحينآراائذدادراحابها-وضىماالراينمارالكم>ش!خ

24-326247"1[02:الشورى<1حرايهِفىرلهنزدلأخرشاحرثيردرا%منكا>

053[27:]الشورى<لازضافىلبغؤا-لعبادهالرراقاللهبسراولرا>

155"03015[:]الشورى<أيذيكؤكسبتفبمامصيبةتنأصئبموئآ>

32431[:الشورى1<البخركالانتهلرفياتجوارءايتهومن>

8502"33[:الشورى1<شكور2صبالئىلأيئزذلكفي>إت

8132"[43:]الشورى<عرماالاماورلمتالكدإنوغفرصبرولمن>

538[05-94:]الشورى<الراكورايثمآءلمنوداهبيثمآءإاداثالمرا>يهي

الراخراداسواراة

32353[:]الراخرف<بيانهمقسماعانحنرلبقرحمتباقسموناهم>

33053[:]الزخرف<لجعلناوحدصامةالئاسيكونانولولآ>

لاحقافاسورة

921"395[5:فلاحقا]ا(لزسلامنلعزرااؤلواصبرفاضحبزكما>

الفتحسواراة

92033[:<]الفتجالكفاربهمليغي!الرراع>باغاحامي

564



الحجراتسورة

792[13:الحجرات<1ائتنتبهمعنداللهأسنرمكر>إن

الذارداتسورة

757"560[:]الذاريات<ليعبدونالاوألإدنساتجنخلقتوما>

الطورسورة

412"781"8921"80"[84:<]الطوربأجمن!افإنكرثكواصبر-لح!>

النجمسورة

3729[:]النجم<وفى+الذىوإتزهيم>

سرالرسورة

232[13:]الرحمن(تكذبانرثبهمالاءافبائ>

92538[:الرحمن1<شانهوفىيؤم!ئ

الواقعةسورة

4153[5:الواقعة1<منرفينلتندقبلكادؤاتاصت>

لتداسورة

094]الحديد:<لهريضعفحسناقرنسااللهوااترضواوالمصدق!المصذقين>إن

18]91-

2325[0]الحديد:<منلفاخزمنزينتمومتولعبالدنياالحيؤمتاتماتاغلموا>

3594"84"992[12:لحديد]ا<العظيمذوالفتنلوالمحهمنلمجشانوتيهفضلاللهلتن>ذ

الحنترسورة

7405[:لحشرا1<القرىاملمنرسو،لهءعلىاللهأفاتما>

المتسبسورة

991[21:الممتحنة1<شئاداللهلايشركتأنعلىي!دعنكلمؤمنتاكتجآءااذلنبىآجاتها>

565



لمنافقوناسورة

9511[:]المنافقون<اولد!مولاامودكملابرطهكممنواءاالذينيايها>

التفابرسورة

32[4-1:]التغابن<المآكلهالأزض!فىوماالسمواتفىمالئه>يستح

511[41:]التغابن(عدؤاواولد!مازؤجكئممنإتامنواءلذلىجمايها>

053"423"611[51:بندتغا]ا<5،اتجزعظيصععدفتعة!وأدئهواولدكضامواليإنما>

045[17:]التغابن<خليمشكؤز>والله

لملكاسورة

2792[:<]ادملكعمل!أحسنايبئلينلوكتموالحيؤةالمؤتظقالذى>

القلمسورة

62912"06"48[<]القلم:اقىتولاتكنكصاحيله!رنك>فاصبز

لمعارجاسورة

?184
[5:لمعارجا]<جيلاصمةبمفاقحبر

035[91:]المعارج<هلوغاخلقالانشنإن>

الانسانسورة

3022[]الانسان:(وإماكفوراشاكراما4الشبيل>إناهدئنه

928[9:لانسان]ا(شكوزاولاجزاصنرلدمن!لا>

22045[:]الانسان(ئسكوراسغيكموكانلمحكلخزاء!ذاكان>إن

النباسورة

063[5-4]النبأ:<سيعلمونفئ*!سيعلمويئ>كأ

الفجرسورة

35-310351"5921"15-17[<]الفجر:ونغمه-فاكرمهرئهائئةمااذاالالن!ن>فائا

566



352<]الفجر:ح!اجضاالمالوتخبرت!لمااكلاالئزاثوتأ!لوت>

91]2.-

553[42:الفجر]<لجانيقذمتيليتقيقول>

البلدسورة

17،135136[]البلد:<بالضننءامنوأونواصوأالذينمنضكان>

العلقسورة

7053[-6:]العلق(استغغ51رأن!لطغالانسنإنكا!>

الضحىسورة

805"584[5-1:الممحى]<سجىالمذليلوا!وألضش>

10،3805-8[6:الضحى]<فاوىيتيماكمجدلما>

227[11:]الضحى<فحدثرئكنجعمةواتا>

العادياتسورة

23368"60[:]العاديات<لكنرولرئه-ل!!مناان>

8894[:]العاديات<اشمديدالخيزاحت-إنهو>

التكاثرسورة

935"35"3534"33"9320-]التكاثر:<المقابرززتمحتى!ثرالت!لهسكم>

1-5]0،361،36،367368

7163[-6]التكاثر:<القينعمنلزونهاثم!الجحمملزوت>

8263[:]التكاثر<فعيماعنيوممذلتشظنض>

العصرسورة

136902"134"7"-3[1<]العصر:خرلفىالإنسنإن!>وائعقر
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الشريفةالأحاديثفهرس

النعمةتمامماتدريهلادمابن

تمحهاالحسنةالسيئةاتبع

أهلهاعلىهانتهذهأترون

واصبرياللهاتق

تمرةبشقولوالناراتقوا

رجلانيوعككمالاوعكأجل

البيعةقيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعليناأخذ

عليهغناكيغدوأنفلانياأخشيت

حبيبتيهفيعبديابتليتإذا

اللهنعمةقدريعلمأنأحدكمأحبإذا

ابتلاهمقومااللهأحبإذا

الدنيافيعبديكريمتياخذتإذا

خيرابعبداللهأرادإذا

الذنوبمنذلكأحلصهالمؤمناشتكىإذا

مصيبةأحدكمأصابتإذا

استطعتممامنهفاتوابامرأمرتكمإذا

يرىأنأحبنعمةعبدعلىاللهأنعمإذا

فحمدهنعمةعبدعلىاللهأنعمإذا

طيبكسبمنبصدقةالرجلتصدقإذا

بسيفيهماالمسلمانتوجهإذا

منادنادىالخلائقاللهجمعإذا

956

-268
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96

3

56

37

98

69

19

47

46

6

28

78

88

49

43



النعمةتمامماتدريهلآدمابن

الدنيامنالعبديعطياللهرأيتإذا

العافيةاللهفسألواالبلاءأهلرأيتماذا

منزلةاللهمنللعبدسبقتإذا

ابتلاهالعملفيقصرالعبدإذا

فرقثلاثأمتيصارتالقيامةيومكانإذا

يجهلفلاأحدكمصوميومكانإذا

لملائكتهاللهقالالعبدولدماتإذا

اليمينصاجمانوديالمسلمالعبدمرضإذا

ملكينإليهاللهبعثالعبدمرضإذا

أيامثلاثةالعبدمرضإذا

الدنياجميماللهرسولعليهافارقالتيلحالاكراذ

لجاهليةاامرمنأمتيفيأربع

اعطيفقدأعطيهنمنأربع

اللهيحبكالدنيافيازهد

الفقراءأهلهاأكثرفرأيتلجنةافياطلعت

عبيدةأباأنسمعتمأظنكم

سخطكمنبرضاكأعوذ

الانبياءبلاءالناسأشدإنأفعجبتم

سبقكممنبهتدركونشيئاأعلمكمأقلا

شكوراعبداأكونأفلا

سواهعمنيشغلكالموتذكراأكثر

فلانالإلا

057

268926

386

601

166

513

318

213

142

916

038

691

225

476

593

537

157

594

223

275

991



النعمةتمامماتدريهلآدمابن

بهأدركتمفعلتموهإذاثدءعلىأدلكمألا

مضىفيماالدنيامنيبقلمإنهألا

منهامضىفيماالدنيامنيبقلمإنهألا

العينبدمعيعذبلااللهانتسمعونألا

لجنةابابعلىمؤمنانالتقى

ملحوقدبطعامكتؤتىألست

عنهايغنيهاأناللهفأدعوابنتهاأما

أبيكفمفيدخلطعامأولإنهأما

سيكونإنهإما

الدنيالهمتكونأنترضىأما

اصبرياللهأمة

لسانكعليكأمسك

وقاتهبعد!لمجيمالنبيعلىدخلبكرأباإن

القيامةيوماللهلىإالناسأحبإن

قبلكممنسبقتمبهاخذتمإن

الانبياءبلاءالناسأشدإن

خفيفمؤمنعنديأوليائيأغبطإن

القيامةيوممجلسامنيأقربكمإن

المقلونهماكثرينان

الخطاياتحطالحمىإن

لخيرباإلاياتيلاالخيرإن

ادلهعندالدرجةلهلتكونالرجلإن

والبدنالقلبيريحالدنيافيالزهدإن
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النعمةتمامماتدريهلادمابن

بالمومنيزالانلاوالمليلةالصداعإن

القبورحراهلهاعلىلتطفئالصدقةإن

حسنةطريقةعلىكانإذاالعبدإن

ملائكتهلىااللهأوحىمرضاذاالعبدإن

أباهأحيااللهإن

للدنيامثلاادمابنطعامضرباللهإن

بصفيهدهبإذالعبدهيرضىلااللهإن

خالصاكانماإلايقبللااللهإن

سماواتهأهلعذبلواللهإن

بالبلاءأحدكمليجرباللهإن

اكلةياكلالعبدعنليرضىاللهإن

أهلهببكاءعذاباالكافرليزيداللهإن

كلهاخطاياهالعبدعنليكفراللهإن

عبدهعلىنعمتهأثريرىأنيحباللهان

الدنيامنالمؤمنعبدهيحمياللهإن

ناريهي:يقولوجلعزاللهإن

خيركلبمنزلةعنديالمؤمنإن

الاغنياءقبللجنةايدخلونالمساكينإن

أهلهببكاءليعذبالميتإن

عليهبالنياحةيعذبالميتإن

افصلشيئاالدنياهذهفييعطوالمالناسإن

اهلهاأكثرفرأىالنارفياطلعالنبيإن

عجبكلهالمؤمنأمرإن
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163

486

158

162

88

328

142

942

267

915

225

202

016

922

387

161

246

593-693

091

102

027

204

175



النعمةتمامماتدريهلادمابن

بكرابولجنةادخولاالامةاولإن

القيامةيومعنهيسالمااولان

نيفبشرأتانيجبريلان

سيكونذلكإن

إذامنلجنةافيالمؤمنينسادةإن

ماتلمامعاذبنسعدأن

وغنمهماللهسلمهمإن

لجنةاولكصبرتشئتإن

يعذبالقبرهذاصاحبإن

أغنيائهمقبللجنةاليدخلونالمسلمينفقراءإن

أغنيائهمقبللجنةايدخلونالمهاجرينفقراءإن

خريفابأربعينالقيامةيومالاغنياءيسبقونالمهاجرينفقراءإن

فتنةامةلكلإن

نفحاتدهرهأيامفيللهإن

اعطىماولهاخذماللهإن

ليأبافلاعليغضببكيكنلمان

احدكمباباتىلومنأمتيمنإن

فوزاالنعمةتماممنإن

الغنىإلايصلحهلامنعباديمنإن

عليهنيحبمايعدبعليهنيحمنإن

يكلواولمالدنيامنخرجواهولاءإن

!لخم!ماللهرسولمنهبراممنبريءانا

ذكرنيمنجليسانا

573

268-926

693

362

026

363

993

291

341،347

993

311،793

193

801

148

،22271

386

926

347

691

94

691

84



النعمةتمامماتدريهلادمابن

علينايضاعفالأنبياءمعاشركذلكإنا

شفتاهبيوتحركتذكرنيماعبديمعأنا

الوجععليناشددالأنبياءمعاشرإنا

لأنبياءا

فالأمثلالامثلئملحونالصائمالانبياء

تغدويومأمخيراليومأنتم

يومئذمنكمخيراليومأنتم

الاولىالصدمةعندالصبرإنما

للكافرذلكإنما

بهاللهبعثنيماومثلمثليإنما

الدنياومثلومثلكممثليإنما

صاحبهقتلأرادإنه

أمهقبرزارأنه

قالهالاقطخلاءعنيقملمإنه

القلبومنالعينمنكانمهماإنه

الدنيايذكرنيإنه

الأمصارعليكمستفتحإنها

الاغنياءقبللجنةايدخلونإنهم

ضعيفاأراكإني

لأمتيوشفعتربيسالتنيإ

هؤلاءعلىشهيدإني

رحمةولكنهاأبكيلستنيا

النارعنبحجزكمممسكإني

74

268-926

153

84

156-157

153

144،145

938

093

137

364

945-046

448

494

291-391

257

191

413

043

933

217

026

804

148

458



النعمةتمامماتدريهلادمابن

قطسقمتماأو

الناربهمتسعرمنأول

اصبرأخيأي

خيرالناسأي

فيهشكلاإيمان

قوتامحمدالرزقاجعلاللهم

شكركأعظماجعلنياللهم

مسكيناوأمتنيمسكيناأحينياللهم

وشكركذكركعلىأعنياللهم

قوتيضعفأشكوإليكاللهم

الامرفيالثباتأسألكنيإاللهم

إليكنفسيأسلمتنيإاللهم

والفقرالكفرمنبكأعوذنيإاللهم

غنياتوفنيولافقيراتوفنياللهم

ليلتكماغابرفيلكمااللهبارك

بالصدقةباكروا

كهاتينوالساعةأنابعثت

يوماواشبعيوماأجوعبل

يوماواجوعيوماأشبعبل

خيراليومانتمبل

تبكينلاأوتبكين

فيهامسيتمماتتبرا

كفروتركهاشكربالنعمالتحدث

575

268-926

173

428

165

342

345

003

273

933

224

،2462،39

802

702

305

346

461-462

487

047

،215،375475

003

938

091

503

231



النعمةتمامماتدريهلادمابن

القلبويحزنالعينتدمع

الولودلودوداتزوجوا

وتحمدونوتكبرونتسبحون

السقممنجزعهمنللمؤمنتعجبا

الدرهمعبدتعسالدينارعبدتعس

العلمفيدبتعلمت

تواسيه

حديثاواحدئكمعليهناقسمثلاث

العبدبهنيحاسبلاثلاثة

تعولبمنوابدأالمقلجهد

مقلجهدمن

فاطمة!ييماللهرسولجهز

لخطاياارأسالدنياحب

فيكاقتلحتى

أحدمثللتكوناللقمةأوالتمرةإنحتى

الارضفياللهيمينالاسودلحجرا

عراةالتنورفيالزناةلمجي!النبيرؤيةحديث

عرشهظلفياللهيظلهمالذينالسبعةحديث

لدم1ولجلدابينيكونحر

جهنمكيرمنكيرالحمى

وسؤغهوسقىأطعمالذيللهلحمدا

نيوهدانيوسقاأطعمنيالذيللهلحمدا

76

268-926

491-591

303

594

916

426،005

88

193

048-481

938

343

343،345

382-383

424

98

488

83

125

165

161

276

275



النعمةتمامماتدريهلادمابن

وخلقيخلقيحسنالذيللهلحمدا

بطعمولابطعمالذيللهالحمد

مودعولامكفيغيرللهالحمد

يشبعولمالدنيامن!م!ماللهرسولخرح

يشبعولم!ميماللهرسولخرح

غ!ي!اللهرسولبيتمنشاتيومفيخرجت

صابرااللهكتبهفيهكانتامنخصلتان

اللهعيالالخلق

يكفيماالرزقخير

خشفةفيهافسمعتالجنةدخلت

هرةفيالنارامرأةدخلت

واثمكلإثمهيبوءدعه

باكيةتبكينفلاوجبتفاذادعهن

مصابةالنفسفإنالخطابابنيادعهن

يبكينعمريادعهن

دعاهاإذالنونذيأخيدعوة

حلوةخضرةالدنيا

المؤمنسجنالدنيا

فيهاماملعونملعونةالدنيا

يشاءمنيؤتيهاللهفصلذلك

حبوالجنةايدخرعوفبنالرحمنعبدرأيت

قبليمفتوحهومارأبت

577

268-926

278

236-237

266-267

003

376

381-382

284

948

384

603

09

57

918

291

191

06

947

327

932،347

403

805-905



النعمةتمامماتدرندهلادمابن

أحدهمافأخذدرهمانلهكانرجل

هذامنباكثرأوذيقدموسىاللهرحم

أصبتماعثمانيااللهرحمك

فبكىأمهقبر!سم!مزار

لحلالابتحريمالدنيافيليستالزهادة

والبدنالقلبيريحالدنيافيالزهد

الخطاياساعاتيذهبنالامراضساعات

تستطيعهولاتطيقهلااللهسبحان

درهمألفمائةدرهمسبق

اللهبتوبةبشرلمامالكبنكعبسجد

العذابمنقطعةالسفر

العافيةاللهسل

القبورأهلياعليكمالسلام

العافيةاللهسلوا

العفواللهسلوا

هالعشحالعبدفيماشر

أجركوعظمسقمكاللهشفى

لجوعا!ي!اللهرسوللىإشكونا

الرمضاءحر!م!اللهرسوللىإشكونا

فوقهافماشوكة

ليبتلىالرجلكانإنلحونالصا

لىالاوالصدمةعندالصبر

78

268-926

343

143

417

291-391

905

418

165

272

343

261

402

272

904

271

271

053

017

381

146-147

158

153

138



النعمةتمامماتدريهلادمابن

فتنة(واولادكماموالكمانماأ:اللهصدق

الصابرالصائمبمنزلةالشاكرالطاعم

الاسلاملىاهديلمنطوبى

القيامطول

هواهانفسهأتبعمنالعاجز

صبوةلهليستشابمنربكعجب

السماءمننزلاملكينمنعجبت

لجنةايدخلونثلاثةأولعليعرض

لهعدللافإنهبالصومعليك

ذلكمنأكئروالمالفريبالعهد

عثمانيالكاللهغفر

الربيعأباياعليكغلبنا

يسركمماواملوافأبشروا

عليكفليرمالااللهاتاكفإذا

وبصراسمعالهكنتعبديأحببتفإذا

لاخيكواحفاستغفر

اهلهاعلىهذهمناللهعلىأهونفالدنيا

الدنيامثلضربوجلعزاللهفإن

يدكفضعالسيفشعاعبهركفإن

يبطشوبييبصروبييسمعفبي

المكارهبهميتقىالذينالمهاجرينققراء

لجنةايدخلونالمهاجرينققراء

منافلستعنافقم

97

268

916

212

926-

116

021

388

345

125

017-

217،

521

484

918

393

228

84

193

327

57

8،83

903

693

173



النعمةتمامماتدريهلادمابن

بكرأبيبكاءلاعرفإنيبيدهنفسيفوالذي

أهونللدنيابيدهنفسيفوالذي

الابلمنمائةالمومنةالنفسفي

مصيبةعبيديمنعبدلىإوجهتإذا:وجلعزاللهقال

الثوبينهذينفي!ي!اللهرسولقبض

مظعونبنعثمان!ي!مقبل

كفافاورزقأسلممنأفلحقد

الحمدلكالهمفعلتقد

قف!قد

الرجليؤخذقبلكممنكانقد

عافيتكتعجيلأسألكإنياللهمقل

لجنةابابعلىقمت

أحياناالليلمنيصلي!ي!كان

ليالليايبيت!مالنبيكان

يسرهأمرجاءهإذا!ك!ي!اللهرسولكان

ليالليالمجمطيبيتاللهرسولكان

المعروففي!مطاللهرسولعليناأخذفيماكان

وهلالهلالبنايمركان

نبيايحكي-لمجمي!اللهرسوللىاأنظركاني

كفارات

خطاياهمنبهااللهكفر

صدقتهظلفيامرئكل

058

-268926

291

456

98

152

383

391

388

251

191

146

016

382

038

925-026

376-377

791

937

158

487



النعمةتمامماتدريهلادمابن

سواءالاجرفيكلكم

وتصدقواواشربواكلوا

المقتولاللهعبدكن

ادمابنيكخيركن

بهيسمعالذيسمعهكنت

وبصراسمعالهكنت

تجدككيف

عليكمأخوفالسراءفتنةمنلانا

لهأجرلا

أذىعلىاصبرأحدلا

الاسلامفيإسعادلا

يبرأحتىالمريضدعوةتردلا

ريهعندمنالقيامةيومادمابنقدماتزوللا

يسألحتىالقيامةيومعبدقدماتزوللا

الحمىتسبيلا

فوقهافمانكبةعبداتصيبلا

أحدعلىالدنياتفتحلا

ائنتينفيإلاحسدلا

لهشيءلا

عربيعلىلعجميولاعجميعلىلعربيفصللا

اللهيخرجماإلاعليكماخشىماواللهلا

أحمقينصوتينعننهيتولكنلا

يوماوأجوعيوماأشبعولكنربيالا

581

268-9

3

8

،82

3

9

791،9

9

2

2

26

34

56

56

83

86

53

91

16

36

36

152

804

294-394

428

992

451

291

415



النعمةتمامماتدريهلادمابن

الزيادةفيحرمهالشكرعبدااللهيرزقلا

المومنةأوبالمومنالبلاءيزاللا

مومنوهويزنيجينالزانييزنيلا

شوكةمنالمومنيصيبلا

الاخرةعيشإلاعيشلالبيك

ليلتكمافيلكمايباركأنلعله

والدرهمالدينارعبدلعن

أحديخافومااللهفيأخفتلقد

اليوميظل!م!ماللهرسولرأيتلقد

!ماللهرسولمعنغزورأيتنالقد

البلاءسالتلقد

لجناليلةالجنعلىقرأتهالقد

لحديدابأمشاطليمشطقبلكممنكانلقد

لهبواكيلاحمزةلكن

جهلأبيبمقتلبدريومالمبشرجاءلما

لخندقا!يمالنبيحفرلما

عملهمنكمأحدينجيلن

القيامةيوماللهعندخيرلهذا

الدهرإحداهنلىإأحسنتلو

اللهعندلكمماتعلمونلو

بعوضةجناحاللهعندتزنالدنياكانتلو

بالصرعةالشديدليس

82

268-926

226

301

417

914

426

038-383

376

382

272

232

146

091

261

378

265

204

023

493

326

137



النعمةتمامماتدريهلادمابن

اليومبعدكربأبيكعلىليس

الخصالهذهسوىفيحقادملابنليس

دنياهومنهذهغزاتهمنلهليس

عليهيختموهوإلاعملمنليس

لجيوباوشقالخدودضربمنمناليس

مصائبهمفيالمسلمينليعز

حالكلعلىبخيرالمؤمن

ببلاءعبدااللهابتلىما

اللهمنسمعهأذىعلىأصبرأحدما

الساعةهذهبيوتكمامنأخرجكماما

ذلكمناعجلإلاالامرارىما

صاعمحمدلالاصيحما

الصبرمنوأوسعخيراعطاءأحدأعطيما

مرققارغيفارأى!لخييماللهرسولاعلمما

كماإلاالاخرةفيالدنياما

أنهافعلمنعمةعبدعلىاللهأنعمما

مالولاأهلفينعمةعبدعلىاللهأنعمما

مضىفيماالدنيامنبقيما

هذامثلفيتقولونما

وجعاأشدأحدارأيتما

!ساللهرسولعلىمنهأشدأحدعلىالوجعرأيتما

حتىالقبرعذابفينشكزلناما

583

268-926

002

193

942

591

148-914

163

532

،366937

413

377

376

،326-327،444045

225

237

946

493

157-158

361



النعمةتمامماتدريهلادمابن

المدينةقدممنذمحمداارشبعما

ثلاثاواهلهلمجصاللهرسولشبعما

اليومبعدفعلماعثمانضرما

لهاللهكتبإلاعرقمومنعلىضربما

ملكانبجنبتيهابعثإلاقطشمسطلعتما

اللهفمنالقلبومنالعينمنكانما

الشيطانفمنواللساناليدمنكانما

!شاللهرسولبيتأهلعنيفضلكانما

وللدنياليما

كراكبإلاالدنياقيأناماوللدنياليما

فقيرولاغنيالقيامةيومأحدمنما

اللهسبيلفيتغزوغازيةمنما

ملكينبهاللهوكلإلامسلممنما

مصيبةتصيبهمسلممنما

مرضمنصرعةيصرعمسلممنما

المسلمتصيبمصيبةمنما

ربهيستأذنوالبحرإلايوممنما

مالنفعنيماأحدمالنفعنيما

هذا؟ما

فاطمة؟ياالكسرةهذهما

وصبولانصبمنالمسلميصيبما

يهوديعندمرهونةودرعهمات

84

268-926

376

038

484

174

383-384

527

791

377

326،444،944

381

104-204

304

167

014

162

536

484

375

377-378

475



النعمةتمامماتدريهلادمابن

تزفزفينمالك

مرضهمنوصحبرأإذاالمؤمنمثل

الوعكيصيبهالمؤمنمثل

شقثوبمثلالدنياهذهمثل

نارااستوقد،رجلكمثلومثلكممثلي

وثنكعابدالخمرمدمن

حطة!المرض

أذاهمعلىويصبرالناسيخالطالذيالمسلم

أمتيذنوبإحباطفيوالاوجاعالمصائب

القيامةيوماللهعندالمقسطون

فشكروأعطيفصبرابتليمن

النارأهلمنرجللىإينظرأنأحبمن

اخرتهأضردنياهاحبمن

سربهفيامنااصبحمن

عليهفرويخيرأعطيمن

والامراضالمصائبكتمانالبرمن

دمهأهريقمن

يصبرفلمبثمن

فلورثتهمالاتركمن

واحداهماالهمومجعلمن

صبريمينعلىحلفمن

قلبهمنخالصاالشهادةاللهسألمن

عنهفلينأبالدجالسمعمن

85

268

181

394

9-

8

8

7

8

3

6

9

9

7

7،

7

8

26

16

16

46

21

16

03

27

16

43

22

52

34

52

16

94



النعمةتمامماتدريهلادمابن

ينويلاوهووجلعزاللهسبيلفيغزامن

لذنوبهمغفرةكانصائمافيهفطرمن

نعمةمنبياصيحمااللهم:يصبححينقالىمن

ظهرمنفصلمعهكانمن

همهاكبرالاخرةكانتمن

المصائبكتمانالبركنوزمن

جديداثوبالبسمن

بهوالعملالزورقولىيدعلممن

السغبانالمسلمإطعامالمغفرةموجباتمن

اللهحرمماهجرمن

هذا؟من

ورضيفصبرليلةوعكمن

منهيصبخيرابهاللهيردمن

الدينفييفقههخيرابهاللهيردمن

اهلهبكاءببعضيعذبالميت

لحياببكاءيعذبالميت

عليهنيحبماقبرهقييعذبالميت

إبليسسهاممنمسمومسهمالنظر

الفقراءاهلهااكئرفرايتلجنةافينظرت

بهوليسهذاالرجلنعم

الصالحالرجلمعالصالحالمالنعم

النارلىإيدعوكغناكإننعم

مسلمالارضعلىمابيدهنفسيوالذينعم

586

268

485

153

791



النعمةتمامماتدريهلادمابن

واصحابهجعفرانعى

المصبورةعننهى

أحمقينصوتينعننهيت

منكمخيرهؤلاء

مكةأهلمنأسلموارجالهؤلاء

عليهمشهدتوقدمضواقدهؤلاء

اللهوجهنلتمس!شميماللهرسولمعهاجرنا

هذامثلمنالارضملءمنخيرهذا

المترفينشرابهذا

عنهتسألونالذيالنعيممنهذا

ليمثلتالدنياهذه

اللهجعلهارحمةهذه

ملدمامأخذتكهل

لجنة؟ايدخلمنأولتدرونهل

؟إياهتسالهاوبشيءاللهتدعوكنتهل

مالمنلكهل

رأساهوا

الصبرمعالنصرأنواعلم

منخلارأىمالحقبامحمدابعثوالذي

!معاللهنبيشبعمابيدههريرةأبينفسلذي1و

للمؤمناللهيقضيلابيدهنفسيوالذي

النعيمهذاعنلتسئلنبيدهنفسيوالذي

اللهعندأفضللهذابيدهنفسيوالذي

الخطيئةتطفىوالصدقة

87

268

115

148

903،693

168



النعمةتمامماتدريهلآدمابن

لاحبكنيإدئه1و

امنعولااحداأعطيلاوالله

والخبزاللحملكمأجدلووادله

لمحزونونإبراهيميابكوانا

بيدهنفسيوالذيوأنا

الايمانتصبرحيثيمينهتصبرولا

مجبنةمبخلةالولد

أحديؤذىومااللهفيأوذيتولقد

الصبرمنوأوسعخيراعطاءأحدأعطيوما

ءاادبمثلعبديليإتقربوما

اللهيصبرهيتصبرومن

مناخرهمعلىالنارفيالناسيكبوهل

يبكينههناأتينويحهن

سمعالكأجعلألم:لهاللهفيقولالقيامةيومبالعبديؤتى

القيامةيومبالنعميؤتى

الناسبأنعمالقيامةيوميؤتى

فانظربصركارفعذرأبايا

تعالذرابايا

لكخيرالفضلتبذلإنإنكادم]بنيا

الاغنياءمنإنكعوفابنيا

الصداعهذاأخذكهلبيأعرايا

لحديد1والنارأتعرفينسليمأميا

واصبريادلهاتقياللهأمةيا

588

268-926

224

505

093

002

366

16

116

،8898

23

892

31

126

091

364

244

941

104-204

293

403،503

165

165-166

138



النعمةتمامماتدريهلادمابن

أنتمكيفالصفةأهليا

خدمنيمنأخدميدنيايا

الوجعبياشتدقداللهرسوليا

اللهنعمجوارأحسنيعائشةيا

رديهعالشةيا

لعبدهاللهمعاتبةهذهعائشةيا

العافيةادلهسلاللهرسولعمياعباسيا

محتسباصابراقاتلتإنعمروبناللهعبديا

بالعافيةالدعاءأكثرعميا

بذجكأنهالقيامةيومبالعبديجاء

يومبنصفأغنيائهمقبللجنةاالمسلمينفقراءيدخل

خريفاباربعينالاغنياءقبللجنةاالمسلمينفقراءيدخل

يومبنصفأغنيائهمقبللجنةاأمتيفقراءيدخل

خريفابأربعينالاغنياءقبللجنهاأمتيفقراءيدخل

وشرابهوطعامهشهوتهيدع

الصابرويصبرالقاتليقتل

ليماليما:آدمابنيقول

الصلاةلاقامالمالأنزلناإنا:ادلهيقول

بهأجزيوأناليفانهالصومإلالهادمابنعملكل:اللهيقول

أمثالهابعشرةلحسنةايضاعفادمابنعملكل:اللهيقول

قبضتإذاجزاءالمؤمنلعبديما:وجلعزادلهيقول

حبيبتهأذهبتمن:وجلعزاللهيقول

958

268-9

9

8

7

003-103،5

1

2

3

8

9

2

354،5

2

2

2

26

38

46

16

23

37

17

27

43

27

36

93

93

03

21

36

31

21

21



الاثارفهرس

فصبرنالضراءباابتلينا

لسراءباوابتلينافصبرنابالضراءابتلينا

ليإوشركنازلإليكخيريادمابن

بالدنياقلبكتعلقلاادمابن

واحتسبيهاللهاتق

تسحرفانهاالسحارةاتقوا

فضولفإنالدنيافضولاتقوا

يصليوهويزيدبنيزيدرجلأتى

دراهمستةأثمان

يحزنأنلولاالتوراةفيأجد

السماءفيكنوزكماجعلوا

للرجالتجوزلاالنياحةأنعلىالعلماءاجمع

ولا

فقديصنعهكانمماشيئاتركإذاانهأجمعوا

جزع

وأتمهفأقامهالانفلكاختط

فماننوحألاالبيعةفيلمجي!اللهرسولعليناأخذ

وفت

إدريربناللهعبدكتابليإأخرج

الشكرسألهمقومعلىاللهأنعمإذا

095

الصحابة

عوفبنالرحمنعبد

لهيإأثر

البصريلحسنا

العزيزعبدبنلحسنا

لجرويا

ديناربنمالك

السلامعليهالمسيح

المباركبناللهعبد

البصريلحسنا

الاحباركعب

السلامعليهالمسيح

البرعبدابن

البصرةأهل

الخطباءبعض

عطيةام

حنبلبنأحمد

البصريلحسنا

692

115

234

187

426

421

528

382

172

421

591

187

283-284

691

524

023



جزعفمديصنعهكانمماشيثاتركإذا

العاقيةاللهفاسألواالبلاءأهلرايتمإذا

المكافأةعنيداكقصرتإذا

صاحبنوديالعبدمرضإذا

الطريقعلىالمطروحيناذكر

لهاللهبنىفيهكنمنخصالأربع

الاصممسارلها:ثمرةلااربعة

الاشياءفيالنعمةتمامأسألك

بادئهالاستعانة

لجزعامنالاستكانة

قلبكاللصدخلفلواللهاشكر

فضرب،اللهاشكر

أيتهماأدريولانعمتينبينأصبحت

غبراالناسوأصبحزهراأصبحتم

الشكرعنعاجزينالنعمفيمغرقينأصبحنا

ربكحكملمااصبر

المسكترابهالؤلؤمنقصرألفأعطني

بالصبرأدركتاهعيشأفضل

النفوسهذهاقدعوا

النعمهذهذكراكثروا

العاقيةاللهسؤالمنأكثروا

ماءوشربالبرخبزأكل

أجرلهيكتبلاالسقمإنألا

بمنزلةالايمانمنالصبرإنألا

19

لبصرةاءفقهاوعلماء

هريرةأبو

مطيعابيبنسلام

عمروبناللهعبد

الصديقبكرأبو

النونذو

جبيربنسعيد

اللهعبدبنسهل

تميمةأبو

السلفبعض

حبيببنالمغيرة

شمر

عباسبناللهعبد

الخطاببنعمر

الحجاح

البصريلحسنا

التيميالاعلىعبد

السلامعليهالمسيح

مسعودبناللهعبد

طالبابيبنعلي

-805



فيوتصليع!النبيدخلهبيتاتدخلألا

لسانينمنيشعرةلكلأنلوإلهي

تعمىولاتطاعكانكأنككرمكمنإلهي

منيعةأوعزيزةفمنزلةالرضىأما

فالاسلامالظاهرةأما

أبويهمنيتيماكانفقداليتيمأما

ليستظعندارالدنيافانبعدأما

اللهنعممنبناأصبحفقدبعدأما

حالكلعلىبالكمنالتقوىفلتكنبعدأما

ذا؟غيرتحسنأما

المسلمأيامبشرهوماواددهأما

سعدمنبهاسعدإلينارجعتأموالنا

حينسجدالصديقبكرأباأن

مناليوميؤخذإنأباكإن

قائمالادخلنهااستظعتإن

مضوا1سلفوالذينأصحابناإن

يعملهعمللهكانإذاالرجلإن

المصيبةصاحبيكونأنلجميلاالصبرإن

منزلةاللهعندلهكانتإذاالعبدإن

مناللهعندلهوماالمرضليمرضالعبدإن

نعمةلعبدأحدثإذااللهإن

أنعمماذكرهمغداالناسجمعإذااللهإن

الملائكةمنملكاأمرلىتعااللهأن

كلهاالدنياجعللىتعااللهإن

29

سلامبناللهعبد

السلامعليهداود

ثعلبةبناللهعبد

العزيزعبدبنعمر

مقاتل

عمروبناللهعبد

البصريلحسنا

العلماءبعض

السماكابن

اللهعبدبنبكر

البصريلحسنا

إلهيأئر

الصديقبكرأبو

البصريلحسنا

عوفبنالرحمنعبد

خباب

يزيدبنيزيد

يونس

ميسرةبنيزيد

النجاشي

سلامبناللهعبد

عمرأبو

مسعودبناللهعبد

243

024

235

186

028

805

283

246

231-232

166

261

168

403

528

39

254

156

262

243

286

471



قدرهعلىالعبادعلىأنعمسبحانهاللهإن

المؤمنعبدهليبتلياللهإن

بالامرالعبدليصيباللهإن

يشكرلمفاذاشاءمابالنعمةليمتعاللهإن

شيطانهينضيالمؤمنإن

أخبرثماللهبحمدبدأإذاالمريضإن

كفارةقيكونيبتلىالمسلمإن

ادلهبمعاصيالمبتلونالبلاءأهلإن

فحبسبهفأمربدانيالأتىبختنصرأن

تكرهماعلىتصبران

الصراطعلىرجلاتضعأن

سبىممنكانحزقيلأن

يقولاناثنانأربعةالعرشحملةأن

الدنيامنلهبسطرجلاإن

أراكليما:ققالشيطانالقيشيطاناأن

الثديةذاوجدحينسجدعلياأن

فصلبتهمالدنيااكرمواقوماإن

قصاراهفانمرقلةذيكلإن

عنهيرفعأربعا:للمريضإن

منةالناراهلعلىللهإن

لنفحاتهفتعرضوانفحاتدهرهأيامفيللهإن

لحديثاسبحةالعملحسنمنإن

يصلحهلامنعباديمنإن

يكونأنالعبدعلىاللهنعمةمنإن

39

التيميسليمان

الكرخيمعروف

لىتعااللهكتببعض

البصريلحسنا

الصحابةبعض

الفارسيسلمان

طالبأبيبنعلي

قيسبنالاحنف

مريمابيبنبكرأبو

منبهبنوهب

السلفبعض

الفارسيسلمان

السلفبعض

طالبأبيبنعلي

البصريلحسنا

عبيدابو

مسعودبناللهعبد

مسعودبناللهعبد

الاحباركعب

إلهيأثر

نيالسختياأيوب

241

172

172

226

47

525

164

601

277

178

927

433

533

924

47

261

138

174

927

801

526

347

244



ألقيإلاقوميعطهلمهذاإن

يعرفلاالقومفيالمصيبةصاحبيكونأن

المصيبةتصيبهيوميكونأن

انمناللهعلىاكرمأنا

لحمدافلكربيتهالذيالصغيرأنا

اللهرسولمنهبرئممنبريءأنا

الاخرةفيزهدتوأنت555الدنيافيزهدتأنا

لحسنامنأفقهاللهعبدياعنديانت

الدنياأريكمحتىانطلقوا

زينوبهبفيكانفماانظر

ودجاجهمثمارهملىإانظرو]

البعوضدمعنيسألونيهؤلاءلىإ1انظرو

سفرنافيعلينااللهأنعم

كذافيعلينااللهأنعم

يعذبالميتإنالنبيقولعائشةإنكار

متهمينولاكاذبينغيرعنلتحدثونإنكم

أفأعارضصبريليرىابتلانيإنما

لملانه1شكورعبدانوحسميإنما

للهصبرمتىوعدهاللهعلىيستوجبإنما

الاقلينمناجعلنياللهميقولرجلاسمعأنه

ميتوهو!سي!النبيقبلأنه

أنفسكمإليكمنعيتقدإنه

خطاياهالعبدعنليكفرإنه

الواحدالرجلالمجلسفيليكونإنه

49

الخطاببنعمر

الحجاحبنقيس

عبدالرحمنبيأبنربيعة

السلامعليهالمسيح

دثاربنمحارب

موسىأبو

عياضبنالفضيل

البصريلحسنا

السلفبعض

عمربناللهعبد

السلفبعض

عمربناللهعبد

الجريريسعيد

عيينةابن

عائشة

عائشة

الزبيربنعروة

الثقفيمسعودبنسعد

رجل

الخطاببنعمر

بكرالصديقأبو

السلفبعض

البصريلحسنا

زيدابن

704

184

184

421

283

691

77

282

446

278

446

127

277

253

102

102

018

242

185

221

391

047

153

264



هذهحالتيمثلفيكانمنإنه

الطعامنعمةلمنإنها

ويسكتانالنوحيسمعانكانأنهما

نحومنجاءإنهيسركمبماأبشركمنيإ

رأفلمأمريفيرواتنيا

بينعبديهلكلاانلارجوإني

أتضعضعأناللهمنلاستحينيإ

بخيركمولستأمركموليتنيإ

لاهنأقواللهالدنياأهينوا

عباديوأحباحبنيداودلىااللهأوحى

أقولماأدريما:فقالأوصني

النعممنعليكبقيشيءأي

طاعتيمناي

الاستكانةمنفإنهوالتقنعإياك

بهتبصرالذيهذاببصركأيسرك

شكرونصفصبرنصفنصفانالإيمان

التيالنعمبهذهتقوواالناسأيها

الباقينلازواجكبؤسا

والسقموالصحةوالرخاءبالشدة

الماءوشربالبرخبزأكلإنلكمأقولبحق

الاخرةمرارةالدنياحلاوةإنلكمأقولبحق

بذنبهأخذجسدبخير

الغنييدخلمابشدة

مختفوهولحجاجابموتلحسنابشرت

لحارثابنربيعة

البصريلحسنا

وائلبيواالاسقعبنواثلة

النجاشي

الفقهاءبعض

العاليةأبو

اللهعبدبنمطرف

الصديقبكرأبو

البصريلحسنا

الحارثبناللهعبد

اللهعبدبنبكر

وهبمعرجل

صالحبنعلي

جبيرسعيدبن

عبيدبنيونس

مسعودبناللهعبد

الاوزاعيهقل

السلامعليهالمسيح

عباسبناللهعبد

السلامعليهالمسيح

السلامعليهالمسيح

الاحباركعب

السلامعليهالمسيح

البصريلحسنا

916

281

891

258

232

246

186

604

423

238

926

278

283

527

025

502

255

436

311

328

327

164

422

263



السمواتكادتهفانبياعتصممنإنهبعزتي

المتحملونيتحملمابعيني

يصبرولاوالكافرالمومنعليهيصبرالبلاء

بروحهعرجرجلاأنبلغني

مروالسلامالصلاةعليهموسىاللهنبيأنبلغني

برجل

الضجعةوطالتلحراقيفابليت

لاإليهوصلتربيبنعمة

ليإاحبلهاالتارك

للشيطانأستكينأنمحمدأباياتأمرني

والسكونالمخالفاتعنالتباعد

تعبسغيرمنالمرارةتجرع

تتبخترالقيامةيومالدنياتجيء

أخلاقيمنفإنباخلاقيتخلق

القرحةهذهفيعليللهماذاتدري

لحسن]إلامنييذكرونلافانهمعندهتذكرني

الشكوىترك

عقولناإليهتهتديلاماتريدين

قلائلأيامهيفإنماتصبرو]

والسنةالكتابأحكامعلىالثبات

اللهمعالثبات

جعلمنالقيامةيومالرحمنجلساء

خطيئةكلأصلالدنياحب

فيكاقتلحتى

695

لهيإأئر

لهيإثرأ

السلفبعض

عياضبنالفضيل

وهب

لحكمابنمروان

البصريلحسنا

مظرفبناللهعبد

النونذو

لجنيدا

عياضبنالفضيل

إلهيأئر

و]سعبنمحمد

إلهياثر

رويلم

لحوارياأبيابن

السلفبعض

ص1الخو

المكيعثمانبنعمرو

نيالداراسليمانأبو

السلامعليهالمسيح

حرامبناللهعبد

-238

-947

923

82

943

287

174

256

048

528

91

91

443

85

268

238

21

264

047

21

02

028

424

98



التقديرعلىتعترضألاالصبرحد

بالرائحةالخمرالخطاببنعمرحد

بالحبلالزنىالخطاببنعمرحد

اللهاسمذكرإذاالرجلأنحدثت

وازرةتزرولاالقرانحسبكم

بالولدللمرأةالسلامعليهسليمانحكم

الاخرةمرارةالدنياحلاوة

لذتهأذاقنيالذيللهلحمدا

عورتيبهأواريماكسانيالذيللهلحمدا

ذكرهمنينسىلاالذيللهالحمد

وسقاناوأطعمناهداناالذيللهلحمدا

خلقتنابماالحمدلكربنااللهمللهالحمد

ورزقتنا

ربيوجهلكرمينبغيكماحمداللهالحمد

سراقةيديفيهرمزبنكسرىسوارللهلحمدا

نعمهعلىللهالحمد

النارمنمؤمنكلحظالحمى

بيتمنشاتيومفيخرجت

خلقهحينادماللهخلق

عقولاالملائكةسبحانهاللهخلق

نساءكثرهاالامةهذهخير

فيهاسقمومنأمنفيهاصحمندار

فسألتهمريضوهواللهعبدأبيعلىدخلت

نقعيكنلمماسليمانأبيعلىيبكيندعهن

79

الدقاقعليابو

الخطاببنعمر

الخطاببنعمر

سلمةبنتميم

عائشة

السلامعليهسليمان

السلامعليهالمسيح

السلامعليهنوح

لخطابابنعمر

دانيال

الزبيربنعروة

البصريلحسنا

السلامعليهداود

لخطابابنعمر

مجاهد

طالبأبيبنعلي

البصريلحسنا

قتادة

عباسبناللهعبد

طالبأبيبنعلي

المروذي

الخطاببنعمر

052

23

521-

052

027

202

951

423

257

233

277

276

241

227

804

277

161

381

274

37

303

943

391



قوملىاعفانبنعثماندعي

سكرمنالشيطانخمرالدنيا

عافيةودارصدقهالمنصدقدارالدنيا

لهدارلامندارالدنيا

وكثيرهايجزيقليلهاالدنيا

وكثيرهايجزيقليلهاالدنيا

فاعبروهاقنطرةالدنيا

بينماموقوفةالدنيا

القرانفيالصبراللهذكر

تتباهىلحةالصاالاعمالأنذكر

فشبهتالناروأهللجنةاأهلذكرت

بالعباداللهمكرذلك

و]لاخرةالدنيابخيرالصابرونذهب

عندأفصلعنهوأعرضإليهيلتفتلمالذي

أفصلإليهايلتفتلمالذي

نظرحينالدنياباطنلىإنظرواالذين

نعمةفأولهاثلاثةالنعمرووس

الدنياحبالخطيئةرأس

شمطاءمشوهةعجوزاالدنيارايت

عليهاكبيرةعجوزاالنومفيرأبت

وكنتوزيراليكنتلقداللهرحمك

والتسليمبالمصيبةالرضى

جاءتالذيالعزيزعبدبنعمرالزاهد

شكرهلحلالايغلبلامنالزاهد

89

عفانبنعثمان

الرازيمعاذبنيحمى

طالبأبيبنعلي

مسعودبناللهعبد

حنبلبنأحمد

حنبلبنأحمد

السلامعليهالمسيح

هريرةأبو

حنبلبنأحمد

الخطاببنعمر

راشدبيأبنالربيع

نيالبناثابت

العارفينبعض

السلامعليهالمسيح

السلامعليهالمسيح

السلامعليهالمسيح

منبهبنوهب

السلامعليهالمسيح

عياشبنبكرأبو

البصريالعلاءأبو

العزيزعبدبنعمر

قيسبنعمرو

السلفبعض

السلفبعض

257

426

331

943

423

455

443

912

486

247

254

214

214

048

042

276

424

438

438

186

182

905



و]لورعينفعكلاماترككالزهد

ميراثهقالتراثهماأبيسألت

الحديثخلالفيوبحمدهاللهسبحان

بالعطاءالشكرمستخرجسبحان

نعمهمعرفةلحديجعللممنسبحان

عليهاللهبتوبةبشرلماكعبسجود

تنقشعثمسحابة

ياتيهلافكانالمؤمنعبديسروا

العافيةاللهسلوا

وحسنونعمةاللهبحمدسامعسمع

العطاءعلىيشكرالذيالشاكر

الموجودعلىيشكرالذيالشاكر

النفععلىيشكرالذيالشاكر

ساعةصبرالشجاعة

والبلاءبالفقرالشر

الطاقةاستفراغالشكر

لىإالنعمإضافةالشكر

لمماعلىبثنائهالتلذذالشكر

بذكرالمحسنعلىالثناءالشكر

والملبسالمطعمعلىالعامةشكر

نفسكترىأنالنعمةشكر

المنةمشاهدةالنعمةشكر

للنعمةنفسكترىلاأنالشكر

المعصيةتركالشكر

99

الإسلامشيخ

أحمدبناللهعبد

يزيدبناللهعبد

السلامعليهداود

العلماءبعض

مالكبنكعب

شبرمةبنمحمد

الإلهيةالكتببعض

الصديقبكرأبو

عمربناللهعبد

البطال

الكلبي

عثمانأبو

051

385

526

238

284

261

178

265

027

273

192

192

192

25

311

192

092

392

928

292

092

092

092

256



النعمرويةلاالمنعمرويةالشكر

وصيدلموجود1قيدالشكر

النعمقيدالشكر

العجزمعرفةالشكر

نصفوالصبرالايماننصفالشكر

وأصلهلحمدابجذميأخذالشكر

ضرسهوجععمهلىإالاحنفشكى

عودالذيهوالصبار

أصاببماللهالعبداعترافالصبر

صبرمنأعجبالمحبينصبر

النعمةحالبينتفرقلاأنالصبر

الاضطرابمواردعندالقلبثباتالصبر

والدينالعقلباعثئباتالصبر

علىوصبرالمصيبةعلىفصبرثلاثةالصبر

النفسشجاعةالصبر

علىفالصبرصبرانالصبر

العابدينصبرضربينعلىالصبر

اللهفيالصبر

كاسمهالصبر

لخيراكنوزمنكنزالصبر

يتبعهلاصبر

بقاءباددهوالصبرعناءللهالصبر

تكبولامطيةالصبر

تكبولامطيةالصبر

006

الشعبي

زيدبنالرحمنعبد

المغيرة

الحيريعثمانأبو

جبيربنسعيد

الرازيمعاذبنيحمص

لجريريامحمدابو

ليالغزا

طالببيأبنعلي

مهرانبنميمون

الشبلي

الدقاقعليأبو

البصريلحسنا

لحكيمالقمان

طالبأبيبنعلي

192

292

227

928

922

028

952

02

183

77

22

25

27

128

25

128

29

78

22

177

018

09

22

177



الإيماننصفالصبر

امرواماعلىصبروا

الملكالصحة

الصبرنصفالصوم

تاكلطائريالكطوبى

يفعلالمصيبةنزولعندالعاقل

سنةعشرينالليلقياملجتعا

خمسينعابداللهعبد

منيعملفبهبالصبرعليك

الطبائعتنقلالعوائد

الفقرعلى:قالصبروابما،لجنةاالغرفة

الدارينبعزالصابرونفاز

الدارينبعزالصابرونفاز

لماتهوىماتركالفتوة

القرانقرأواكلهمأولادتسعةفرأيت

جزعغيرفيجميلفصبر

الملكعينالسلامعليهموسىفقأ

لهبغلةأبيفقد

ظهوربلاالبلوىفيالفناء

بكاءلاعرفنيإبيدهنفسيفوالذي

جهدمنأحدينفقهلدرهمفوالله

خلقكمنأحدباتهلربياداودقال

أريدلمافعالنيإ:قال

منيخيروهوعميربنمصعبقتل

06

عياضبنالفضيل

الدرداءأبو

السلفبعض

بكرالصديقأبو

الزهادبعض

وهب

السماكابن

الحسينبنعليبنمحمد

الدقاقعليأبو

الدقاقعليابو

حنبلبنأحمد

الانصارمنرجل

مجاهد

السلامعليهموسى

محمدجعفربن

عائشة

عفانبنعثمان

عيينةبنالمغيرة

الصديقبكرأبو

عوفبنالرحمنعبد

502

128

025

213

704

49

19

265

33

933

013

85

65

914

182

515

025

02

291

344

923

515



نيراقد

الطبيبرانيقد

اللهبشكراللهلنعمقيدو]

تصدقإلايومعليهياتيلاالخيرأبوكان

رقعةجيبهفيالعارفينبعضكان

فينظرالمسجديدخللمجب!مالنبيداودكان

أهلهعلىوالنهارالليلساعاتجزأقدداودكان

فأوعىمالاجمعمضىممنرجلكان

بالسوطينالهاصارخةيسمعلاكان

للهلحمداقالأكلإذانوحكان

المعاصدتركالشكريقالكان

البلاءيعدلممنبفقيهليسيقالكان

البيتفيلجلوساالاستكانةمنيقالكان

المرضفيالانينيكرهكان

عليهايمسحكان

علىعوناالسعةيرونكانوا

تدفعالصدقةأنيرونكانوا

يقلفلمالحزنعلىكظم

خيراإلايقلفلملحزناعنىكظم

الصبورالكظيم

كميدايكظيم

ضيفالدنياهذهفياحدكل

يتكلممماادمابنعلىيكتبشيءكل

الصبرإلاثوابهيعرفعملكل

206

الصديقبكرأبو

الصديقبكرأبو

العزيزعبدبنعمر

حبيبأبيبنيزيد

السلامعليهداود

ميسرةبنيزيد

عمربنادلهعبدبنسالم

القرظيكعببنمحمد

الحسينبنمخلد

الموريسفيان

اللهعبدبنبكر

طاووس

عروةبنهشام

السبيعيإسحاقأبو

النخعيإبراهيم

قتادة

قتادة

البصريلحسنا

الضحاك

مسعودبناللهعبد

مجاهد

القاسمبنسليمان

515

176

227

487

178

034

923

184

285

242

245

527

524

018

994

094

527

182

183

183

461

524

013



الصبرإلائوابهيعرفعملكل

بليةفهياللهمنتقربلانعمةكل

بليةفهياللهمنتقربلانعمةكل

ذنباأحدثواكلما

تزوجتكم

شيئامسعودابنمنسمعناإذاكنا

طارمافيطيرننفخهأيأفنقولكنا

إلهييا:الليلفييقولليجاراأسمعكنت

خيرك

ألعبالسرييديبينكنت

أنتكيف

عليهيخفىلاماإليهتشكوكيف

لي!أحبفأشكرأعافىلئن

المصيبةهذهأرنالشانيكأبالا

اللهإلاإلهلا

يجتنبهونهييفعلهأمرمنللعبدبدلا

عبيداالدنيافتتخذكمرباالدنياتتخذوالا

تموهاشكرإذادنياتضركملا

فبلكمنذلكأنتظنلا

المالجمعيريدلافيمنخيرلا

فيهشكوىلا

فيهشكوىلا

النارأهلإلاالنعيمعنيساللا

306

القاسمبنسليمان

ديناربنسلمة

حازمأبو

السلامعليهالمسيح

الازديمعمرأبو

عالشة

المدائنيعليأبو

الجنيد

الخطاببنعمر

اللهعبدبنمطرف

طلحةبنعيسى

مجاهد

القادرعبدالشيخ

الجيلاني

السلامعليهالمسيح

قلابةأبو

حازمأبو

المسيببنسعيد

السلفبعض

البصريلحسنا

177

243

436

377

235

292

248

63

227

018

248

48

،365

442

023

251

994

182

182

368



الفقهكاملفقيهاالرجليكونلا

برزقاللهياتيهيموتلا

لهفغفراللهفحمدجديداقميصارجللبس

لاجردنكأوالكتابلتلقين

بعضنايسألمرارااليومفينلتقيلعلنا

حاجةفيعبدعلىاللهأنعملقد

لجنامنرجلاالانسمنرجللقي

لحمداولكبالاسلاملحمدالك

عليهاللهحمدإلاشيئايأكللم

شاءإذامتكلمااللهيزللم

جعلناهمالامربرأسأخذوالما

داودلالقيللما

الماءعطاءعينيإحدىفينزللما

علينازوىفيماعلينااللهلنعم

نعمتكأبدلأنبكأعوذنيإاللهم

يصلحهملاالذينعبادكمننيإاللهم

يصلحهملاالذينعبادكمنإنياللهم

يحبكانقدرسولكأنعلمتقداللهم

بفعالإلامجدلااللهم

المشتكىواليكلحمدالكاللهم

نعمةمنبناأصبحمااللهم

نحنمارأىطالبأباأنلو

هذهفيكلهمالناسقكرلو

بعيرينوالشكرالصبركانلو

406

منبهبنوهب

حنبلبنأحمد

اللهعبدبنعون

طالبابيبنعلي

عمربناللهعبد

الثوريسفيان

مسعودبناللهعبد

البصريلحسنا

مجاهد

حنبلبنأحمد

عيينةابن

مسعر

عطاء

العلمأهلبعض

العزيزعبدبنعمر

عبادةبنقيس

الخطاببنعمر

السلفبعض

السلامعليهموسى

السلفبعض

مخلدبنمسلمة

الشافعي

لخطابابنعمر

172

55

233

052

248

925

46

273

285

045

178

232

952

253

234

205

514

804

205

24

273

705

135

178



بعيرينوالشكرالصبركانلو

عنيصبرتلماصادقاكنتلو

لكانمعصيتهعلىاللهيعذبلملو

وردناالدنيامصائبلولا

تأكلأظلتقدبدنياالاخرليبشر

ويحزنالعينتدمعأنلجزعاليس

القلبويحزنالعينتدمعأنلجزعاليس

البلاءيعدلممنبفقيهليس

نهارولاليلربكمعندليس

كانإلاببلاءعبدااللهابتلىما

كثرةذلكأحميما

ضيفإلاالدنيافياحداصيحما

عليهللهكانالابمصيبةعبدأصيبما

نقصإلاالدنيامنرجلأعطيما

يبتلىالمسلمإنمناانتما

نعمةالعبادعلىاللهأنعمما

نعمةمنعبدعلىاللهأنعمما

نعمةعبدعلىاللهأنعمما

نعمةعبدهعلىاللهانعمما

أربعينمنذعينيذهبتلقدعليتكررما

جرعةمناللهلىإأحبجرعتينما

منكازهدرايتما

القبرعذابفينشكزلناما

ذلكمرضهفيأنابيسمعتما

506

الخطاببنعمر

الحكماءبعض

السلفبعض

الخشنيثعلبةأبو

عميرعبيدبن

عميرعبيدبن

سفيان

مسعودبناللهعبد

عبيدبنحبيب

نوحابيبناللهعبد

مسعودبناللهعبد

شرقي

عمربناللهعبد

ياسربنعمار

عيينةابن

كعب

العزيزعبدبنعمر

البصريلحسنا

الاحنف

البصريلحسنا

الرشيد

طالبأبيبنعلي

أحمدبناللهعبد

-154

97

286

167

393

186

527

256

538

925

264

427

233

155

248

281

177

952

183

77

361



فأعطيناكمإلينارفعتمشسمإنشسمما

نامكرجلالاالدنياشبهتما

أصحابمنأحداأنشعرتما

حازمأباياالعينينشكرما

منهارابنيلأمرطلقتهاما

نعمةعليهوجبتإلادلهالحمدقطعبدقالما

الشكرفيوأبلغاللهلىإأحبكلمةعبدقالما

كذلكانتليقيلإلاشيئاليقلتما

الدنيافيعبدعلىلينعماللهكانما

منذزمانفيالمالكانما

أرىممااققهإلاأراككنتما

وعدنيوقدأصبرلاليما

بعافيةمبتلىإلاالناسمنما

اللهغرمإلااللهبعبادةتوكلعبدمنما

القراحالماءيشربعبدمنما

جسيممنشيئاأحدنالما

فقالتاللهفانطقهاقال؟بهذه]دثهيعباما

لأمهفقلتنفيسليابنمات

المؤمنسلاحهذازماننافيالمال

البحرشاربكمثلالدنياطالبمثل

الملكاتتعطيالمزاولات

سهلالاخرةلىإالدنيامنالمسير

الصحبةبحسنالبلاءمعالمقام

السفهقصرالتوراةفيمكتوب

606

عمروبناللهعبد

الاعلىعبدبنيونس

مسعودبناللهعبد

حازمأبو

الوليدبنخالد

اللهعبدبنبكر

مروانبنالملكعبد

رواحةبناللهعبد

الثوريسفيان

أسباطبنيوسف

كعببنبيأ

السلفبعض

أبجربنالملكعبد

مالكبنأنس

عائشة

مهرانبنميمون

السلامعليهداود

لجروياالعزيزعبدبنلحسينا

الثوريسفيان

السلامعليهالمسيح

الجنيد

منبهبنوهب

593

436

322

258

174

024

241

891

264

994

171

131

925

235

281

177

244

528

994

462

32

19

02

178



نعمتهبحقالنعمةذيعلىاللهيحبمما

والدمالميتةأكللىإاضطرمن

فلملدم1والميتةكللىااضطرمن

يصبرفلمبثمن

عمرغيرترونهمن

فقالبلاءصاحبرأىمن

اللهغيرلىابهنزلتمصيبةشكىمن

بلسانهوحمدهبقلبهاللهنعمةعرفمن

أهلمنصالحاعملمن

يؤمنفلاالدنياتعجيليريدكانمن

وسدمههمهالدنياكانتمن

مطعمفيإلانعمةعليهللهيرىلامن

اللهبسمفقالجديداثوبالبسمن

سلاالكرامصبريصبرلممن

مطعمهقيإلااللهنعمةقدريعرفلممن

المسلماطعامالمغفرةموجباتمن

أحدابهذاتعلملامه

تكرهونوماتحبونبمانبلوكم

القبلةأهلفينزلت

فوجدتوالشكرالعافيةفينظرت

الضفدعنعم

الغنىالتقوىعلىالعوننعم

زادتاذايفرحلاأنبشرطنعم

الدنيامنعنيزوىفيمااللهنعمة

706

ذانزا

ووسطا

حنبلبنأحمد

جبلةأبيبنحبان

مسعودبناللهعبد

هريرةأبو

البلخيشقيق

عياضبنالفضيل

الضحاك

عباسبناللهعبد

قتادة

البصريلحسنا

قرةبنمعاولة

لدرداءاأبو

المنكدربنمحمد

الطائيداود

زيدابن

عباسبناللهعبد

اللهعبدبنمطرف9

إلهيأثر

المنكدربنمحمد

حنبلبنأحمد

حازمأبو

245

181

46

028

525

922

317

316

316

281

235

49

247

488

952

311

317

231

923

994

051

254



متعلقوالشكربالشكرموصولةالنعمة

معصيةالنياحة

الماءبشكريقوموهلأحمقهذا

العبدفعليكونلاخطأهذا

منكأردتماهذا

قريشفتيانتكونهكذا

الرياءأهلهم

المنعمبنعمةالاعترافهو

التسلبمنهو

رأساهو]

شيءلىإأسابقكلاو]دته

شرقتليأبامادثه1و

اللهبسطالناسمنأحدماو]دئه

أفصلالنعمتينأيأدريمادثه1و

واصفياهخليلاه1ووانبياه

لتغبطونناوانكم

منإنهبعزتيداودالكتابفيوجدت

بياعتصم

وجدناخيرعيشنابالصبر

بحسنالبلاءمعالوقوف

ليلةحمىفييرجونوكانوا

بهمتعماولازينتهتعجبكماولا

وسطهفيالذيالزناروضعولو

كلجنبلىإترىممايعجبكوما

806

طالبأبيبنعلي

حنبلبناحمد

البصريلحسنا

عيينةبنسفيان

الخطاببنعمر

الملكعبدبنالوليد

مجاهد

طائفة

راهويهبنإسحاق

عائشة

الخطاببنعمر

البصريلحسنا

البصريلحسنا

اللهعبدبنبكر

الصديقبكرأبو

عفانبنعثمان

وهب

الخطاببنعمر

البصريلحسنا

السلامعليهموسى

الفارسيسلمان

226

591

234

252

248

917

317

928

188

168

037

421

493

281

002

343

238

176

02

016

941

192

938



عجوزصورةفيالقيامةيومبالدنيايؤتى

فيدعونييلقامنأكثرماحازمأبايا

دعاهرباأجابابتاهيا

نعمتيفيتتقلبكنتاذاادمابنيا

تعلمأنأردتإنادمابنيا

اخرجلكقوليمنتجزعلاادميا

اللهعلىالدنياأهونماإسحاقيا

تحثواأنأنفسكمأطابتأنسيا

بيوتكماجعلواإسرائيلبنييا

بالدنياتهاونواإسرائيلبنييا

خدمنيمناخدميدنيايا

نعمكأدنىماأخبرنيربيا

نعمةوأصغرأشكركأنليكيفربيا

أصللاوأناأشكركأنليكيفربيا

شكريؤديأنادميستطيعكيفربيا

الشكرأفصلماربيا

يزاللاأنقاللكينبغيالذيالشكرماربيا

عبادكوأحبأحبكهذاربيا

عليكاللهنعمجزاءهذاماقتييا

سرحاوتخرجلذةتكلنعمةمنلهايا

شكرهاالعباديعلملونعمةمنلهايا

أسبغهامانعمةمنلهايا

يستطيعأيكمالحوارفيمعشريا

يبنيأنيستطيعأيكمالحواريينمعشريا

90

عباسبناللهعبد

المنكدربنمحمد

اللهرسولبنتفاطمة

لهيإأثر

اللهعبدبنبكر

حنبلبنأحمد

اللهرسولبنتفاطمة

السلامعليهالمسيح

السلامعليهالمسيح

لهيإاثر

السلامعليهداود

السلامعليهموسى

السلامعليهداود

السلامعليهموسى

السلامعليهموسى

السلامعليهموسى

السلامعليهداود

المنكدربنمحمد

البصريلحسنا

طالبأبيبنعلي

قرطبناللهعبد

السلامعليهالمنميح

السلامعليهالمسبح

43

25

02

22

28

42

02

42

42

46

26

24

23

24

26

23

23

24

28

24

24

42

32



ولاعينطرفةنفسهعلىيامنلامنيا

لنفسلثمرتادايقطاناكنموسىيا

النطرف!نوجهلثغطيهذهيا

أنعمماعلىيتمأنالمنعمعلىيحق

ويمنعهمالنعميسبغهم

فيزعمونبخيرالناسيصيح

النعموينسالمصائبيعدد

انفسهموتزهقبجمعهايعذبهم

زوىماعلىاللهيحمدأنللعالمينبغي

القميصعنهينزعكماالايمانعنهينزع

رأسهعلىيبقىحتىالايمانمنهينزع

عنهفيصرفاللهفيدعوالامربالعبدينزل

لسانكاللهمنحظكيكونأنيوشك

061

لهيإثرأ

ويةمعاأبو

الثوريسفيان

يزيدبناللهعبد

البصريلحسنا

السلفبعض

العلماءبعض

التابعينبعض

الصحابةبعض

اللهعبدبنبكر

السري

501

274

127

264

253-254

526

023

435

253

301

301

244

092-192



الأعلامفهرس

901،42،2،267،275792السلامعليهادم

491وهببنتامنة

6،32094النخعيإبراهيم

لخواصا=حمدأبنإبراهيم

437،943الاشعثبنإبراهيم

291!يماللهرسولبنابراهيم

964سعدبنإبراهيم

438لجوهرياسعيدبنإبراهيم

50،3404عوفبنالرحمنعبدبنابراهيم

215الطائفيميسرةبنإبراهيم

95،29،222،905،953السلامعليهإبراهيم

75،221آدمابني

481،581،171عنهاللهرضيكعببنأبي

347015،،188،402الاسلامشيختيميةابنأحمد

503عديبنأحمد

22محمد-أبوالجريريمحمدأحمدبن

،94.54.55،65161،912،176،018،918،091،حنبلبنمحمدبنأحمد

191،591،791،00،280،2،221،237،238،923

0،240،26،261،2740،03،2874،03،603903،

،326،327،328،3380،34،346،375،378،937

611



،382،383،384،385،386،387،388،938

،193،393،593،693،793،99300،410،4

،904،418،941،421،422،423،425،433

،455،946،947،048،005،505،051،512

524،525،526

الثققيموسىبناحمد

178قيسبنالاحنف

مالكبنعوفالاحوصأبو

الليثيزيدبناسامة

481،191عنهاللهرضيزيدبناسامة

28،2،343004السبيعيإسحاقابو

الشيرازيإسحاقأبو

422،437إسماعيلبنإسحاق

راهويهبنإسحاق

شاقلابنإسحاقأبو

طلحةابيبندثه1عبدبنإسحاق

عجرةبنكعببنإسحاق

هانئبنإسحاق

511السبيعيبونسبنإسرائيل

الكوفيأسلم

عليةابنإبراهيمبنإسماعيل

خالدابيبنإسماعيل

الجوهري-الجوهريحمادبنإسماعيل

418الكريمعبدبنإسماعيل

612

،093

،204

،045

،523

،536

185

952،

228

384

994،

918

448،

188

338

248

251

422

904،

504

0993

،433



اللهعبيدبنإسماعيل

عياشبنإسماعيل

0.03503محمدبنإسماعيل

شاذانعامربناسود

اسيدابيبنأسيد

43،3938العطارديالأشهبأبو

يزيدبنأصبغ

الاصمعي

23800،3،386104،204،304،124،،176مهرانبنسليمانالاعمش

وهببنتامنة=!لجمي!النبيأم

،233603،،951،621عنهاللهرضيالباهليعجلانبنصديامامةأبو

،385293

العزيزامرأة

الأنباريابن

عنهاللهرضيمالكبنأنس

عيلأوزاا

عنهااللهرضيأيمنأم

المكيالحبشيأيمن

عنهاللهرضيالانصاريأيوبأبو

السختيانيأيوب

السلامعليهأيوب

،137،141،914،016،162،167،916

0،02،235،237،244،248،303،318

1،34،363،376،377،038،381،593

10،4،433461،468،946،487

165

24،62

613

805

327

،375

904

791

،193

257

18

،532

،377

428،

95

931

،791

،933

،693

952،

805

148

378

،043

244

،134



يرلبخاا

بختنصر

الطائيالبختريأبو

ميسرةبنبديل

الاشعريموسىأبيبنبردةأبو

عنهاللهرضيالاسلميبرزةأبو

تيميةابنالبركاتابو

عنهاللهرضيالحصيببنبريدة

البزار

لحارثابنبشر

الكنديوليدبنبشر

!شروالنبيأصحاببعض

البغوي

عنهاللهرضيالصديقبكرأبو

مريمبيأبنبكرأبو

المزنياللهعبدبنبكر

عياشبنبكرأبو

أبيهعنمحمدبنبكر

بردةأبيبنبلال

رباحبنبلال

أسدبنبهز

لحكمابنبيان

401،146،702،034،493،104

،277434

048

423

،015591،243،383،945

134،363

202

116

694

،388512

138

157

347

،176،291،3910،02،251،261،027،503

،346،364،366،037،937404،50،4،604

،476484،515

028

،922،2310،24،244،268،927281،526

،438،943125

525

603

383

،388512

614



5،03،343487،488البيهقي

،611،141،151،291،232،803،903،723،043،063يلترمذا

163،363،673،193،593،993،004،654،974،905

027سلمةبنتميم

236تميمةأبو

3024،528"92364،2452،40،،681نيالبناثابت

043الكوفيمحمدبنثابت

393الخشنيثعلبةأبو

]لنونذو-النوبيإبراهيمبنثوبان

904قاختةبيأبنثوير

923لشعثاء1أبوزيدبنجابر

2329،031،34،378،،88521،091،291،عنهاللهرضياللهعبدبنجابر

،593،693804،047

918عتيكبنجابر

403منهالبنلجراحا

287904،العتكيحازمبنجرير

276043،،682مسعودأبوإياسبنسعيدالجريري

463العقيليجعفرأبو

491،258عنهاللهرضيطالببيابنجعفر

423جرقاسبنجعفر

923،388425،443،الضبعيسليمانبنجعفر

422عونبنجعفر

025محمدجعفربن

91،19292،محمدبنالجنيد

615



جهلابو

لجوزياابن

لجوهريا

الرازيحاتمأبو

الاعورلحارثا

النعمانبنلحارثا

شبلبنلحارثا

مازنبنلحارثا

الكوفيالأشجعيحازمأبو

ديناربنسلمةحازمأبو

عنهاللهرضيبلتعةأبيبنحاطب

البستيحبانابن

جبلةابيبنحبان

عبيدبنحبيب

أرطاةبنلحجاجا

منهالبنحجاج

يوسفبنلحجاجا

الكرمانيحرب

الأسودابيبنحربأبو

عمرانبنحرملة

حزقيل

ثابتبنحسان

16

261

021،792،403،703

053

403،993

343

034

257

452

893

،243،251254،258،937

5،03،703،378،937993

،181182،527

925

036

287

26،263

891

938

386

،433434

935



234،،531،061،661،681،177،831،26،2272،023البصريلحسنا

042،142،24،247،2052،632،،274427،0،281،28

43،30،364،36،365،368،382،388،938،393704،

804،904،224،044،144،484،947

187الحصينبنالحسن

237952،الصباحبنلحسنا

187،528الجرويالعزيزعبدبنلحسنا

الدقاقعليأبو-النيسابوريعليبنلحسنا

116عنهاللهرضيعليبنلحسينا

937793،المروذيمحمدبنالحسين

611واقدبنحسين

3381،34،342524،الفراءبنالحسينبنمحمدبنمحمدالحسينابو

458حميدبنحفص

938946،غياثبنحفص

125الحقيقابيابن

063الرازيسلمبنحكام

215لحكما

432،704زيدبنحماد

4،2246،2،593527سلمةبنحماد

091،491،504عنهاللهرضيالمطلبعبدبنحمزة

422الطويلحميد

504عوفبنالرحمنعبدبنحميد

383العدويهلالبنحميد

591حنبل

617



الامامالنعمانحنيفةأبو

لحواريابياابن

شريحبنحيوة

أخطببنحعى

عثمانبيابنخالد

الوليدبنخالد

معدانبنخالد

مالكبيأبنيزيدبنخالد

عنهاللهرضيالارتبنخباب

عنهاللهرضيالانصاريعديبنخبيب

لحرابنخرشة

خزيمةابن

الكلوذانيمحفوظأبوالخطاب

الخلدأبو

تميمبنخلف

سعيدأبو=حبيببنخلف

العصريخليد

لخواصا

الرحمنعبدبنخيثمة

لخيراأبو

الدارقطني

دانيال

الطائيداود

هندأبيبنداود

618

918

،253264

387

521

187،527

174،391،217

241

،503،603،345

146،147،304،404

،8898

204

،485538

591

237

952

384

21

421

،486487

503،603

277

952

938



نيالصنعاقيسبنداود

الاشعثبنسليمانداودأبو

السلامعليهداود

،014،918،791026

،85،227،232،237

،923،024،244265

محمدبنالعزيزعبدالدراوردي

631،052عنهاللهرضيالانصاريزيدبنعويمرالدرداءأبو

الشبلي-جحدربندلف

،138،951،061،671،961،173.811،182،184الدنيابيأابن

42،2622،1،23،235236،،237042،44،2542،

25،253،257،256،2،283،28618،3504،436،

438،044،434،484،468

دولد

17،24،34،387104،204،014،484،905عنهاللهرضيالغفاريذرأبو

صالحأبو=السمانذكوان

النونذو

راشدبيابنالربيع

صبيحبنالربيع

عبدالرحمنبيأبنربيعة

لحارثابنربيعة

228ملحانبنعمرانالعطارديرجاءأبو

سعدبنرشدين

عنهااللهرضيجمحاللهرسولبنترقية

القاسمبنروح

393438،عبادةبنروح

961

941

265،

،238

034،

246

،384

187،

،251

437،

946،

993

1،06

247

024

184

916

386

191

234

448،



الصوفياحمدبنرويم

زيدبنشمعونريحانةأبو

الثقفيقدامةبنزائدة

زاذان

سليمانبنزافر

تدرسبنمسلمبنمحمدالمكيالزبيرابو

عنهاللهرضيالعوامبنالزبير

الزجاج

حبيشبنزر

زرعةأبو

الزهري

الربيعبنقلاد

عياشابنمولةزيادبنزياد

عنهاللهرضيارقمبنزيد

اسلمبنزيد

الحباببنزيد

عنهاللهرضيثابتبنزيد

وهببنزيد

ءلمجميماللهرسولبنتزينب

الثقفيالسائب

مالكبنالسائب

الجعدابيبنسالم

عمربنادلهعبدبنسالم

سبا

062

،382

،803،362

،144،804،463

،148

،104

183،

21

162

204

245

952

344

305

356

036

003

294

171

157

504

343

116

266

204

491

382

386

294

134



مالكبنسراقة

مغلسبنالسري

414عنهاللهعرضيوقاأبيبنسعد

عجرةبنكعببنإسحاقبنسعد

عنهاللهرضيعبادةبنسعد

الخدريسعيدأبو=سنانبنمالكبنسعد

الثقفيمسعودبنسعد

معاذبنسعد

،441،151عنهاللهرضيالخدريسعيدأبو

المقبريسعيد

عروبةأبيبنسعيد

عثمانأبو=الحيريإسماعيلبنسعيد

بيالأعرابنسعيدأبو

المسيببنسعيد

أيمنبنسعيد

جبيرسعيدبن

زربىبنسعيد

التنوخيالعزيزعبدبنسعيد

منصوربنسعيد

وهببنسعيد

حبيببنخلفسعيدأبو

المقبريكيسانسعيدأبو

البصريالرحمنعبدهاشمبنيمولىسعيدأبو

704،804

092،192

،168،،191،026،382،384041

251

148،091

242

291،491

،153،1580،31،341،345،364

،293،593،693،451946

236،246

093

343،404،704

،463486،994

193

183،187،،527532

138

،238328

261،304

164

468

236

،382385



السفرأبو

227،245،256،95الثوريسفيان

عيينةبنسفيان

مطيعابيبنسلام

بشيربنسلم

عنهاللهرضيالفارسيسلمان

عنهاللهرضيسلمةأم

عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبو

عنهاللهرضيسلمةأبو

الانصاريةملحانبنتسليمأم

التيميسليمان

نيالداراسليمانأبو

القاسمبنسليمان

البصريمولاهمالقيسيالمغيرةبنسليمان

القرشيبلالبنسليمان

التميميالرحمنعبدبنسليمان

مسهربنسليمان

يساربنسليمان

العنسيالرحمنعبدسليمانأبو

السلامعليهسليمان

السماكابن

حرببنسماك

ليالدؤسنانأبو

622

176

،2،264،343،893،993،423،994

805

،914،178،248252،253،438

018،263

793

،164،916،924،388404،485

014،141،164

593،993

165،461

241

927

013،177

،383042

385

503،345

204

243

022،951،541

186،246

704



عنهاللهرضيسعدبنسهل

اللهعبدبنسهل

معاذبنسهل

صالحأبيبنسهيل

العنزيحاتمبنسيار

سيبويه

فياضبنشاذ

الشافعي

المكيعبادبنشبل

الشبلي

شريح

النخعياللهعبدبنشريك

الحجاجبنشعبة

شراحيلبنعامرالشعبي

البلخيشقيق

شمر

الزهري=شهابابن

شوذبابن

شيبان

الأنصاريالاسلامشيخ

مرةبنيمنشيخ

المريبشيربنصالح

كيسانبنصالح

مالكبنصالح

23

326،493،104

292

163

236

،923،388،425434

053

257

134،918،591

285

،78192

،233

151،228

،922،231003،375

525

184

927

273

538

237

138



236،271343،السمانذكوانصالحأبو

602السلامعليهصالح

255الليثكاتبصالحأبو

317هانئأممولىصالحأبو

442يساربنصدقة

804صعيرابيابن

005السكسيعمروبنصفوان

343عيسىبنصفوان

168محرزبنصفوان

544عنهاللهرضيسفيانبنالضحاك

183،317مزاحمبنالضحاك

043السليلابونقيربنضريب

705!ي!النبيعمطالبأبو

45،215،425ووسطا

793993،احمدبنسليمانالطبراني

202العبدبنطرفة

425(مصرفبنطلحةالعلهطلحة

938البصريطلحة

803عنهاللهرضياللهعبيدبنطلحة

381164،،941عنهاللهرضيطلحةأبو

224حبيببنطلق

،441،541،461،571،161،681،171،291،10،2302عنهااللهرضيعائشة

5،22،23757،2،2810،0340،3،933،375،376

،377،937،382،383404،463،525

624



قتادةبنعمربنعاصم

العاليةأبو

العقيليعقبةبنعامر

عبادبنعباد

عنهاللهرضيالصامتبنعبادة

مسلمبنعبادة

جعفربنالعباس

المطلبعبدبنالعباس

التيميالاعلىعبد

البرعبدابن

صالحبنالحميدعبد

السلميالرحمنعبدأبو

المحاربيالرحمنعبد

القاسمبنالرحمنعبد

الطاليزبانبنالرحمنعبد

أسلمبنزيدبنالرحمنعبد

هريرةأبو=الدوسيصخربنالرحمنعبد

المسعودي=اللهعبدبنالرحمنعبد

عنهاللهرضيعوفبنالرحمنعبد

مهديبنالرحمنعبد

يحىبنالرحمنعبد

نيالصنعاالرزاقعبد

003

027

231

،251،،264028

،115،191،291،026،403،503

،703،803،031،311،404،504

704،904،305

،923024

238

625

38

24

93

37

42

48

25

27

27

91

31

53

43

31

،603

-604

514،

،383

527

804،



عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عبلى

عملى

عملى

عملى

عبلى

عبلى

عملى

عبلى

الوارثعبدبنالصمد

معقلبنالصمد

روادبيأبنالعزيز

سلمةبيأبنالعزيز

لجيلانياالقادر

نجيحأبيبنالله

نوحبيأبنالله

حنبلبنمحمدبنأحمدبنالله

إدرش!بنالله

لحارثابنالله

الشخيربنالله

المباركبنالله

عبلى

عملى

عملى

عبلى

عملى

عبلى

عبلى

عملى

عبلى

عملى

عبلى

الله

الله

الله

الله

الله

الله

الله

الله

الله

الله

الله

الحصيببنبريدة

ثابت

ثعلبة

عنهاللهرضيحبشي

عنهاللهرضيحرام

دودا

دينار

رواحة

سلام

شقيق

لحصا

018،403،938،504

184،433

268،952

251

48

285

263

،238،385،388،93890،4،42321،5524

524

238

354

،016،18320،2،247،248،256،258،283

،284285،904،528

116

918

235

344

98

"253

327،694

891

236،243

526

226

626



،0،6511،421،481،191،4،22،266131عنهاللهرضيعباسبناللهعبد

6.31،3170.36،376.038،793104،،437

584،805،527

عديابن-الجرجانيعديبناللهعبد

234العزيزعبدبنعمربناللهعبد

127.151،091،691،10،248،2،342،361عنهاللهرضيعمربناللهعبد

304،904،946،194،594،952

228،284،285،8030.311،34،.421،915عنهاللهرضيعمرربناللهعبد

،388،493،593،693004،204،431،70،5805

942عنهاللهرضيالازديقرطبناللهعبد

183لهيعةبناللهعبد

185التيميمحمدبناللهعبد

الدنيابيأابي=القرشيمحمدبناللهعبد

004شيبةابيبنمحمدبناللهعبد

،46،541.051،551،916،173،191،591عنهاللهرضيمسعودبناللهعبد

50،2،927،322،326،361،381204،

426،943،461،471،538

528مطرفبناللهعبد

104،142،048نميربناللهعبد

082رهببناللهعبد

387526،بر922لمقرئ1يزيدبناللهعبد

925ابجربنالملكعبد

893993،كريمةأبيبنالملكعبد

186العزيزعبدبنعمربنالملكعبد

627



الاصمعي-قريببنالملكعبد

مروانبنالملكعبد

القرشيأيمنبنالواحدعبد

زيدبنالواحدعبد

سعيدبنالوارثعبد

الخفافعظاءبنالوهابعبد

عبيدابو

الحصينبنالحسنبناللهعبيد

زحربن]لثهعبيد

القواريريعمربناللهعبيد

عميرعبيدبن

عنهاللهرضيلجراحابنعبيدةأبو

العبسيحذيفةبنعبيدةأبو

الحيريعثمانأبو

ملبنالرحمنعبدالنهديعثمانأبو

]لكاتبسعدبنعثمان

الدارميسعيدبنعثمان

عنهاللهرضيعفانبنعثمان

مظعونبنعثمان

عجلانابن

ننلجرجااعديابن

مالكبنعراك

الزبيربنعروة

رباحأبيبنعظاء

628

603،703

186،343

،293393

02

،257،344،193،404484

391

378

931

093

138

187

385

423

527

157

192

388

538

417

343

345

387

44،1،917،276003،937،463

،142،503،346،036361،952



السائببنعطاء

ديناربنعطاء

يساربنعطاء

القرشيعطار

عطيةام

قيسبنعطية

الباهليمسلمبنعفان

العقيليعقبة

عنهاللهرضيلجهنيعامرابنعقبة

مسلمبنعقبة

عقيلابن

عقيلابو

عباسابنمولىعكرمة

الحضرميبنالعلاء

المغيرةبنالعلاء

البصريعميربنحيانالعلاءأبو

النخعيقيسبنعلقمة

مرئدبنعلقمة

الازديعلي

الدقاقعليأبو

الطائيعليأبو

المدائنيعليأبو

92

،691

54،1،386،486

،115،793

382

183

226

891

164

593

993

487

386

332

184

458

293

263

438

،326381

248

344

،22،23،85013

436

235



عنهاللهرضيطالببيأبنعلي

الجعدبنعلي

المدينىبنعلي

بهرامبنعلي

اللخميرباحبنعلي

زيدبنعلي

الرازيسعيدبنعلي

صالحبنعلي

عباسبناللهعبدبنعلي

نيالالهايزيدبنعلي

الجنبيمالكبنعمروعليأبو

عنهاللهرضيياسربنعمار

القعقاعبنعمارة

زاذانبنعمارة

عمرأبو

عنهاللهرضيالخطاببنعمر

الحفريداودأبوسعدبنعمر

العزيزعبدبنعمر

بنالملكعبدلجونياعمرانأبو

،22،128،176،177،226،242،261،277

،331،343،036،361،381،38340،4

،943،305052

،227251

403

893

705

527

893

،283385

805

603،703،385

387

003

403

286

،46،176،178،191،291،3911،02،021

،221،233،248،603،346،351،366

،037،376،937،404،604،704،804

،458،476،486052

423

،177،186،227،234044،476،905

237024،حبيب

063



102حصينبنعمران

هربذبنلرحمن1عبدبنعمران

رواحةبنتعمرة

642المطلبمولىالمخزوميالقرشيعمروبيأبنعمرو

قيسبيأبنعمرو

لحارثابنعمرو

217العاصبنعمرو

185بكيربنعمرو

ديناربنعمرو

شعيببنعمرو

228284،أبيهعنشعيببنعمرو

السبيعيإسحاقأبو=اللهعبدبنعمرو

إسحاقأبو=السبيعياللهعبدبنعمرو

المكيعثمانبنعمرو

عوفبنعمرو

قيسبنعمرو

المراديلجمليامرةبنعمرو

العوامبيأابن

بيالاعراجميلةأبيبنعوف

232اللهعبدبنعون

طلحةبنعيسى

،95،41،2،327،932042،423،142السلامعليهمريمبنعيسى

424،544،462

السبيعيإسحاقأبيبنيونسبنعيسى

631

228،

238

891

،385

036

486

187،

186

143

293

182

326

343

438

،233

018

،436

،048

388



914جابربنغوث

377،378382،،002!شيالرسولبنتفاطمة

157عنهااللهرضيالعبسيةاليمانبنتفاطمة

091عنهااللهرضيالانصاريةحرامبنعمروبنتفاطمة

713الفراء

602،424فرعون

387493،عبيدبنفضالة

468جعفربنالفضل

228فضالةبنالفضل

281،922،53،2437،943،443عياضبنالفضيل

133قارون

538)اللالكائي(نيالطبراالقاسمأبو

عبيدأبو=سلامبنالقاسم

60،3703الرحمنعبدأبوالشاميالرحمنعبدبنالقاسم

385الدمشقيالرحمنعبدأبو،الشاميالرحمنعبدبنالقاسم

941،225محمدبنالقاسم

018،821،17،3،3830،93946دعامةبنقتادة

338قتيبةابن

913الحباببنقطرب

032قلابةأبو

304حازمأبيبنقيس

184لحجاجابنقيس

514سعدبنقيس

805قيصر

632



الانماريكبشةأبو

كريبابو

كسرى

عنهاللهرضيعجرةبنكعب

عنهاللهرضيعياضبنكعب

الاحباربكعبالمعروفماتعبنكعب

مالكبنكعب

الكلبي

كهمس

نيالطبراالقاسمأبو=اللالكائي

ربيعةبنلبيد

عنهاللهرضيالعامريلجلاج

لحكيمالقمان

سليم(أبيبنليثأوسعدبنليثكونهلييتضحالمليث

ولعلهاالمراد،لييتضحولمالاصلفي)هكذاليث

البناني(وهو"ثابتامنمحرفة

سليمأبيبنليث

سعدبنالليث

إسماعيلبنالمؤمل

ماجهابن

الاشعريمالكأبو

إسماعيلبنمالك

أنسبنمالك

ديناربنمالك

633

،947،048،294

،604،804،904

،164،172،028

،05،132،134

،243،244،946،512

،345

،425

79

06

80

19

26

61

26

68

08

36

88

24

24

99

69

58

48

43



مغولبنمالك

الاشجعينضلةبنمالك

المبرد

الصباحبنالمثنى

سعيدبنمجالد

جبربنمجاهد

دثاربنمحارب

لجريريامحمدابو

الشافعي=إدرش!بنمحمد

الحنظليإدرش!بنمحمد

إسحاقبنمحمد

البخاري=البخاريإسماعيلبنمحمد

الحسنبنمحمد

الزبرقانبنمحمد

المنكدربنمحمد

مهرانبنجعفربنمحمد

حاتمبنمحمد

داودبنمحمد

العبديزيدبنمحمد

سيرينبنمحمد

شبرمةبنمحمد

الزهري=شهاببنمحمد

الحضرميعبدبنمحمد

34

176

228

357

284

0،03375

16،1176،،182،248،273،278،285

317،304،904،524

283

22

318

261

246

694

،246251،488،994

184

388،512

941

893،993

،138424،278

178

793



لبيبةأبيبنالرحمنعبدبنمحمد

نميرابن-اللهعبدبنمحمد

نميرابن=نميربناللهعبدبنمحمد

الغبريعبيدبنمحمد

الزبيربنعروةبنمحمد

خباببنعطاءبنمحمد

الباقرجعفرأبولحسينابنعليبنمحمد

شقيقبنعليبنمحمد

وفاصبنعلقمةبنعمروبنمحمد

القرظيكعببنمحمد

الطائفيمسلمبنمحمد

مطرفبنمحمد

واسعبنمحمد

الوراقمحمود

غيلانبنمحمود

لبيدبنمحمود

فلفلبنالمختار

الحسينبنمخلد

الطيبمرة

لحكمابنن1مرو

المروذي

المزني

عنهاللهرضيشدادبنالمستورد

مسروق

635

،437

،387

،914

،326

57،10،03،375

384

704

917

604

034

943

593

285

512

937

268

245

224

385

487

242

256

525

202

455

937



232،مسعر

عتبةبناللهعبدبنالرحمنعبدالمسعودي

لحجاجابنمسلم

705،مخلدبنمسلمة

وقاصأبيبنسعدبنمصعب

عميربنمصعب

يزيدبنمطرح

227،231.،186اللهعبدبنمطرف

،126.481،4،22268عنهاللهرضيجبلبنمعاذ

الدستوائيهشامبنمعاذ

قرةبنمعاولة

،176،4.22،238،264،386104،204الضريرخازمبنمحمدمعاويةأبو

الكرخيمعروف

معمرأبو

الازديمعمرأبو

راشدبنمعمر

الازديحبيببنالمغيرة

حكيمبنالمغيرة

،691شعبةبنالمغيرة

عشةبنالمغيرة

الضبيمقسمبنالمغيرة

الخولانيلحجاجابنالقدوسعبدالمغيرةأبو

9270،364،36،مقاتل

الشاميمكحول

636

248

326

805

603

528

487

423

235

304

173

922

155

804

235

468

102

923

952

005

365

328



المليحابو

مندهابن

238الاسديعمروبنالمنهال

المهلبأبو

141.051،651،591،791،10،2954عنهاللهرضيالاشعريموسىأبو

موسىبنإسحاقالانصاريموسىأبو

إسماعيلبنموسى

خلفبنموسى

694عبيدةبنموسى

،6260،2،222،23604،242،2268.،4،295السلامعليهموسى

،287418

128مهرانبنميمون

عنهااللهرضيالمومنينأمميمونة

عمرابنمولىنافع

258النجاشي

النخعيإبراهيم-النخعي

الاشهلعبدبنينساء

571،918،80،240،360.30.31343النسائي

293مالكبنالمنذر،العبدينضرةأبو

النعمانام

891بشيربنالنعمان

الاعمىداودأبولحارثابننفيع

اللهعبدبنمحمدنميرابن

222257،،95السلامعليهنوح

637

268

538

،036

385

،532

238

946

946

794،

،274

515،

،177

454

952

262،

091

052،

946،

257

،231

938

،285



443اللهعبدبنهارون

237الليثيمسلمبنالقاسمبنهاشم

404عنهاللهرضيربيعةبنعتبةبنهاشمأبو

424هامان

387الخولانيهانئبنحميدهانئأبو

603ميمونبنالهذيل

الانصاريالاسلامشيخ=الهروي

،138،913،141.241،441،531،451،161،561،671عنهاللهرضيهريرةأبو

291،491،،23664،247،20،27،2*0،2800،3803،

،318،3271،34،3434،34،362،3634،36،366،376

،9370،38،593،693،893،993284،434،047،488،045

9،93423الدستوائيهشام

388،393448،القردوسيحسانبنهشام

018،4،22003عروةبنهشام

527هشيم

552الاوزاعيهقل

415يسافبنهلال

182،383ديناربنيحىبنهمام

4،36937التيهانبنالهيثمأبو

215جميلبنالهيثم

327خارجةبنهيثم

891سلمةبنشقيقوائلأبو

891عنهاللهرضيالاسقعبنواثلة

65،31،36463الواحدي

638



عمربناللهعبدبنواقد

القشيريحزنبنثمامةبنالوردأبو

176،00،36،32،378،384385لجراحابنوكيع

الملكعبدبنالوليد

عمروبنالوليد

الدمشقيمسلمبنالوليد

بيانبنوهب

276،277،287184،914،،238266،،172،178منبهبنوهب

071كثيرابيبنيحمص

إسحاقبنيحمص

المختاربنيحمص

جعدةبنيحمص

القطانسعيدبنيحمص

اللهعبيدبنيحمص

القرشيعطاردبنيحمص

غيلانبنيحمص

77الرازيمعاذبنيحمص

403،603،703معينبنيحمص

وثاببنيحمص

إبراهيمبنيزيد

486حبيببيأبنيزيد

503مالكبيأبنيزيد

651ميسرةبنيزيد

572،0،344،34،387193هارونبنيزيد

963

18

26

17

94

23

46

93

32

18

34

46

24

226

386

346

247

487

346

393



يزيدبنيزيد

السلامعليهيعقوب

يعلىأبو

الطنافسيعبيدبنيعلى

أميةبنيعلىوهومنيةبنيعلى

القاضييوسفأبو

أسباطبنيوسف

مهرانبنيوسف

السلامعليهيوسف

الكوفيخباببنيونس

الاعلىعمدبنيونس

عبيدبنيونس

يزيدبنيونس

السلامعليهيونس

064

،24،62،29،523

،95،39،521

،704

،236،025

528

527

338

204

942

487

994

527

048

436

254

184

62



القديمةالكتببعض

المسانيدبعض

سبحانهاللهكتببعض

التمام

الترمذيجامع

الصحيحلجامعا

الصحيحلجامعا

لزهدا

الكتبفهرس

-145،152

172

3381،34342،الفراءالحسينبنمحمدبنمحمد

،06،511،141،051،151،251الترمذيالامام

291،422،127،273،80،3013،

6،32،3271،36،363،376،377

1،934،935،93433

،401،137،141،241،431،441،541البخاريالامام

641،481،941،051،151،091،191،

391،591،691،891،00،270،2232،

16،2،375،376،3770،38،2934،93

004،304،404،014،164،488،294،532

،137،041،431،441،541،841مسلمالامام

051،151،251،091،191،591،

691،232،522،162،272،803،

01،381،36،324،355،366،36

،375،3760،38،2934،93004،

104،204،304،014،284،164،

884،294،532

8،32814أحمدلاماما

641



السنة

السنن

داودبيأسنن

النسائيسنن

الصحاح

حبانابنصحيح

بنعمروصحيفة

الضعفاء

الفتوح

الغيبفتوح

المسائل

المسند

المسند

المسند

المسند

المعجم

عاتضولموا

طالموا

ئيلكاللاا

داودأبولاماما

النسائيالامام

لجوهريا

حبانابنالامام

شعيببنعمرو

538

،942043

04،1،918،791،274،344،693043

،142،148،158،165،918

344،428،942

092

1،14344،378

143،228

462العقيلي

162إسحاقبنمحمد

84الجيلانيالقادرعبدالشيخ

224هانئبنإسحاق

،79521،141،441،531،581،175،حنبلبنأحمدالامام

191،291،791،00،24،220،27403،

80،34،314،34،376،377،693284،

924،043،544،564،964،536

237952،الصباحبنلحسنا

378أسامةبيأبنلحارثا

694البزار

793نيالطبراالامام

703لجوزياابن

241،941،151أنسبنمالكالامام

642



الصبربهفاستغابالصبرصابر

اخرلىإيفضيالامررأى

واطلبهارجوماتردلملو

ثلاثةعنديالنعماءأفادتكم

نباتناومنهاالدنيابنوونحن

اعتزامهأنالبينيومتبين

أهلهأنابمافانعينيمتإذا

عواقبهفمذمومعنكوالصبر

والبكابعدكالصبردعوتولما

جاريالبريةفيالمنيةحكم

إنماسراعامآربكمقضوا

جزعتقدأمسخولةنبئت

كذبتنيقالتلحباشكوتولما

زائلظلتحتالاقامةودعوا

إنمافيهاالعيشطيبيرجمن

فراقهابعدالعيشكلوالعيش

واصطبريخولياتجزعيلا

علمتماقدبالذيفقولافقوما

صديقهلاالذيالمرءهووقولا

عليكماالسلاماسمثملحولالىإ

حاسدهقالحتىيسبقزالما

نعمةاللهنعمةشكريكانإذا

بفضلهإلاالشكروقوعفكيف

الأشعارفهرس

صبرا

لاوا

لطلباا

لمحبباا

محبما

لكواذبا

معبد

محمود

لصبرا

قرار

سفارلاا
لدهرا

يصبر

ارلدا

هار

دار

لصبرا

شعر

غدر

عتذرا

مختصر

لشكرا

لعمرا

643

39

49

901

292

29

202

97

29

467

467

185

97

467

467

467

185

202

202

202

218

245

245



سرورهاعمبالسراءمسإذا

منةفيهلهإلامنهماوما

حمىمنهمباكثرولست

همهأكبردنياهامرؤوإن

يشأوإنالالهذاتفيوذلك

(1)لاطعتهصادقاحبككانلو

مغبةخيرالصبروكانصبرت

رددتهاحتىالعيندموعملكت

يسأمونهالاالناسأشقياءأرى

فإنهاتحبكانتوإنأراها

(2)زائلكظلاونوماحلام

شيمتهغيرالمتحليايهايا

تقاسماأمثديلبانرضيعي

لهابقاءلادنيالذاتأهليا

كلهاالمواطنفييحمللصبر1و

شيءبكلالرجاللعبإذا

منيحلعمنالصبروكيف

نسيانكمالقلبمنيراد

الخطايامناستطعتمافكئر

فعلهفيالظالمأيها

متىوحتىانتمتىلىإ

بخدمتهتشقىكملجسماخادميا

لأجرا

لبحروا

للكاثر

غرور

ممزع

مطيبع

فاجزع

تدمع

وجوع

تقشع

يخدع

الخلق

نتفرق

حمق

يحمل

لرجالبا

لشمالا

قللناا

كريم

ظلم

لنعما

خسران

فقط.العجزذكرانماالمصنفيذكرهلمالبيتهذاصدر(1)

فقط.العجزذكرإنماالمصنفيذكرهلمالبيتهذاصدر2()

446

36

43

88

18

18

43

43

43

32

43

78

97

97

32

23

23

68



فضائلهافاستكمللنفسكاجهد

عليهيخفىلاماإليهأتشكوقالوا

وعزاشرفاوصلكمسأترك

طعامعلىالذبابكثرإذا

ماءوردالاسودوتجتنب

بمهجتهسمحعنقلبياتسل

ينهلهيأتيهصادأيكالماء

مرارتهفاذكرر!بقهحلاوان

منتهىفيالعاشقفكرلو

فيهمتلومدخلمنوكم

فيهلمكروه1والسوءوقيت

تمسيللهنعمةمنوكم

لوجههإلاخلدلاوالذيأما

مذاقهمراالصمربدءكانلئن

لحينهمبدرلىإوسارواسرنا

وبادرواالسباقخيلوتراكضوا

فارتقىإبليسجندمنامرءاوكنت

المطبوعشيمةالتطبعفضج

45

انسان

لديه

تشتهيه

يعرفه

يعطفه

ولرشفه

يسبه

لعشيرةا

كبيرة

السريرة

كفو

لحلوا

ساروا

يعوار

جندي

68

63

99

99

99

257

257

257

184

185

935

466

32





العلميةالفهارسثانيا:

لمؤلفافسرهاالتيالاياتفهرس*

القرآنوعلومالتفسيرقواعدفهرس*

عليهاحكمأوشرحهاالتيالأحاديثفهرس*

العقديةلمسائلافهرسكغ

الفقهمسائلفهرس*

الحديثيةلمسائلافهرس*

واللغويةالنحويةلمسائلافهرس*

اشتقاقهابينأوشرحهاالتيالكلماتفهرسكيم

الفروقفهرس*

لمنثورةاالفوائدفهرس*

لموضوعاتافهرس!





لمؤلفافسرهاالتيالأياتفهرس

البقرةسورة

212"113(4)5<علىالخشعينلا!لكجيرةوانهاوالصلةةبالصبرواستعينوا>

عمراناالسورة

423(1-417)<لبنينواالشسامفلشهوتاحبللناسزتين>

131شئا!)012(>وانضبرواوتتقوالايمنزكمرهتم

322(21<)3لآ!ادوانتمرببدللهالصركمولقد>

223(1<)52لأخرةايرددومممنالديخايرلدمن>من!م

الأنعامسورة

98953()<بهافقدَطاهولاءبهايكفز>فإن

213(61)5<لأرضاخلبهفجعلحماتذى>وهو

يونسسورة

433(52)<مسمقيمصرطإكيشآءمنوجفدىلسنمراداإكعوايدوالله>

هودسورة

24-7248"913-613(61-51)<وزيننهايخالداالحيوةيرلدنسبم>

يوسفسورة

83(،18)<فصحئرجميل>

الرعدسورة

)5(<قؤلهمفعجبلغجمث>هـإن

(22-91)]<يوفونتذينا!لئيلآااولوايدكرنماإ>

براهيماسورة

<)7(لأزيدنكغش!رتم>لنن

964

29

313

05-52

283



(12)<صبرناامأجزعنالخنا">سوا

النحلسورة

(001-89)<لرجماالثئئطانمنباللهفاستعذالقرءانقرأتفإذا>

(12-0121)<حنيفائئهقانتاأفة%إتزهيم؟إن>

()126<خئرللضبزدىلهوصبرتم>ولبن

(21!)7للهبالا!صنركوماواصبر>

الاسراءسورة

(1-9)18<لزلدلمنلشاءماله-يخهاعجلناالعاجلةيرلد>منكان

الكهفسورة

)7(<فازيخةالأزضعلىماإناجعلنا>

<)37(رجلاسونكثمنطفةمنثمترابرمنظقكبالذي)اكفديت

(<)46الدنياالحيوةزينةوالبنون>ألمال

الأنبياءسورة

)35(<نزجعونالئنا،فتنةوالخئربالشر>وشلوكم

لمومنوناسورة

(001-99<)ئريختقيماصلحااغمللعلى!اررحعونرث>

(1-15116<)لالزجعونواتكخ!لتناعبثاافحسبتمأتماظقعبهم>

الفرقانسورة

)75(<بماَصبراالغرفةتحونناولعف>

القصصسورة

(08)97-<خيراللهثوابوني!ثملعلمااوتوالذلررلاوقا>

065

25

43

222-223

132

81

321،427-428

312

313

333

311

355-935

313

933

352



لقمانسورة

()17<واضبرالمهبهرعنوانهلمعروفوأمرباالضلؤةأقميبنئ>

السجدةسورة

(42<)صبروالمابامرنايهدونابمةمئهموجعفنا>

الشورىسورة

(02<)حزةِ-فى،لهنزذلأخرةاحربيردد%منكا>

()43<الائورعرشلمقلددانوغفرصبرولمن>

الأحقافسورة

(53)(لرسلامنالعرمصمبراولوافاصبريهما>

النجمسورة

)37(<وفى+الذىرنزهيم>

لحديداسورة

(02)<وتفاخزبئنكئموزفيوقولصبالدنياالحيةةانمااعلموا>

التغابنسورة

(41)(عدؤاواولد!مازفىجكتممنإنءامنوالذلررايايها>

القلمسورة

)48(<افىتولاتكنكصاحبرنكلهكم>فاضبز

لمعارجاسورة

(1)9<هلوغاخلقالادشنإن>

الفجرسورة

-17()15<ونعمه-فاكرمهرئهائئةماإذاالانسئنفاما>

651

05

602

321،427

132

95-06

29

325

115

06

053

311-312



<

<

<

<

<

<

الضحىسورة

-8(1)<سبئاإذللوا!لفحئوا

العادياتسورة

)6(*!لكنيءلربهل!!مناإن

،103485،805-905

023

التكاترسورة

935""353-33355"0(1-)5<المقابرزرتمحتئ!الياثرلهبم

0،36-936713

361)6-7(<اليقينكتثزلترونها!الجحيصلزوت

436367)8(<لنعيماعنيومعذلتشلنثص

العصرسورة

134135"<)1-3(خرلنىال!!شنإنوانعضر!

652



القرآنوعلومالتفسيرقواعدفهرس

-4344اثباتهفيجاءوما،الانسانعلىالشيطانسلطاننفياياتبينلجمعا

35وتركالمأمورفعل:يشملفإنهبالصبرالتقوىفيهقرنالقرانفيموضعكل

المقدورعلىوالصبرالمحظور

921الكريمالقرانفيالصبرفيهاسيقالتيالانواع

134الصبرأهلبهاينتفعإنماالرباياتأنعلىتدلالقرانفيمواضعأربع

والشكر

112الشكرفيالواردةالنصوصأضعافالصبرفيالواردةالقراننصوص

022القرانفيوالكفرالشكربينسبحانهاللهيقابلماكثيرا

213العالموأجل،وأهلهالعالمخلقأنهاللهفيهاذكرالقرآنفيمواضعثلاثة

والامتحانللابتلاءأهلهواجل

713الناسمنكثيرعلىهودسورةمن51،61ايةفهوأشكل

033القرانفيوردموضعكلفيبادلهالكفارهمالقرانعرففيالكفار

بعدهاوما035سبحانهادلهذكرهاالتيالاوجهوسردالكريمالقرانفيوالمالالغني

عليها

353-556وردواوماالمؤمنونسورةمن001ايةمعنىحولالمفسريناكثرحوم

063التااكيدمنلىأوالايةمعنىفيلجديدةاوالفائدةالتأسيس

0،36،367936مطابقتهاالمختلفةالتفسيراتبينمنالايةتفسيرمرجحاتمن

للواقع

367بعدهمومنللصحابةمتناولوهو،بلغهلمنتامالقرانخطاب

367-368إنسانهوحيثمنللانسانالذمتناولالقرانطريقة

653



الفقراءعلىالثناءأضعافالمنفقينعلىفيهالثناءوجدالقرانتأملمن

الصابرين

كتابهمنموضعغيرفيخيراالمالاللهسمى

القرانفيالعليمباسملحليمااسماقترانسبب

الصبوراسمعنلحليماباسمالقرانفيالاستغناءوقعلماذا

654

484

894

533

953



عليهاحكمأوشرحهاالتيالاحاديثفهرس

شرجهاالتيالاحاديث*

الصابرويصبرالقاتليقتل

صمريمينعلىحلفمن

المصبورةعننهى

الصبرمنوأوسعخيراعطاءأحدأعطيوما

اللهيصبرهيتصبرومن

هواهانفسهأتبعمنالعاجز

بهيسعالذيسمعهكنت

الارضفياللهيمينالاسودالحجر

عراةالتنورفيالزناةخمي!النبيرويةحديث

العافيةاللهفاسالواالبلاءاهلرأيتمإذا

عرشهظلفياللهيطلهمالذينالسبعةحديث

لسانكعليكأمسك

صدمةأولعندالصبرإنما

بحبيبتهعبديابتليتإذا

يشكنافلمالرمضاءحر!يطاللهرسوللىإشكونا

يعلمونلافانهملقومياغفراللهم

عليهبالنياحةيعذبالميتإن

والمعافاةوالعافيةالعفواللهسلوا

سيكونذلكإن

الخفيالذكروخيريكفيماالرزقخير

655

16

16-17

22-23

31

-8283

83-84

601

125

126

137

146-147

102

271

363

384



شجرةظلفيقالراكبكمثلالدنياومثلمثليإنماوللدنياليما

وتركهاراحثمصائفيومفي

فلينظراليمفيإصبعهأحدكميجعلمامثلالاالاخرةفيالدنياما

يرجعبماذا

عليهاحكمالتيلاحاديث

عباسابنحديثفي،صحيححسنحديث:قالانهالترمذيعننقل

لكمعدواوأولادكمأزواجكممنإنآمنواالذينأيهايا):لىتعاقولهفي

يأتواأنفأرادوا،مكةأهلمنأسلموارجال))هؤلاء:قال(فاحذروهم

لحديثا((.00واولادهمأزواجهمفابى!شع!مالنبي

خطاياهالعبدعنليكفرالله))إن:حديثجودأنهالمباركابنعننقل

((ليلةكلهابحمى

((حولهمنوأبكىفبكىأمهقبرزار!رو))أنهحديثصحح

علىدموعهسالتحتىمطغونبنعثمانقبل!لخيم))انهحديثصحح

خده((

((تذرفانوعيناهوأصحابهجعفرانعى!يو))أنهصحح

وبكىميتوهو!لخيمالنبيقبلعنهاللهرضيالصديقبكرأباأنصحح

ليفانهالصومإلالهآدمابنعملكل:الله))يقول:قال!ي!وأنهصحح

به((.أجزيوأنا

لحديثا.((..يصخبولايجهلفلاأحدكمصوميومكان))إذاصحح

اللهغفروقدهذااتفعل:لهفقيل،قدماهتفطرتحتىقام!يوانهصحح

شكورا((عبداأكون))أفلا:قالتأخر؟وماذنبكمنتقدممالك

656

944

045

115-116

016

291-391

391

391

391

212

213

223



كلدبرفيتقولأنتنسفلا،لاحبكنيإ))واللهلمعاذ:!ي!قولهصحح

((.عبادتكوحسنوشكركذكركعلىاعنياللهم:صلاة

ويشربعليها،فيحمدهاكلةياكلالعبدعنليرضىالله))إنصحح

عليها((فيحمدهالشربة

يوم((.بنصفأغنيائهمقبللجنةاأمتيفقراء))يدخلحديثصحح

بنصفأغنيائهمقبللجنةاالمسلمينفقراء))يدخلحديثصحح

يوم((

باربعينالقيامةيومالاغنياءيسبقونالمهاجرينفقراء))إنحديثصحح

خريفا((

ورسولهالله:قالوا؟لجنةايدخلمنأولتدرون))هلحديثصحح

أحدهميموت،المكارهبهميتقىالذينالمهاجرينفقراء:قال.أعلم

قضاء((لهايستطيعلاصدرهفيوحاجته

خريفا((باربعينالاغنياءقبللجنةاأمتيفقراء))يدخلحديثصحح

معوفقواالذينالركبمعكنت:قالشدادبنالمستوردحديثتحسينه

هذه))اترون:لمجي!اللهرسولفقال،الميتةالسخلةعلى!يماللهرسول

الله.رسولياألقوهاهوانهاومن:قالواألقوها((حتىأهلهاعلىهانت

أهلها((علىهذهمناللهعلىأهون))فالدنيا:قال

والاهومااللهذكرإلافيهاماملعونملعونة))الدنيا:حديثتحسينه

((متعلماولموعا

بمقدارأغنيائهمقبللجنةاليدخلونالمسلمينفقراء))إنحديثصحح

خريفا((.اربعين

الاغنياء((قبللجنةايدخلونالمسلمينفقراء))إنحديثصحح

657

224

225

892

803

803-903

903

903

327

327

341

347



حتىالقيامةيومعبدقدماتزول)الا:حديثصححأنهالترمذيعننقل

أينمنمالهوعن،فيهعملماعلمهوعن،أفناهفيماعمرهعنيسأل

أبلاه((.فيماجسمهوعن،أنفقهوفيمااكتسبه

ثمأنزلتلماقالالعوامبنالزبيرحديثتحسينهالترمذيعننقل

قال!م:والماء؟التمر؛الاسودانهوإنما:(النعيمعنيومئذلتسئلن

((.سيكونإنه))أما

اللهفيقولالقيامةيومبالعبد))يؤتى:حديثتصحيحهالترمذيعننقل

الانعاملكوسخرتوولدا،ومالاوبصراسمعالكأجعلألم:له

لحديث((ا000لحرثوا

))كان:عباسابنحديثفي،صحيححسن:قالأنهالترمذيعننقل

وكانعشاء،يجدونلاواهلهطاوياالمتتابعةليالليايبيت!ب!ماللهرسول

الشعير((خبزخبزهماأكثر

بطعامليفدعتعائشةعلىدخلت:قالمسروقحديثتصحيحه

لم؟:قلت:قال.بكيتإلاابكيأنفاشاءطعاممناشبعما:وقالت

فيشبعماواللهالدنيا،!ي!اللهرسولعليهافارقالتيلحالاأذكر:قالت

قبض((.حتىالبرخبزمنمرتينيوم

مومينشعيرخبزممن!يبماللهرسولشبع))ما:عائشةقولصحح

قبض((.حتىمتتابعين

المتتابعةليالليايبيتلمخيماللهرسول))كان:عباسابنحديثصحح

الشعير((خبزخبزهماأكثروكانعشاء،يجدونلاوأهلهطاويا

فيأوذيتولقدأحد،يخافومااللهفيأخفت)القد!يمقولهصحح

ليوماوليلةيومبينمنئلاثونعليأتتولقدأحد،يؤذىوماالله

((بلالإبطيواريهشيءإلاكبدذويأكلهطعامولبلال

658

362

362

364

376-377

937-038

038

038

038-381



نام:قالمسعودابنحديثفي،صحيححسن:قولهالترمذيعننقله

لواللهرسوليا:فقلنا،جنبهفيأثروقدفقامحصيرعلى!يواللهرسول

كراكبإلاالدنيافيأناماوللدنيالي))ما:فقالوطاء،لكاتخذنا

وتركها((.راحثمشجرةتحتاستظل

لنامااللهرسولمعنغزورأيتنا)القد:وقاصبيأبنسعدحديثصحح

السمر((وهذاالحبلةإلاطعام

فتنة،أمةلكل))إن:حديثفي،صحيححسنقالأنهالترمذيعننقل

((المالأمتيوفتنة

ادملابن)اليس:حديثفي،صحيححسنقالأنهالترمذيعننقل

وجلف،عورتهيواريوثوب،يسكنهبيت:لخصالاهذهسوىفيحق

والماء((.لخبزا

))يدخل:حديثفي،صحيححسنحديث:قالأنهالترمذيعننقله

عام((خمسمائةوهو،يومبنصفأغنيائهمقبللجنةاالمسلمينفقراء

لجنةايدخلونالمهاجرين))فقراء:حديثتحسينالترمذيعننقله

((سنةبخمسمائةأغنيائهمقبل

خريفا((بأربعينالاغنياءقبللجنهاأمتيفقراءيدخل))حديثتحسينه

معكنت:قالشدادبنالمستوردحديثتحسينالترمذيعننقله

رسولفقال،الميتةالسخلةعلىلمجرواللهرسولمعوفقواالذينالركب

هوانهاومن:قالواألقوها((حتىأهلهاعلىهانتهذه))أترون!ي:الله

أهلها((علىهذهمناللهعلىأهون))فالدنيا:قال.اللهرسولياألقوها

965

381

382

193

293

593

693

693

455-456



وقيه:نفر((لاربعةالدنيا))إنما:الانماريكبشةأبيحديثتصحيحه

مالاليأنلويقولالنيةصادققهومالايرزقهولمعلمااللهرزقه))وعبد

لحديثا((سواءفاجرهانيتهفهوفلانبعمللعملت

066

947



العقيدةمسائلفهرس

لايمانواالتوحيد*

الصبرمعالنصر

والنصرالصبرتلازم

لهصبرلالمنإيمانلا

بالصبركلهاالدينمقاماتارتباط

الدينهدايةلىإالعقلهدايةحاجة

الهوىباعثلىإبالاضافةالدينباعثأحوال

وقدريشرعيحكمانعبدهعلىلله

الطلبيالدينيالامرأنواع

الدينيالشرعيلحكمابيان

لهالعملوإخلاصوتوحيدهربهمعرفةلىإيكونماأحوجالعبد

الربوبيةتوحيدمناأكملالالوهيةتوحيد

بدولاوالهوىللنفسيستعملفإنهللهيستعمللاماكل

مؤمنايكنلمبالايمانبلسانهيقرلممن

مؤمنافليسقلبهفيوليسالايمانبلسانهقالمن

حتىالايمانفيللدخوليكفيانلااللسانوإقرارالقلبمعرفة

القلببعمليأتي

الايمانلكمالشرطالاوامرفعل

اربعةالايمانأركان

ورهبةرغبةكلهالدين

والثباتالعزمعلىمدارهالدين

والصبرلحقا:أصلينعلىمبنيالدين

661

6

9

03

37-38

93

48

48-94

48-94

68

08

701

602

602

702

702

702

702

802

902



الشكريقابلهالكفر

ذلكمعالقيامبل،الظاهرةالمحرماتتركبمجردالدينليس

للهالمحبوبةبالاوامر

الاعلى،فيالادنىيندرحبل،بالتنقلتعدملاالايمانمقامات

والاحسانوالاسلامكالايمان

والولدالشريكعننفسهلىتعااللهتنزيه

النارفيلخلودايمنعوإيمانالناردخوليمنعإيمان:نوعانالايمان

والاخرةالدنياإرادةاجتماع

للكفارحاصلةبادلهوالمعرفةالاقرار

تجامعلاولكنهاوالاقرار،المعرفةتجامعقدبالاعمالالدنياإرادة

لايمانا

فيهاماأفصلالدنيافيوالايمانالطاعة

للايمانمطيتانوالشكرالصبر

الاوثانعبادةتساويالاثمانعبادة

الطلبوتوحيدالمطلوبتوحيد

والصفاتلأسماء*ا

التشبيهعدم

التعطيلعدم

للصابريناللهمعية

للصابرينلىتعااللهمحبة

النصاريإخو]نهمالوجودبوحدةالقائلون

الوجودبوحدةالقائلينعلىالرد

662

-321

022

286

592

313

321

322

323

323

332

337

434

3

3

83

83



اللهعلىالصفةتلكأدخلتهلىتعاالربصفاتمنبصفةتعلقمن

إليهوأوصلته

اللههوالصبور

وصفاتهأسماءهيحبلىتعاالرب

العبدعلىآثارهاوظهورصفاتهمقتضديحبالرب

وعامةخاصةنوعانالمعينة

الرحمانأصابعمنإصبعينبينالقلوب

وأفعالهوصفاتهوأسمائهبادئهالعلم،لحالواوالعملالعلمأفضل

بمرضاتهوالعمل

اللهمعرفةالمقاصدأجل

العبثعننفسهلىتعااللهتنزيه

والولدالشريكعننفسهلىتعااللهتنزيه

النقائصعننفسهلىتعااللهتنزيه

برضاهوالفوزكلامهوسماعلىتعااللهوجهلىإوالنظرلجنةادخول

الاخرةفيماافضل

الاخرةفيلىتعااللهوجهلىإالنظر

لهنهايةولااللهلكلماتبدايةلا

لكلامهمقتضالمقدساللهكمال

ذاتهلوازممناللهكمال

وأمرهخلقهبهاوجدالتيهياللهكلمات

واثارهاصفاتهبموجباتصفمنيحبسبحانهالله

وتعالىسبحانهاللهصفةوالاحسانالنفع

سبحانهاللهصفاتمنلجودواالغنى

محبتهورسلهوتصديقبهوالايماناللهمعرفةمحلهيالنفس

663

،85

،194

954

85

85

85

801

215

313

313

313

332

332

045

544

194

194



الصبورلحسنىااللهأسماءمن

لخالقاوصبرالمخلوقصبربينالفرق

بالشكورلىتعااللهتسمية

ومحبتهلىتعااللهمعرقةفيالقلوبحياة

والأنبياء!شيالهالرسولبحقوقيتعلق*ما

!ن!الرسولتعظيم

الانبياءسائردونلحمدابلواءخمي!الرسولتخصيصسبب

لمرسلينوا

!يمالرسوللواءلىإالناساقرب

ضرمنبهمماكشفاللهالانبياءسؤال

الرسلمنالعزمليأوصبر

المعصومالقاللعنللنقليكونالتسليم

الرسلأولالسلامعليهنوح

صابرافقيراأمشاكراغنيااكان!ررالنبيحالفيالتحقيق

كانأينالدليلموجباتباعيجب

محبتهورسلهوتصديقبهوالايماناللهمعرقةمحلهيالنفس

والناروالجنةوالبرزخوالجنلملائكةامن*الغيبيات

الصبرمعالنصر

بالصبرمكلفونلجنا

بهميليقصبرللملائكة

((عليهبالنياحةيعذبالميت))إن:حديثفيالناسطرق

أعلىمنزلتهكانتمنلجنةادخولعنيتاخرقد

الرببذاتكفرالمعادإنكار

664

532

532

548

62

63

09

222

103

933

36

36

102

992،903

313



برضاهوالفوزكلامهوسماعلىتعااللهوجهلىإوالنظرلجنةادخول

الاخرةفيماأفصل

الاخرةفيلىتعااللهوجهلىإالنظر

البرزخعذاب

دخولهاتستلزملاالناررؤية

النارفيولاالجنةفيلافناءلا

[لقدر*

وقدريشرعيحكمانعبدهعلىلله

الطلبيالدينيالامرانواع

الدينيالشرعيلحكمابيان

القدريالكونيلحكمابيان

بالاقدارالرضاوجوبفيالاقوال

الصبرعلىوالقدروالنهيالامرعبوديةقيام

***

665

332

332

،354،432434

368

48

48-94

48-94

94

94

94



الفقهمسائلفهرس

وأحرامهوهلوالاضطرارالمخمصةعندالمسألةعنالصبرحكم-

؟:مباح

جائزالصبر:الاولالقول

لموانالمسألهعليهيجب:الثانيالقول

عاصياكانيسال

؟:الاستسلاميجوزأوالدفعفيهيجبهل،اللصوصقتالحكم-

فقولاننفسهعنكانإن

الدفعوجبغيرهمعصومعنكانوان

بالفاحشةحرمتهأوقصدهعمنالصبريجوزلا-

والنجاسةلخمرباالتداويالفقهاءمنكئيرتجويز-

سكرهحالفي5جناماعلىالسكرانمعاقبة-

المصيبةشدةحالفيالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامرسقوطعدم-

المنكرعنو]لنهيبالمعروفالامرتكرارمشروعية-

للقبورالنساءزيارةبجوازالقولدليل-

الدليلهذاعلىالرد-

عليهلرد1و،للأرضجبهتهالمصليمبالشرةوجوبعلىالاحتجاج-

يعرفثوبارأسهعلىالمصابيجعلأنبجوازالفقهاءمنكثيرقول-

لذلكواستدلالهم،به

ذلكإنكارهالاسلامشيخعنونقلهالقولهذاعلىالقيمابنرد-

]لميت:علىالبكاءحكم-

وبعدهالموتقبليجوز:الاولالقول

666

55

55

57

57

58

121

122

913

913

913

913

147

187

188

918



الروحخروجقبلبهوالترخيصالموتبعدكراهة:نيالثاالقول

الموتبعدبالكراهةالقائلنيالثاالقولأدلة-

الموتبعدبجوازهالقائلالثانيالقوللةاد-

الموتبعدالكراهةادلةعلىالرد-

لنياحة:1والندبحكم-

ذلكتحريم:الاولالقول

تنزيهيةكراهةمكروهأنه:نيالثاالقول

ذلكأدلةوذكربالتحريمالقولالقيمابنتصويب-

التحريمدونبالكراهةالقائلالقولأدلة-

بالكراهةالقائلالقولأدلةعلىالرد-

والتسخط،النوحوجهعلىلاصدقاكانتإذااليسيرةالكلماتجواز-

ذلكودليل

الصومحقيقة-

كانلحمداأنواعأفصلاللهيحمدأنحلفمنإن:الفقهاءبعضقول-

مزيدهويكافئنعمهفييواحمداللهلحمدا:يقولأنيمينهبر

القولهذامنالقيمابنموقف-

أفصلأيهماالصابر،و]لفقيرالشاكرالغنيفيوغيرهمالفقهاءاختلاف-

أحمدالامامعنروايتينالمسألةقي-

أفصلالصابرالفقيربأنالقولأدلة-

الادلةهذهعلىالقيمابنرد-

أفصلالصابرالفقيربأنللقولثالثدليل-

الدليلهذاعلىالقيمابنرد-

أفصلالصابرالفقيربأنللقولرابعدليل-

الدليلهذاعلىالقيمابنرد-

667

918

918

091

491

591

591

591

891

991

002

212

266

338

338

338

933

341

342

342

343



افضلالصابرالفقيربأنللقولخامسدليل-

عليهالقيمابنرد-

المسألةفيالاسلامشيخعنالقيمابننقل-

الأخرىعلىلاحدهماليس:المسألةفيئالثلقولالاسلامشيخذكر-

لهوترجيحه،بالتقوىإلافضيلة

قولينعلى!سم؟للنبيملكاكانهلالفيء،فيالفقهاءاختلاف-

المسألةفيالقيمابنتحقيق-

فحسبالزكاةعلىمقصوراليسالمالفياللهحق-

بالقرائنالعمل-

!مالنبيفعلمنبالقرائنالعملمشروعيةأدلة-

الصحابةأفعالمنالادلة-

كثيرةطافحة!سب!مالنبيشريعةفيبالقرائنالعملمشروعيةعلىالادلة-

للمريضالانينكراهةفيأحمدالإمامعنروايتان-

الكراهةأدلة-

الكراهةعدمأدلة-

المسألةفيالقيمابنتحقيق-

ونحوهبالويللدعاء1والشعروحلقالوجهولطمالثيابشقتحريم-

لحزنوالبكاءاجواز-

668

34

34

34

34

51

52

52

52

52

52

52

52

52



الحديتيةلمسائلافهرس

991كانمنكائناالناسمنباحد!شبد،الرسولسنةتعارضلا

313-189القيامةيومكان))اذا-!يه:قولهوهوالاسناد،عنغنيحديث

للدنياوجلعزاللهيعبدونفرقة:فرقثلاثأمتيصارت

لحديثا0((.0

،681،417،-2223القيمابنبينهاجمعالتعارضظاهرهاأحاديث

391،30،2693

803احتباسحديثإدخالهفيلجوزياابنعلىالقيمابنرد

فيحبوا،إليهاودخولهلجنةاعنعوفبنالرحمنعبد

لموضوعاتا

378-937حفر)الماجابر:حديثتضعيفهحبانابنعلىالقيمابنرد

خمي!النبيربطحتىشديدجهداصابهمالخندق!يد،النبي

((الجوعمنحجرابطنهعلى

403مناكيرأحاديثويروي،بهيحتجلائابتبنعمارة

303-405متروكمنهالبنلجراحا

503603ضعفهعلىمجمعالرحمنعبدمالكأبيبنيزيدبنخالد

بحديثهالاحتجاجوعدم

703عبدابووالقاسميزيدبنوعليزحربناللهعبيدتضعيف

الرحمن

043النعمانبنلحارثاتضعيف

338اخرونوضعفهقوموثقهالعبديزيدبنمحمد

803متروكالشاميزيدبنمحمد

966



قول،فيهقيلماأين،الاعمىداودأبولحارثابننفيع

نفيعفييتكلمون:البخاري

نأعليه!م!مالرسولأحاديثمنالمرادلهيتبينأنأرادمن

منازلهاوينزلهاحقها!شمروالرسولألفاظيعطي

067

104

494



واللغويةالنحويةلمسائلافهرس

عنترةلبيتالمصنفشرح

...حرةلذلكعارفةفصبرت

وصبرتهفلانا،صبرت:بينالفرق

بالضم--أصبر"صبرت"و-وبالكسربالفتح-أصبر"صبرت":بينالفرق

"الملكاتتعظيالمزاولات":لمقولةشرحه

الطبائع"تنقلالعوائد":لمقولةشرحه

إدا!تتكنكصاحب>ولا:لىتعاقولهقيإذ""الظرففيالعامل

<!مكظووهونادى

السببيةعلىزائدلمعنى"في"مجيء

فقلنا:،موعوكوهو!ك!مالنبيعلىدخلنا":لحديثافي،بالمهملة""أح

لخاءباقالهومن،."..وعككأشدمااللهرسولياوأمهاتنابابائناأحأح

غلطفقد

بالتراخيمؤذنةااثما

للازدواحبابهاعناللفظةتغييرجواز

671

15

17

32-33

33

06-61

98-09

157

036

053



لاصطبارا

اكفته

لثغبا

لحبلةا

لخميلا

سلق

لشكرا

لشكرانا

الشكور

لصبرا

الرجلصبرت

الصبير

الصلع

الانسانضبن

طلقا

عائلا

الشيءقصارى

الشيءقصر

الكاظم

الكظيم

المصابرة

اشتقاقهابيناوشرحهاالتيالكلماتفهرس

672

33

915

471

382

383

526

288

288

928

18

16

17

053

172

915

303

917

917

61

61

33



لمصبورةا

لمكظوما

لمليلةا

فسةلمناا

673

16

61

163

932



الفروقفهرس

صبرته"و"،فلانا"صبرت":بينالفرق

صبرتو"وبالكسر-بالفتح-أصبر"صبرت":بينالفرق

بالضم--اصبر"

إليهوالشكوىاللهشكوىبينالفرق

والقناعةالزهد:بينالفرق

والتصبرالصبر:بينالفرق

والتصبرالاصطبار:بينالفرق

والمصابرةالصبر:بينالفرق

يهالانسوتكليفبالصبر،لجناتكليفبينالفرق

أوسبعمنهلاكهيقصدماعلىالانسانصبر:بينالفرق

المسلمينوقتالالفتنةفيصبره:وبينكافر،

علىصبره:وبينإخوتهأذىعلىالسلامعليهيوسفصبر:بينالفرق

والمكروهلحيسامنذلكمننالهماعلىوصبرهالعزيز،امرأةمطاوعته

وبعدهالموتقبلالميتعلىالبكاءبينالفرق

لحادثةاوالنعمةالدائمةالنعمةبينالفرق

لحمدواالشكربينالفرق

والصابرالمصابروبينالصبوربينالفرق

المخلوقوصبرالخالقصبربينالفرق

لحلمواالصبربينالفرق

674

17

28-92

31

33

33

36

56،57

95

091

261-262

392

532

532533-

533



المنثورةالقوائدفهرس

*الصبر

الصبرمعالنصر

للصابريناللهمعية

نواحعدةمنالصبراهمية

واليقينبالصبرمناطةالدينفيالامامة

والنصرالصبرتلازم

لاهلهخيرالصبر

العدوكيديضرلاوالتقوىالصبرمع

والتمكينالعزلىإنصلوالتقوىبالصبر

والتقوىبالصبرمناطالفلاح

للصابرينلىتعااللهمحبة

فيهاوماالدنيسامنخيرهيبصفاتالصابرينتبشير

و]لصلاةبالصبربالاستعانةالتوصية

الصابرونالاأحسنهيبالتيالسيئةيدفعلا

لحقباوتواصوالحاتالصاوعملواامنوالذين1إلاخسرفيالناسكل

بالصبروتواصوا

لهصبرلالمنإيمانلا

الصبرحقيقة

الصبرمنللعبدأوسعالعافية

سكونمعوالمحنةالنعمةحالةبينتفرقلاانالصبر11:مقولةعلىالرد

فيهما"لخاطرا

675

5-6

5-8

6

6

6

6

6

7

7

7

7

9

91

22

22



هذهفيالناسوأحواليضرهعمالصبر1وبهالانسانينتفعماعلىالصبر

النوعين

بالصبركلهاالدينمقاماتارتباط

الاضطراريينوالنفسالبدنصبرفيالانسانالبهائمتشارك

الانسانمنصبراأقوىالبهائمتكونقد

الاختياريبالصبرلحيواناعنالانسانيتميز

الصابرينمنوليسصابرا،الانسانيعدقد

بالصبرمكلفونلجنا

؟الاختياريالصبرفيالانسلجنايشاركهل

يهالانسوتكليفبالصبر،لجناتكليفبينالفرق

بهميليقصبرللملائكة

الصبر؟أقساممنثيءفيالانسالملائكةتشاركهل

بالشياطين،يلحقومتى،لجنبايلحقومتى،بالملائكةالانسانيلحقمتى

للصبربالنسبة

الشيطانفيهطمعالصبرعليهعزومنالشيطانهايهالصبراعتادمن

الصبرعلىوالقدروالنهيالامرعبوديةقيام

لصلاة1والصبر.والاخرةالدنيامصالحعلىالعون

أنواعئلائةالواجبالصبر

المندوبالصبر

لمكروهالصبرا

المباحلصبرا

الاضطراريالصبرمنكملالاختياريالصبر

الرسلمنالعزمليأوصبر

676

2627-

03

35

35

35

36

36

36

36

36

36

37

94

52

58

58

95

63



مأالمحظورعنالصبرأمالمأمورعلىالصبر:أكملالصبرانواعأي

المقدور؟علىالصبر

الرسلأتباعصبرهووالنواهيالاوامرعلىالصبر

عنالصبرأمالاوامرعلىالصبر:اللهلىإأحبأيهمافيالناستنازع

؟المحارم

بادله؟الصبرأمللهالصبر:أكملالصبرينأيفيالناستنازع

اللههوالصبور

للصبرجديداقسمااللهمعالصبرجعلمنعلىالرد

اللهمعالصبرمعنى

اللهفيالصبرمعنى

للصبرجديداقسمااللهفيالصبرجعلمنعلىالرد

الصبرأقساممنجدياقسماالصبرعلىالصبرجعلمنعلىالرد

الصبرعلىالصبرمعنى

والعملالعلم:مفردينمنيتكونالصبر

المحظورالصبر

عدمهاعندالصبرمنأشدالقدرةعندالصبر

الدينفيالامامةتنالليقين1وبالصبر

لهعونلالهصبرلامن

لشكر1والصبرأهللىإبهاينتفعلاتادثهايا

والصبرلحقا:أصلينعلىمبنيالدين

الشكرفيالواردةالنصوصأضعافالصبرفيالواردةالنصوص

الاخرحقيقةفيوالشكرالصبرمنكلدخول

و]فتقارتلازمعلاقةو]لشكرالصبربينالعلاقة

الصابرلفقير1والشاكرالغنيمسألةفيالتحقيق

677

87

54

63

64

64

08

85

87

87

87

88-

39

39

56،

117

013

131

134

902

211

492

492

792



للايمانمطيتانوالشكرالصبر

أفضلالشكرمواطنفيوالشكر،أفضلالصبرمواطنفيالصبر

فييوجدلاذهنيفرضالصبر،عنوالشكرالشكر،عنالصبرتجريد

الخارج

الصابروالفقيرالشاكرالغنيبينالتفضيلمسألةفيالنزاعتحرير

وأحق،الشاكرينالاغنياءمنلمجماللهبرسولباحقالصابرونالفقراءليس

لهاوأتبعهمبسنتهأعلمهم!بهالناس

الخالقوصبرالمخلوقصبربينالفرق

[لشكر*

الشكرفيالواردةالنصوصأضعافالصبرقيالواردةالنصوص

ذلكوسبببالحافظالشكرتسمية

عنفصلا،عليهاللهنعممنلنعمةوشكرهالعبدحمديكافئانيمكنلا

نعمهجميعمكافئته

الشكرأركان

المنعممنالنعمةتشهدأنالشكرتماممن

لجوارحواواللسانبالقلبيتعلقالشكر

الاخرحقيقةفيوالشكرالصبرمنكلدخول

وافتقارتلازمعلاقةو]لشكرالصبربينالعلاقة

الصابروالفقيرالشاكرالغنيمسالةفيالتحقيق

أفصلالشكرمواطنفيوالشكر،أفصلالصبرمواطنفيالصبر

للايمانمطيتانوالشكرالصبر

فييوجدلاذهنيفرضالصبر،عنوالشكرالشكر،عنالصبرتجريد

الخارج

678

482-

33

33

33

48

52

53

21

22

26

28

33

33

33



الصابرو]لفقيرالشاكرالغنيبينالتفضيلمسألةفيالنزاعتحرير

وأحق،الشاكرينالاغنياءمنلمجيماللهبرسولبأحقالصابرونالفقراءليس

لهاوأتبعهمبسنتهأعلمهم!ي!بهالناس

بالشكورلىتعااللهتسمية

والفقر*[لزهد

لحسداأشدعليهالمؤمنيحسدلشيطان1وحاضر،ملكالدنيافيالزهد

منهاالاستكثارمنأفصلمنهاوالتقللالدنيافيالزهد

فيالزاهدينبعضمناللهعندحالاأحسنيكونونقدالكبائرأصحاب

الدنيا

أنفعلاخرينوالغنى،أنفعالناسلبعضيكونقدالفقر

الغنىضدهووالسنةالكتابفيالفقر

الفقرقبلمنالمكارهوأصل،المالقبلمنالشهواتأصل

الاخرةعذابسببلكفر1والدنياعذابسببالفقر

الفقيرزهدمناأكملالغنيزهد

منهااليدفراغلاالدنيامنالقلبفراغالزهد

الزهدأقسام

عطبطريقالغالبفيالغنىوطريق،سلامةطريقالفقرطريق

واحق،الشاكرينالاغنياءمن!يماللهبرسولباحقالصابرونالفقراءليس

لهاوأتبعهمبسنتهأعلمهم!شطبهالناس

لمعاصيو[*البلاء

وليس،والمحنةالنعمةليحابينالتفريقعدمالانسانقدرةفيليس

شرعابمامور

البلاءوقتإليهيتضرعلممنلىتعااللهذم

967

-482483

541

112

214

288

347

348

478

305

905

513

522

22

63



بالمعصيةالطاعةتسقطهل

دفعهيمكنلامماالعبدعلىالمعصيةاثرظهور

والمصائبالاسقامأمامنها،تولدوماالاختياريةالاعمالعلىالاجر

الخطاياتكفيرفثوابها

بالمصائبابتلاهمكمابالنعمالعبادالدهابتلى

والاحزانلغموم1والهمومسبب

القالبلسانوشكوى،لحالابلسانشكوى:نوعانالشكوى

بالصبريقدحممابهاوالتحدثالمصيبةإظهار

*[لدنيا

الدنيامصالحبعضعلىقاصرةالعقلهداية

والصلاةالصبر:لاخرةواالدنيامصالحعلىالعون

فيالزاهدينبعضمنالدهعندحالاأحسنيكونونقدالكبائرأصحاب

الدنيا

الإيمانتجامعلاولكنهاوالاقرار،المعرفةتجامعقدبالاعمالالدنياإرادة

الدنياأمورمنبأمريكاثرممنحالاأسوأبالعلمأولجاهباالتكاثر

فيهاالعبدفعللىإالذميتوجهوانماتذملالحقيقةافيالدنيا

سعتهامنوتضييقالاخرةأمرمنتعجيلوبسطهاالدنياسعة

الدنياحبوهلاكهمكفرهمعلىحملهمللأنبياءالمكذبةالاممجميع

للدينومفسدالخطاياارأسالدنياحبكونوجوه

الاخرةعنبالدنيااشتغالهمفيالناسمراتب

بدولابالاخرةتضروعشقهاالدنيامحبة

ذلكوسببالظلبالدنياالاشياءأشبه

ذلكوسببالسراببالدنياالاشياءأشبه

068

،592

-525

،033

-436



ذلكوسببالمنامبالدنياالاشياءأشبه

ذلكوسببالعجوزالمرأةبالدنياالاشياءأشبه

الاخرةوالداراللهفيوالرغبةالدنيافيالرغبةتجتمعلا

للدنيابالنسبةلمجي!اللهرسولبعدالناسأقسام

والشهوات*الهوى

الهوىباعثلىإبالاضافةالدينباعثأحوال

بدولاوالهوىللنفسيستعملفانهللهيستعمللاماكل

ضدهلىإذلكانقلبلجماعواوالشرباكلقيبالغمن

فيالزاهدينبعضمناللهعندحالاأحسنيكونونقدالكبائرأصحاب

الدنيا

سعتهامنوتضييقالاخرةأمرمنتعجيلوبسطهاالدنياسعة

الرياسةحبسببهإبليسذنب

لخلوداحبسببهاوحواءآدمخطيئة

الدنياحبوهلاكهمكفرهمعلىحملهمللأنبياءالمكذبةالاممجميع

والدينارالدرهمعبوديةتفسير

الفقرقبلمنالمكارهوأصل،المالقبلمنالشهواتأصل

والباطنةالطاهرةالمعاصيأصلالدنيافيالرغبة

لمال*ا

المذمومالمال

بدولاضرهصاحبهينفعلمإنالمال

الفقرقبلمنالمكارهوأصل،المالقبلمنالشهواتأصل

الصدقةومنافعفوائدمن

للأنفسقواماالمالاللهجعل

681

437

437

475

476

93

701

286

804

424

424

424

426

478

513

603

315

478

094-194

894



يذمالذيالمال

-005،105المالفوائدمن

الاخرةعذابسببلكفر1والدنياعذابسببالفقر

وعدواناظلماوالفجارالكفاربأيديالمال

للماللىتعااللهحلقسبب

عطبطريقالغالبفيالغنىوطريق،سلامةطريقالفقرطريق

ونحوهماوالنية*القلب

القلبثغرفكذلكالعدو،ثغربملازمةتكونالمرابطةتكونكما

المرادبهيقترنالذيالعزمثمالارادةثمالهمومثمنيالاماثمالخواطر

والقصدبالنيةيعاقبقدأوعليهايثابقدالواحدةالكلمة

لجوارحواواللسانبالقلبيتعلقالشكر

الايمانتجامعلاولكنهاوالإقرار،المعرفةتجامعقدبالاعمالالدنياإرادة

وصورهابكثرتهالاالقلوبفيمابتفاضلتتفاضلاللهعندالاعمال

النيةمجردعلىالاجرعلىمزيةلهو]لنيةالعملعلىالاجر

منهااليدفراغلاالدنيامنالقلبفراغالزهد

*التقوى

العدوكيديضرلاوالتقوىالصبرمع

والتمكينالعزلىإنصلوالتقوىبالصبر

والتقوىبالصبرمناطالفلاخ

المأمورفعل:يشملفانهبالصبرالتقوىفيهقرنالقرانفيموضعكل

المقدورعلىوالصبرالمحظوروترك

التقوىبغيرالناسبينالتفضيليصحلا

682

05

05

34

16

92

32

34

94

6

6

6

53

92



الاخرىعلىلاحدهماليس:المسالةفيثالثلقولالاسلامشيخذكر-

لهوترجيحه،بالتقوىإلافضيلة

*الأخلاق

كلوادلةالخلافذكر؟الاخلاقاكتسابيمكنهل:مسالةفيالخلاف

بخشيتهإلابوصلهاللهأمرمايصلأنلاحديمكنلا

اللؤمأعظم

العبدفيصفتينأردىلجبنواالشح

*الشيطان

الشيطانعليهيسلطأنعقوبتهالشيطانلىإنفسهسلممن

الشيطانفيهطمعالصبرعليهعزومنالشيطانهابهالصبراعتادمن

إثباتهفيجاءوما،الانسانعلىالشيطانسلطاننفياياتبينلجمعا

الشيطانفيهطمعالصبرعليهعزومنالشيطانهابهالصبراعتادمن

لحسداأشدعليهالمؤمنيحسدوالشيطانحاضر،ملأالدنيافيالزهد

الشيطاندسائسمن

الرياسةحبسببهإبليسذنب

الشرفيإبليسققهمن

*متفرقات

الفائزونإلاالنارمنوالنجاةلجنةبابالفوزيحظىلا

الدنيامصالحبعضعلىقاصرةالعقلهداية

عليههويتسلطأنحقهكانمنعليهاللهسلط،اللهسلطانأذلمن

الاعمالتلكعنهاتصدرالتيالقوىتزيدالشاقةالاعمالممارسةاعتياد

العقلعلىلحس1والغائبعلىالشاهدعليهيغلبلجهلهالعبد
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42
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112غيرمنلجاهواوالملكلعز1ولبقاء1والنعيمطلبفيالخلقاكثرغلط

محله

211الملوكعيشمنأطيبالرسلأتباععيش

113والمبادئئل1الاولىإلاوالعواقبخر1الاولىإينظرمنالموفق

113عواندهفياستمرمنأفلحلا

117بالصغارولطفه-لمجرورحمتهكمال

147لحجازبالحراشدةبيان

512أمورثلاثةفينيالانساالكمالأسباب

612الفضلفيالعلومتفاوتسبب

612الاشخاصباختلافتختلفالمعينالعملأفضلية

2-17218قابللهمستعدهوفيماوسعهلاستفراغوفقهكمالابالعبداللهأرادإذا

له

218لماء؟1أوالخبزأفضلأيهما:مسألة

286أتمعليهللهالذيللواجبشهودهكاناللهدينفيأفقهالعبدكانكلما

286بالاوامرذلكمعالقيامبل،الظاهرةالمحرماتتركبمجردالدينليس

للهالمحبوبة

287كلهاأعمالهمنأكثرالعبدعلىاللهنعم

288منهماواحدكلمعرفةبعدإلاأمرينبينالموازنةيمكنلا

703113،الاسلامفيعوفبنالرحمنعبدمكانة

31-5317للأسباببالنسبةالناسأقسام

،85131،121،792.،43أوبديعسرأولطيفةأوتحقيقأو)نكتةجليلةفوائد

10،317،32،32،3485،35(نحوه

5056-05.525

323للكفارحاصلةبادثهوالمعرفةالاقرار

684



ومذمومةمحمودة:نوعانالمفاخرة

نعيميشبههلاوعبادتهومحبتهاللهمعرفةنعيم

مختلفيندارينفيأمرينبينالتفضيليصحلا

السلامبد]رلجنةاتسميةسبب

والبذلالكفلقوتيبالنسبةطبقاتأربعةعلىالناس

والسنةالكتابقيجاءمالىإينظربل،المحدثةالاسماءلىإينظرلا

والسنةالكتاباصطلاحاتالناساصطلاحاتتخالفقد

الكيفيةفيالاستواءلعقاب1اوالأجرأصلفيالاستواءمنيلزملا

والتفاصيل

النيةمجردعلىالاجرعلىمزيةلهوالنيةالعملعلىالأجر

685

932

332

332

334

337

934

934

294





فه!هـالموضوعات

المحققمقدمة

وضبظهالكتاباسم:الاولالمبحث

الكتابتأليفتاريخ:نيالثاالمبحث

لمؤلفهالكتابنسبةإثبات:الثالثالمبحث

الكتابأهمية:الرابعالمبحث

الكتابحواهاالتيالعلوم:الخامسالمبحث

الكتابترتيبمجملالسادسالمبحث

منهجهلمومعاالكتابسمات:السابعالمبحث

الكتابمنالنقول:الثامنالمبحث

الكتابعلىالثناء:التاسعالمبحث

كتابهفيالقيمابنمواردالعاشر:المبحث

)الاحياء(فيليوالغزا)العدة(فيالقيمابنبينعشر:الحاديالمبحث

منهالمستلمةوالبحوثمختصراتهعشر:نيالثاالمبحث

الكتابطبعاتعشر:الثالثالمبحث

الخطيةالكتابنسخعشر:الرابعالمبحث

الكتابفيالعملمنهجعشر:الخامسالمبحث

المؤلفمقدمة

الاستفتاحية

الصبرأهمية

687

5

7

9

13

17

02

21

23

28

36

37

93

3

3

5



الكتابوضعسبب-

الاجمالوجهعلىالكتابتمحتو،-

الكتابأبواب-

لكتابهالمصنفتسمية-

وتصريفهااللفظةهذهواشتقاقلغةالصبرمعنىفي":الاولالباب-

الصبراشتقاقفيالتحقيق-

فيه".الناسوكلامالصبرحقيقةفي":نيالثاالباب-

".متعلقهلىإبالاضافةالصبرأسماءبيانقي":الثالثالباب-

.("والمصابرةوالاصطباروالتصئرالصبربينالفرقفي":الرابعالباب-

.("محلهباعتبارأقسامهفي":لخامساالباب-

وضعفهقوتهاختلافبحمسبأقسامهبيانفي":السادسالباب-

(".عنهوعجزهالهوىلجيشومقاومته

الاولىلحالا-

الثانيةلحالا-

الثالثةلحالا-

("متعلقهباعتبارأقسامهذكرفي":السابعالباب-

".بهلخمسةاالاحكامتعلقباعتبارانقسامهفي":الثامنالباب-

الصبر".درجاتتفاوتبيانقي":التاسعالباب-

المأمورعلىالصبرمنأفضلالمحظورعلىالصبر:قالمنأدلة-

العكسقالمنلةاد-

(".ومذموممحمودلىإالصبرانقسامفي"العاشر:الباب-

688

12

15

18

91

28

31

35

93

93

93

48

95

64

66

77



"اللئاموصبرالكرامصبربينالفرقفي"عشر:لحادياالباب-

الصبر(".علىتعينالتيالاسبابفي"عشر:نيالثاالباب-

والنفسالهوىباعثاضعافطرق-

الدينباعثتقويةطرق-

حالفيالصبرعنيستغنيلاالانسانأنبيانفي"عشر:الثالثالباب-

"الأحوالمن

هواهيوافقمماالعبديلقاهماعلىالصبر-

هواهيخالفمماالعبديلقاهماعلىالصبر-

"النفوسعلىالصبرأشقبيانفيعشر:"الرابعالباب-

الكتابنصوصمنالصبرفيوردماذكرفي"عشر:الخامسالباب-

.العزيز"

.("السنةنصوصمنفيهوردماذكرفي"عشر:السادسالباب-

فيبعدهمومنالصحابةعنالواردةالاثارفي"عشر:السابعالباب-

الصبر"فضيلة

والندبالبكاءمنبالمصيبةتتعلقأمورذكرفي"عشر:الثامنالباب-

.ونحوها("لجاهليةاودعوىالثيابوشق

الميتعلىالبكاءحكم-

والنياحةالندبحكم-

كذبغيرفياليسيرةالكلماتحكم-

:نصفانالايمانوأن،الإيماننصفالصبرأنفي"عشر:التاسعالباب-

شكر".ونصفصبرنصف

968

49

69

79

201

114

117

125

912

137

176

918

918

591

002

502



والشكر"الصبرمنالافضلفيالناستنازعبيانفي":العشرونالباب-

أفضلالصبربأنالقائلينأدلة-

أفضلالشكربأنالقائلينأدلة-

بينوالفصلالفريقينبينلحكمافي":والعشرونلحادياالباب-

("الطائفتين

وماهيتهالشكرحقيقة-

الصابروالفقيرالشاكرالغنيبينالمفاضلة-

والفقيرالشاكرالغنيقيالناساختلافقيا:والعشروننيالثاالباب-

؟"ذلكفيالصوابهووما؟أفضلأيهماالصابر

الكتابمنالفقراءبهاحتجتماذكرقي":والعشرونالثالثالباب-

لاعتبار1ووالاثاروالسنة

الدنياحقيقةتبينامتلةذكرفيفصل-

الكتابمنالاغنياءبهاحتجتماذكرفي":والعشرونالرابعالباب-

والاعتبار"و]لاثارو]لسنة

فيرسولهسبحانهاللهأحلقدالفضلخصالمنخصلةكلأنبيان-

اعلاها

لهلمنافية1وللصبرالمضادةالاموربيانفي":والعشرونلخامساالباب-

.("فيهوالقادحة

صفاتفيوالشكرالصبردخولبيانقي":و]لعشرونالسادسالباب-

للصبريكنلمنولووالشكور،بالصبوروتسميته،جلالهجلالرب

به".لكفىذلكإلاالفضيلةمنوالشكر

096

021

021

921

928

928

792

338

035

482

517

523

532



المصنفتمةخا-

الكتابفهارس-

اللفظيةالفهارسأولا:

الاياتفهرس

الاحاديثفهرس

الاثارفهرس

الاعلامفهرس

الكتبقهرس

الاشعارفهرس

العلميةالفهارس:ثانيا

المؤلففسرهاالتيالاياتقهرس

القرانوعلومالتفسيرقواعدفهرس

عليهاحكمأوشرجهاالتيالاحاديثفهرس

العقديةالمسائلقهرس

الفقهمسائلفهرس

الحديثيةالمسائلقهرس

واللغويةالنحويةالمسائلفهرس

اشتقاقهابينأوشرجهاالتيالكلماتفهرس

الفروقفهرس

المنثورةالفوائدفهرس

الموضوعاتقهرس
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