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 املقدمة

، نحمده، ونستعينه،، ونستعره،ه، إن الحمد هلل 
ونيتت ب هللتتنهلل رتت  نتت،و  سنهستتهن ولتتن ن  س منلهتتن، 

ل،، ور  يضلل فتال اتن    ر  يهده هللا فال رضل
لتت،، وسنتتهد سن ه إلتت، إه هللا وشتتده ه نتت،ي  لتت،، 
وسنهد سن رحمداً  بتده و لت ل،، ىتل  هللا  لنت، 
و ل  آل، وسىحنهلل، ور  تبيهم هللإشستنن إلت  يت   

 الدي  وللم تسلنمنً كثن،اً سرن هلليد:
 +صلة  ألرحال  =فهذه  لنلة رخعص،ة في  

لرة واىطالشنً، هللنَّهت فنهن رهه   ىلة األ شن ، 
ورههتتت   عطنيتتتة األ شتتتن  لرتتتة واىتتتطالشنً،  تتتم 
بكتتت،  األ لتتتة رتتت  النعتتتنا والستتتهة الدالتتتة  لتتت  
 وج ا ىلة األ شن ، وتح،يم عطنية األ شن .

وهللا سلتتتأن سن ي يتتتل اتتتذا اليمتتتل ربن كتتتنً،  
ننفينً، خنلصنً ل جه، النت،يم، وسن يههيهتي هللت، فتي 

انعهت   شننتي وهلليتد رمتنتي، وسن يههته هللت، كتلَّ رت 
إلنتت،ف فإنتت، تيتتنل  خنتت، رستت ون، وسكتت،  رتتأر ن، 
واتت  شستتبهن ونيتتم ال كنتتل، وه شتت ن وه عتت ة إه 
هللتتنهلل اليلتتنم الي تتنم، وىتتل  هللا ولتتلم  لتت  نبنهتتن 
رحمد، و ل  آل، وسىحنهلل،، ور  تتبيهم هللإشستنن 

 إل  ي   الدي .
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 أللمؤلف: أبو عبدأللرامن

بمدين   هـ2/5/1426 ارح بعد عصر يو  أللخميس أللموألفق
 أللري ض
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 أواًل: مفهوم صلة األرحام: لغة وشرعًا:

ىلة: يقنن: وىلُت الشيء هللرن،ه  لغــــ : 
وىالً، فنتصل هلل،، َوَوَىْلعُ،ُ وىالً، وىلةً، 

, (1)ضد: ا ،ت،، وواىلع، ر اىلةً ووىنهً 
وا  رصد  وىل الشيء هللنلشيء: ضّم، إلن، 

 .(2)وجمي، ري،
تن،  في = عنن اهلل  األ ن،  شم، هللا: 

الحديث بك، ىلة ال،شم: واي كهنية    
اإلشسنن إل  األع،هللن  ر  بو  الهسب، 
واألىهن ، والعيطف  لنهم، وال،فق هللهم، 
وال، نية ألش الهم، وكذل  إن هللَيُدُوا سو سلنءوا, 
وعطُه ال،شم ِضدُّ بل  كل،، يقنن: َوَىل َ ِشَم،ُ 

ر   يَِصلَُهن َوْىالً َوِىلَةً, والهنء فنهن   ض
ال او المحذوفة, فنأن، هللنإلشسنن إلنهم عد وىل 

ه،ِ   .(3)+رن هللنه، وهللنههم: ر  َ العة الق،اهللة والّصِ
 اإلشسنن إل  وصة  أللرام ألصطالا ً: 

األعن ا  ل  شسب شنن ال اىل والم ى ن: 
فعن ة تن ن هللنلمنن، وتن ة هللنلخدرة، وتن ة 

]وتن ة هللطالعة ال ج،،  (4)هللنلزين ة، وتن ة هللنلسال 

                                                

 (.302(، ومخت ح أللصح ح )ص 2/662أللمصب ح أللمنير ) (1)
 (.475معجم لغ  أللفقه ء )ص  (2)
 (.192 – 5/191أللنه ي  في غريب أللحديث ) (3)
(، 145أللقلل موا أللفقهللي لغلل  وألصللطالا ً، ل للعد  أبللو  يللب، )ص  (4)
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وتن ة هللنلهصح، وتن ة هلل،  ال لم، وتن ة هللنليه  
ر  سن اع الصلة  ل  شسب  والصهح وغن، بل 

 [.القد ة والحنجة والمصلحة
 ثانيًا: مفهوم قطيعة األرحام لغة واصطالحًا:

يقنن: عطيُت الثم،ة: َجدَْ تُهن،  لغــــ : 
وعطيت الصديق عطنية: ا ،ت،، وعطيع،    

طه جمه عطنئه: . وا  رصد  ع(1)شق،: رهيع،

 .(2)اله ، و د  اهتصنن ره رهه الخن،
القطنية: =عنن اهلل  األ ن،  شم، هللا:  

دُّ, واي فيلنة, ر  القطه, ويُ،يدُ اله ،ان والضَّ 
هلل، ت،ك البّ،ِ واإلشسنن إل  األال واألعن ا، 

 .(3)+واي ضدُّ ىلة ال،شم
ا ، الق،يب،  وقطيع  أللرام ألصطالا ً: 

 .(4)ن إلن،وت،ك وىل،، واإلشسن
 

 الطاعاااا ، وأفضااال ,ثالثاااًا: صااالة األرحاااام ماااب أع ااا  الوا  اااا  
وعطنيعهتتن رتت  س  تتتم التتذن ا وسخطتت، ا فتتتن ف 
لأل لتتة رتت  النعتتنا والستتهة الصتتحنحة الصتت،يحة 

  ل  الهح  ا تي:

                                                                                                              

 (.475وألنظر: لغ  أللفقه ء )ص 
 (.2/509منير )أللمصب ح ألل (1)
 (.335لغ  أللفقه ء )ص  (2)
 (.4/82أللنه ي  في غريب أللحديث ) (3)
 (.335لغ  أللفقه ء )ص  (4)
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 ,أمر هللا عز و ل بصة  ألرحا   – 1 
 فق ل:

                          

                           

                       

      (
1). 

  وعنن هللا  ز وجل:               

       (
2). 

 لبحنن،:  وعنن             

                 

 (
3). 

  وعنن  ز وجل:       

        

          (
4). 

 وعنن تبن ك وتينل :        

                                                

، وألنظر: أاك   أللقرآن لعم د أللدين أللطبر  36سوحة أللن  ء, ألآلي :  (1)
 (.2/371أللهرألا )

 .26سوحة ألإلسرألء, ألآلي :  (2)
 .38سوحة أللرو , ألآلي :  (3)
 .215آلي : سوحة أللبقرة, أل (4)
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           (
. وهللن  (1

كثن،  شم، هللا تينل : سن الميه  اإلرن  اهلل  
 لق ل، تينل :       هن س  في شنم هللا، وسن

لنست خنىة هللنأل شن  الذي  يذك،ام  لمنء 
اله،ائض الذي  لنس لهم ف،ض، ولنس ا ر  
اليصبة، هللل الحق سن ا ية  نرة تشمل جمنه 
الق،اهللن ، كمن نص  لن، اهلل   بنس  ضي هللا 

 .(2) ههمن وغن،ه
 وعتتتتتتتتتنن تيتتتتتتتتتنل :                    

       (
3) .

سولتتتت  هللتتتتنلع ا ه رتتتت  المهتتتتنج،ي  س  الق،اهللتتتتن  
واألنصتتتتن ، واتتتتذه ننلتتتتخة لمتتتتن كتتتتنن عبلهتتتتن رتتتت  

كننتتتت هللنتتتههم العتتتي  العتتت ا ه هللتتتنلحلف والم اختتتنة
كمتتتتتتن عتتتتتتنن اهللتتتتتت   بتتتتتتنس  ضتتتتتتي هللا  ههمتتتتتتن 

 .(4)وغن،ه

 وعنن تينل :            

                                                

 .75سوحة ألرنف ل، ألآلي :  (1)
 (.595تف ير أللقرآن أللعظيم البن كثير )ص  (2)
 .6سوحة ألرازألب، ألآلي :  (3)
 (.1052تف ير أللقرآن أللعظيم، البن كثير )ص  (4)
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       (
. والميه : اتق ا (1

هللا هللطن عنم إينه، واتق ا األ شن  سن تقطي ان 
ولن  هللّ،وان وىل ان، عنل، اهلل   بنس  ضي هللا 

 .(2) ههمن وغن،ه

 صة  ألرحا   يزيد هللا به  في أللعمر، – 2 
لهن، واي ر  ويبسط في ال،زق، ويصل ر  وى
 سلبنا المحبة هللن  األال واألعن ا.

هلل  رنل   ضي هللا  ه،    الهبي  فعن أنس 
من أاب أن يب ط له في حزقه، =^ سن، عنن: 

 .(1)+فةيصل حامه (3)وين أ له في أثره
                                                

 .1سوحة أللن  ء، ألآلي :  (1)
 (.293تف ير أللقرآن أللعظيم، )ص  (2)
، وب ط أللرزق: توسيعه ين أ له في أثره: أ  يؤخر له في أ ةه (3)

وكثرته، وقيل: أللبرك  فيه. وأم  أللتأخير في ألر ل، فقيل: هذه 
أللزي دة ب لبرك  في عمره وأللتوفيق لةط ع ت، وعم حة أوق ته بم  
ينفعه في ألآلخرة، وصي نته  عن أللضي ع في غير ذلك، وح حه 
أللنوو . وقيل: إن أللتأ يل في أللعمر ب لن ب  لم  يظهر لةمالئك  

ي أللةوح أللمحفوظ, ونحو ذلك، فيظهر لهم في أللةوح أن عمره وف
ستون سن ، إال أن يصل حامه فإن وصةه  زيد له أحبعون،  وقد 

 عةم هللا عز و ل م  سيقع من ذلك وهو من معنى قوله تع لى: 

                     م فيه أللن ب  إلى عة

هللا تع لى وم  سبق به قدحه، وال زي دة بل هي م تحية ، وب لن ب  
لم  ظهر لةمخةوقين تتصوح أللزي دة، وهو مرألد أللحديث. وقيل: إن 
أللمرألد بق ء ذكره أللجميل بعده فكأنه لم يمت، اك ه أللق ضي، وهو 
ضعيف أو ب طل وهللا أعةم. ألنظر: شرح أللنوو  عةى صحيح م ةم 

1 
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 ضي هللا  ه، عنن:  وعن أبي هريرة
من سره أن يُب ط =لميت  ل ن هللا ^ يق ن: 

في أثره، فةيصل له في حزقه، وأن ين أ له 
 .(2)+حامه
 ضي هللا  ههن سن الهبي ^ عنن  وعن ع ئش  
إنه من أُعطي اظه من أللرفق فقد أعطي =لهن: 

اظه من خير أللدني  وألآلخرة، وصة  أللرام، 
وا ن أللخةق وا ن أللجوألح، يعمرألن أللدي ح، 

 .(3)+ويزيدألن في ألرعم ح
 ضي هللا  ه،    الهبي  هريرة وعن أبي 

عةموأل من أن  بكم م  تصةون به ت=^ عنن: 
أحا مكم؛ فإن صة  أللرام محب  في ألرهل، 

 .(5)+في ألرثر (4)مثرألةٌ في أللم ل، َمْنَ  ةٌ 

                                                                                                              

(16/350.) 
ق عةيه: أللبخ ح ، كت ب ألردب، ب ب من ب ط له في أللرزق بصة  متف (1)

وم للةم، كتلل ب أللبللر وأللصللة  وألآلدألب،  5986( بللرقم 7/96أللللرام )
 .2557( برقم 4/1982ب ب صة  أللرام وتحريم قطيعته  )

أللبخل ح ، كتل ب ألردب، بل ب مللن ب لط لله فللي ألللرزق بصلة  أللللرام،  (2)
 .5985برقم 

(. ق ل أللحل ف  ألبلن اجلر فلي فلتح أللبل ح  6/159م ند ألإلم   أامد ) (3)
وصللحح إسللن ده ألرلبلل ني فللي سة للة   +ح  للله ثقلل ت=(: 10/415)

 .519ألرا ديث أللصحيح ، برقم 
قلل ل أللترمللذ  فللي سللننه: من للأة فللي ألرثللر، يعنللي زيلل دة فللي أللعمللر  (4)

(4/351.) 
أخر ه أللترمذ ، كت ب أللبر وأللصة ، بل ب مل   ل ء فلي تعةليم أللن لب  (5)

 (، وأللحلللل كم2/374، وأامللللد فللللي أللم للللند )1979(، بللللرقم 4/351)
(، وقل ل ألرلبل ني فلي سة لة  4/161ووألفقه ألللذهبي ) وصححه= =

2 

4 

3 
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هلل  رطيم  ضي هللا  ه، سن،  وعن  بير 
لمه  م، هلل  الخطنا  ضي هللا  ه، يق ن  ل  

تيلم ا سنسنهللنم،  م ىل ا س شنرنم، =المهب،: 
وهللن  سخن، الشيء، وهللا إن، لنن ن هللن  ال،جل 

ف (1)ال،شم ول  ييلم الذ  هللنه، وهللنه، ر   اخلة

 .(2)+ألوز ، بل     انعهنك،
 ضي هللا  ههمن عنن: عنن  وعن ألبن عب ا
ألعرفوأل أن  بكم تصةوأل = ل ن هللا ^: 

فإنه ال قرب لرام إذأل قطعت وإن  ؛أحا مكم
ك نت قريب ، وال بعد له  إذأل وصةت وإن ك نت 

 .(3)+بعيدة
في األ ا المه،  ر ع فنً  د أللبخ ح وزأل

... وكل = ل  اهلل   بنس  ضي هللا  ههمن: 
حام آتي  يو  أللقي م  أم   ص ابه  تشهد له 
بصة  إن ك ن وصةه ، وعةيه بقطيع  إن ك ن 

                                                                                                              

 .+إسن ده  يد، وح  له ثق ت=: 276ألرا ديث أللصحيح  برقم 
دألخةلل  أللللرام: عالملل  أللقرألبلل . فضللل هللا أللصللمد فللي توضلليح ألردب  (1)

 .(1/155أللمفرد، لفضل هللا أللجيالني )
أخر ه أللبخ ح  فلي ألردب أللمفلرد فلي بل ب: تعةملوأل ملن أن ل بكم مل   (2)

، وا لن إسلن ده ألرلبل ني 72(، بلرقم 39تصةون بله أحال مكم )ص 
 (.55في صحيح ألردب أللمفرد )ص 

 
(، وصححه ألرلب ني 4/161أخر ه أللح كم وصححه ووألفقه أللذهبي ) (3)

 .277في سة ة  ألرا ديث أللصحيح  برقم 

6 

5 

7 
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 .(1)+قطعه 
صة  ألرحا   من أول ألرموح أللمهم   – 3
اديث   ن إلنهن الهبي ^ في سون هلليثع،، فهي  أللتي

ن ا،عل   نم ال،و  عنن ل، سش،ا:  هلل ا سفي ن
رنبا يأر،كم؟ =شنهمن لأل،     لنلة الهبي ^ 

ألعبدوأل هللا وال = :عنن: سهلل  لهننن: علت: يق ن
تشركوأل به شيئ ً، وألتركوأل م  يقول آب ؤكم، 
ويأمرن  ب لصالة، وأللصدق، وأللعف ف، 

 .(2)+وأللصة 
وألصل حامه ال يخزيه هللا تع لى،  – 4

، وخشنع، هلل  ل  شسب ىلع، إيمنن وتكون قوة
هلل،شم،ف ولهذا كنن الهبي ^ سوىل الهنس ل،شم، 

ة  ضي هللا  ههن  خدي ق لت أ  أللمؤمنينكمن 
 أبدألً، إنك لتصل ... كال وهللا م  يخزيك هللا=ل،: 

ء  أللرام، وتحمل أللكلَّ، وتك ب أللمعدو ، وتقر
 .(3) +أللضيف، وتعين عةى نوألئب أللحق...

                                                

(، وصححه ألرلب ني في صلحيح ألردب أللمفلرد  39أللمفرد ص ) ألردب (1)
فلي هلذه  277(، وق ل في سة ة  ألرا ديث أللصحيح  بلرقم 56)ص

وهللذأل سللند عةللى شللرط أللبخلل ح  فللي صللحيحه، ولكنلله =أللزيلل دة: 
موقلوف بيلد أن ملن حفعله ثقل  اجل  وهلو ألإلمل   أللطي ل لي وزيل دة 

 .+أللثق  مقبول 
، ب ب كيف ك ن بدء أللواي إلى حسول هللا أللبخ ح ، كت ب بدء أللواي (2)

 .7برقم  ؟^
 ؟متفق عةيه: أللبخ ح ، كت ب بدء أللواي، ب ب كيف ك ن بدء ألللواي (3)

، وم ةم، كت ب ألإليم ن، ب ب بدء ألللواي إللى حسلول هللا ^، 3برقم 
 .160برقم 

8 

9 
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من أسب ب دخول أللجن ، صة  ألرحا    – 5 
األنصن    ضي هللا  ه، سن  فعن أبي أيوب

 جالً عنن: ين  ل ن هللا! سخب،ني هلليمل يدخلهي 
تعبد هللا ال تشرك به شيئ ً، =ال هة، فقنن ^: 

وتقيم أللصالة، وتؤتي أللزك ة، وتصل 
 .(1)+أللرام

 ضي هللا  ه،     وعن عبدهللا بن سال 
، أفشوأل ألل ال ، أيه  أللن ا=الهبي ^ سن، عنن: 

وأل ب لةيل وأطعموأل أللطع  ، وصةوأل ألرحا  ، وصة  
 .(2)+تدخةوأل أللجن  ب ال  ,وأللن ا ني  

صة  أللرام من أاب ألرعم ل إلى هللا  – 6 
ر  خثيم  لحديث ح لهلليد اإليمنن هللنهللف تع لى 

 ,عنن: ستنت الهبي ^ وا  في نه، ر  سىحنهلل،
عنن:  فقلت: سنت الذ  تز م سن   ل ن هللا؟

عنن: علت: ين  ل ن هللا! سّ  األ منن  +نعم=
عنن: علت: ين  +ألإليم ن ب هلل=سشب إل  هللا؟ عنن: 

عنن:  +ثم صة  أللرام= ل ن هللا!  م ر،؟ عنن: 
ألرمر =علت: ين  ل ن هللا  م ر،؟ عنن: 

                                                

 .5983(، برقم 7/95أللبخ ح ، كت ب ألردب، ب ب فضل صة  أللرام ) (1)
، 3251ن م  ه، كت ب ألرطعم ، بل ب إطعل   أللطعل  ، بلرقم أخر ه ألب (2)

وأللةفلل  للله، وأللترمللذ , كتلل ب صللف  أللقي ملل ، بلل ب اللدثن  محمللد بللن 
، وأاملد فلي أللم لند 2485بش ح، وق ل: هلذأل الديث صلحيح، بلرقم 

(، وصللححه 1/156( وأللللدألحمي فللي سللننه، )2/391(، و)1/165)
سلنن ألبلن م  له (، وفلي صلحيح 3/239ألرلبل ني فلي إحوألء أللغةيلل )

 (.2/303( وفي صحيح سنن أللترمذ  )1/223)

10 
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، عنن: علت: ين +ب لمعروف وأللنهي عن أللمنكر
ن:  ل ن هللا! س  األ منن سهللرض إل  هللا؟ عن

عنن: علت: ين  ل ن هللا!  م  +ألإلشرألك ب هلل=
عنن: علت: ين  +ثم قطيع  أللرام=ر،؟ عنن: 

ثم ألرمر ب لمنكر = ل ن هللا!  م ر،؟ عنن: 
 .(1)+وأللنهي عن أللمعروف

 .صة  أللرام وصي  حسول هللا ^ – 7 
سوىنني =سهللي ب   ضي هللا  ه، عنن:  لحديث

ال أنظر أوص ني أن خلنلي ^ هللخصنن ر  الخن،: 
إلى من هو فوقي، وأن أنظر إلى من هو دوني، 

ِّ منهم،  ,وأوص ني بحب أللم  كين وأللدنو 
وأوص ني أن أصل حامي وإن أدبرت، 
وأوص ني أن ال أخ ف في هللا لوم  الئم، 
أل،  وأوص ني أن أقول أللحق وإن ك ن مرًّ

ال اول وال قوة إال ب هلل؛  :وأوص ني أن أكثر من
 .(2)+لجن فإنه  كنز من كنوز أل

 صة  أللرام من أسب ب أللنج ة من – 8 
اليق هللةف ألن عطنية ال،شم تسبب اليق هللة، في 

                                                

، وقلل ل أللمنلللذح  فللي أللترغيلللب 6839أبللو يعةللى فلللي م للنده بلللرقم  (1)
وصلللححه  +حوأله أبلللو يعةلللى بإسلللن د  يلللد=(: 3/305وأللترهيلللب )

 (.2/667ألرلب ني في صحيح أللترغيب وأللترهيب )
أللمعجم ، وأللطبرألني في 449(، برقم 2/194ألبن اب ن في صحيحه ) (2)

( 7/236، وفللي ألروسللط وأللصللغير )1648( بللرقم 2/156أللكبيللر )
، وصلللححه شلللعيب ألرحنلللؤوط فلللي 4377]مجملللع أللبحلللرين  بلللرقم 

تخريجه لصحيح ألبن ابل ن وصلححه ألرلبل ني فلي صلحيح أللترغيلب 
(2/669.) 

13 
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 .الدننن وا خ،ة
 ضي هللا  ه، عنن: عنن  فعن أبي بكرة

ل هللا  ذنب  من م  = ل ن هللا ^:  أ دُح أن يعج 
لص ابه أللعقوب  في أللدني  َمَع م  يَدَّخُر له في 

 .(1)+أللراموقطيع   ,ألآلخرة: من أللبغي
 هللتت  رطيتتم  ضتتي هللا  هتت،  تت  وعللن  بيللر 

، (2)+ال يللدخل أللجنلل  قلل طع=الهبتتي ^ سنتت، عتتنن: 

ال يلدخل =: ولفل  أبلي دألود، (3)ييهي عتنعه  شتم

 .(4)+أللجن  ق طع حام
 ضي هللا  ه، عنن: عنن  وعن أبي هريرة 
إن هللا خةق أللخةق اتى إذأل فرغ =هللا ^:   ل ن
هذأل مق   أللع ئذِّ بك من  ق مت أللرام فق لت:منهم 
 نعم، أم  ترضين أن أصل من=. عنن: +أللقطيع 

عنلت: هللل  ين  ا،  +وصةك، وأقطع من قطعك؟
ألقرؤوأل =،  م عنن  ل ن هللا ^: +فهو لك=عنن: 

                                                

( بللرقم 4/276أبللو دألود, كتلل ب ألردب, بلل ب فللي أللنهللي عللن أللبغللي ) (1)
أللقي م , بل ٌب: الدثن  عةلي بلن اجلر  ، وأللترمذ ، كت ب صف 4902

، +هللللذأل اللللديث ا للللن صللللحيح=، وقلللل ل: 2511( بللللرقم 4/664)
وأخر له أللبخل ح  فللي ألردب أللمفلرد، بلل ب عقوبل  قلل طع ألللرام فللي 

، وصلححه ألرلبل ني فلي سة لة  ألرا ديلث 67( بلرقم 1/147أللدني  )
 (.53. وفي صحيح ألردب أللمفرد )ص 976، 917أللصحيح  برقم 

(، بلرقم 7/95يه: أللبخ ح ، كتل ب ألردب، بل ب إثلم أللقل طع )متفق عة (2)
، وم للةم،  بةفظلله، كتلل ب أللبللر وأللصللة ، بلل ب صللة  أللللرام 5984

 .2556( برقم 4/1981وتحريم قطيعته  )
 .2556من حوألي  م ةم أللمتقدم  برقم  (3)
 .1696أبو دألود, كت ب ألردب، ب ٌب في صة  أللرام برقم  (4)

16 
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 شئتم  إن                 

                    

                     

 (
1). 

 ضي هللا  ههن عنلت: عنن  وعن ع ئش  
أللرام معةق  ب لعرش تقول: من = ل ن هللا ^: 

 .(2)+طعني قطعه هللاوصةني وصةه هللا، ومن ق
هلل    ف  ضي هللا  ه،  وعن عبدأللرامن 

ق ل هللا عز و ل: =سن، لمه  ل ن هللا ^ يق ن: 
أن  أللرامن، وأن  خةقت أللرام، وشققت له  من 
ألسمي، فمن وصةه  وصةته، ومن قطعه  

 .(3)+بَتَت هُ 
 ضي هللا  ه، سن الهبي ^  وعن أبي هريرة 

                                                

،كتللل ب ألردب، بللل ب ملللن وصلللل وصلللةه هللا متفلللق عةيللله: أللبخ ح  (1)
، كت ب أللبر وأللصة ، ب ب صة  بةفظه ، وم ةم5987(، برقم 7/96)

، وألآلي ت من سوحة 2554( برقم 4/1980أللرام وتحريم قطيعته  )
 .24 – 22محمد 

م لللةم، كتللل ب أللبلللر وأللصلللة ، بللل ب صلللة  ألللللرام وتحلللريم قطيعتهللل   (2)
 .2556( برقم 4/1981)

(، بلرقم 33ردب أللمفرد، بل ب فضلل صلة  ألللرام )ص أللبخ ح  في أل (3)
، بةفظلله, وأبللو دألود, فللي كتلل ب أللزكلل ة, بلل ب فللي صللة  أللللرام 53
، وأللترمذ ، وصححه في كت ب أللبر وأللصة ، 1694( برقم 2/133)

، وصللححه 1907(، بللرقم 4/315بلل ب ملل   لل ء فللي قطيعلل  أللللرام )
ح ألردب ، وصلحي520ألرلب ني في سة ة  ألرا ديث أللصحيح  بلرقم 

 (.49أللمفرد )ص 
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من، فق ل هللا: من من أللرا ,أللرام شجن =عنن: 
 .(1)+وصةك وصةتُه، ومن قطعك قطعتُهُ 

 ضي هللا  ههن    الهبي ^  وعن ع ئش  
فمن وصةه  وصةتُهُ، ومن  ,أللرام شجن =عنن: 

 .(2)+قطعه  قطعتهُ 
 ضي هللا  ه، عنن:  وعن عمرو بن أللع ص 

إن آل =لميت الهبي ^ جهن اً غن، لّ،ٍّ يق ن: 
لي بأولي ء، إنم  لي وأل فالننً،  –ييهي  –أبي 

ٌم  وليَي هللاُ وص لُح أللمؤمنين، ولكن لهم َحاِّ
 .(3)ييهي سىلهن هللصلعهن +أبُة ه  ببالله 

 ضي هللا  ه، في شديث،  وعن أبي هريرة 
 من جميهم وعن   ل ه   ة الهبي ^ لق،يش شنفي 

...ي  بني ه شم ألنقذوأل أنف كم =الصهن، وفن،: 
وأل أنف كم من من أللن ح، ي  بني عبدأللمطةب ألنقذ

أللن ح، ي  ف طم  أنقذ  نف ك من أللن ح؛ فإني ال 
م ً،  أمةك لكم من هللا شيئ ً، غير أن لكم َحاِّ

 .(4)+سأبة ه  ببالله 

                                                

 .5988أللبخ ح ، كت ب ألردب، ب ٌب: من وصل وصةه هللا، برقم  (1)
 .5989أللبخ ح ، كت ب ألردب، ب ٌب: من وصل وصةه هللا برقم  (2)
متفق عةيه: أللبخ ح ، كت ب ألردب، ب ب: من وصلل وصلةه هللا بلرقم  (3)

طعلل  , وم للةم، كتلل ب ألإليملل ن، بلل ب مللوألالة أللمللؤمنين ومق 5990
 .215غيرهم وأللبرألءة منهم، برقم 

 م ةم، كت ب ألإليم ن، ب ب في قوله تع لى:  (4)       

23 
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 أللتي تحصل به  ,صة  أللرام أللك مة  – 9 
 عطي،.اي سن المسلم يصل ر   ,اإل ننة

 ضي هللا  ه، سن  جالً  فعن أبي هريرة
لي ع،اهللة سىلهم إن  !عنن: ين  ل ن هللا

، وسشلم  ويقطي ني، وسشس  إلنهم ويسن  ن إليَّ
، فقنن:  لئن كنت كم  قةت = ههم وي هل ن  ليَّ

، واليزألل معك من هللا (1)فكأنم  ت فهم أللملَّ 

 .(3)+م  دمت عةى ذلك (2)ظهير عةيهم
هلل   م،و    الهبي ^ عنن:  وعن عبدهللا

ليس أللوألصل ب لمك فئ، ولكن أللوألصل أللذ  =
ُمهُ وصةه إ , والم،ا  هللنل اىل (4)+ذأل قََطعَْت َحاِّ

في اذا الحديث: الننرلف فإن المننفأة ن ع ىلة، 
وه يلز  ر  نهي ال ىل  ب   القطه، فهم  اله 
  جن : واىل، ورننفئ، وعنعه، فنل اىل ر  
ييطي ويعهضل وه يُعهضل  لن،، والمننفئ الذ  

ه الذ  ه يزيد في اإل طنء  ل  رن يأخذ، والقنع
                                                                                                              

      204برقم. 

أللملللللَّ: هللللو أللرملللل د أللحلللل ح، شللللرح أللنللللوو  عةللللى صللللحيح م للللةم  (1)
(16/350.) 

 (.16/350أللظهير: أللمعين أللدألفع رذألهم. ألنظر: أللمر ع ألل  بق ) (2)
م لللةم،كت ب أللبلللر وأللصلللة ، بللل ب صلللة  ألللللرام وتحلللريم قطيعتهللل   (3)

 .2558( برقم 4/1982)
(، بلرقم 7/97) : ليس أللوألصل ب لمكل فئ,، ب بٌ أللبخ ح ، كت ب ألردب (4)

5991. 
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يأخذ وه ييطي، ويعُهضل  لن، وه يَعَهَضَّل, 
وكمن تقه المننفأة هللنلصلة ر  ال ننبن  كذل  تقه 
هللنلمقنعية ر  ال ننبن , فم  هللدس هللنل ىل فحنه ذٍّ 

 .(1)ا  ال اىل
صة  أللرام من صف ت أللمؤمنين  – 10
 ضي هللا  لحديث أبي هريرةوالن   ا خ،ف ب هلل 

من ك ن يؤمن ب هلل = ه،    الهبي ^ عنن: 
وألليو  ألآلخر فةيكر  ضيفه، ومن ك ن يؤمن 
ب هلل وألليو  ألآلخر فةيصل حامه، ومن ك ن 
يؤمن ب هلل وألليو  ألآلخر فةيقل خيرألً أو 

من =رسلم:  ولف واذا لهظ البخن  ،  +ليصمت
. +ك ن يؤمن ب هلل وألليو  ألآلخر فةيكر    حه

فال يؤذ    حه، ومن ك ن يؤمن =وفي لهظ: 
ب هلل وألليو  ألآلخر فةيكر  ضيفه، ومن ك ن 
يؤمن ب هلل وألليو  ألآلخر فةيقل خيرألً أو 

 .(2)+لي كت
صة  أللرام من أسب ب قبول أللعمل؛  – 11
سهللي ا،ي،ة  ضي هللا  ه، عنن: لميت  لحديث

إن أعم ل بني آد  تُعرض = ل ن هللا ^ يق ن: 
كل خميس لية  أللجمع  فال يقبُل عمل ق طعِّ 

                                                

 (.10/424ألنظر: فتح أللب ح  البن اجر ) (1)
متفللق عةيلله: أللبخلل ح ، كتلل ب ألردب، بلل ب إكللرأل  أللضلليف وخدمتلله إيلل ه  (2)

، وم للةم، كتلل ب ألإليملل ن، بلل ب أللحللث عةللى إكللرأل  6138، بللرقم بنف لله
أللجلل ح وأللضلليف ولللزو  أللصللمت إال عللن أللخيللر، وكللون ذلللك كةلله مللن 

 .47ألإليم ن، برقم 
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م    .(1)+َحاِّ
 صة  أللرام من صف ت أصح ب – 12

الذي  ي مه هللا هللنههم وهللن   اليق ن السلنمة،
    عنن هللا تينل : سشبنهللهم في جهن   دن،

                                 

                        

                              

                               

                               

       (
2). 

والذي  يصل ن =عنن اهلل  كثن،  شم، هللا: 
ر  ىلة األ شن   +هلل، سن ي ىلهللا رن سر، 

واإلشسنن إلنهم، وإل  الهق،اء والمحنويج، وهللذن 
 .(3)+المي،وف
صة  أللرام من أسب ب ألل الم  من  – 13

 الليهة، واله نة ر  الهن ، عنن هللا تينل :    

                                                
, وا نه محققو أللم ند، 10272(، برقم 16/191أامد في أللم ند ) (1)

حوأله أاملد، وح  لله =(: 8/151وق ل أللهيثمي في مجملع أللزوألئلد )
 (.2/674ألرلب ني في صحيح أللترغيب وأللترهيب ) , وا نه+ثق ت

 .22 – 19سوحة أللرعد، ألآلي ت:  (2)
 (.705تف ير أللقرآن أللعظيم، )ص  (3)
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  (
1). 

أللصدق  عةى ذ  أللرام: ألثنت ن:  – 14
هلل   نر، الضبي  فعن سةيم نوىلة،  صدق 

 أللصدق =هللا ^:  عنن: عنن  ل ن ضي هللا  ه، 

صدق ، وأللصدق  عةى ذ  أللرام  أللم كين عةى

 .(2)+ ٌ ةوص , ٌ دقألثنت ن: ص
هي كل م   وأللرام أللتي أُمر بصةته ، – 15

ل اء كننت ر  األى ن: كن هللنء  ,ي،تبط هللق،اهللة
واألرهن  وإن  ل ا, واله،وع وإن نزل ا، 
والح اني: ر  اإلخ ة واألخ ا ، واأل من  

 ان والخنه ، كمن  ن  ل  واليمن ، واألخ
 ضي هللا  ه،، عنن:  اديث أبي هريرةبل  سىل 

عنن  جل: ين  ل ن هللا! ر  سشق هللحس  الصحبة؟ 
أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدن ك، = عنن:

                                                

 .25سوحة أللرعد، ألآلي :  (1)
(، وأللترمللذ  وا للنه، 214، 18، 2/17أخر لله أامللد فللي م للنده ) (2)

( 3/38ي أللصلدق  عةلى ذ  أللقرألبل ، )فلكتل ب أللزكل ة، بل ب مل   ل ء 
، وأللن  ئي، كت ب أللزك ة، ب ب أللصدق  عةى ألرق حب برقم 658 برقم

، 1844، وألبن م  ه، كت ب أللزك ة، ب ب فضلل أللصلدق  بلرقم 2582
  .1/202وصححه ألرلب ني في صحيح سنن أللترمذ  ]
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 .(1)+أدن ك
صة  أللرام أنوألع عةى ا ب  – 16
فعن ن هللنلههقة لم  يحعنج بل ، وتن ن  أللح   ،

إلنهم، وهللنلي ن واإل ننة  ل   هللنلهدية، وهللنلع   
الحنجن ، وهللنلهصنحة، وهللدفه الض، ، 
وهللنإلنصنف ريهم، وعالعة ال ج،، وهللنليدن 
والقنن  هللنلحق ق ال اجبة، وهللنلد نء، وهللعهقد 
سش الهم، والعرنفل    زهتهم، والزين ة, 
وهللنلشهن ة الحسهة, والميه  ال نره: إيصنن رن 

 .(2)لض، سرن  ر  الخن،، و فه رن سرن  ر  ا
 وي مه سن اع الصلة ع ن هللا  ز وجل:   

                    

                     

(
3). 

صة  أللرام وأل ب  عةى ا ب  – 17
 ضي  لحديث أبي ذحول  كننت هلليندةف    أللح 

                                                

متفللق عةيلله: أللبخلل ح ، كتلل ب ألردب، بلل ب مللن أاللق أللنلل ا بح للن  (1)
لبلللر وأللصلللة ، ، وم لللةم، كتللل ب أل5971(، بلللرقم 7/91أللصلللحب ،  )

 .2548( برقم 4/1974وألآلدألب، ب ب بر أللوأللدين وأنهم  أاق به، )
(، وسبل ألل لال  شلرح بةلوغ 10/418ألنظر: فتح أللب ح  البن اجر ) (2)

(، وتوضيح ألراك   شرح بةوغ أللمرأل ، 4/1533أللمرأل  لةصنع ني )
 (.6/244لعبدهللا أللب    )

 .90سوحة أللنحل، ألآلي :  (3)
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إنكم ستفتحون =هللا  ه، عنن: عنن  ل ن هللا ^: 
ً يذكر فيه   أللقيرألط ف ستوصوأل بأهةه  أحض 

ً  خيرألً؛ إنكم =: وفي لف  +فإن لهم ذم  وحام 
ستفتحون مصر... فإذأل فتحتموه  فأا نوأل إلى 

 ً ذم  =سو عنن:  +أهةه ؛ فإن لهم ذم  وحام 
 .(1)+وصهرألً 

عنن اليلمنء: =عنن اإلرن  اله و   شم، هللا: 
القن،اع جزء ر  سجزاء الديهن ، والد ام 
وغن،امن، وسرن الذرة: فهي الح،رة، والحق، 
وسرن ال،شمف لن ن انج، س  إلمن نل رههم، وسرن 

 .(2) +الصه،ف فلن ن رن ية س  إهلل،اانم رههم...
فضل ألإلا  ن إلى أللبن ت  – 18

  رنل   ضي هللا  ه، هلل عن أنسوألرخوألت، 
من ع ل   حيتين اتى =عنن: عنن  ل ن هللا ^: 

وضم  +أن  وهو تبةغ    ء يو  أللقي م 
وسنن  =، وفي الع،رذ : (3)سىنهللي،

 .(4)+هللأىبين،
هلل   نر،  ضي هللا  ه، عنن:  وعن عقب 

من ك ن له ثالث =لميت  ل ن هللا ^ يق ن: 
                                                

ب فضل ئل أللصلح ب ، بل ب وصلي  أللنبلي ^ بأهلل مصلر، بلرقم م ةم، كت  (1)
2543. 

 (.331 – 16/330شرح أللنوو  عةى صحيح م ةم ) (2)
 .2631م ةم، كت ب أللبر وأللصة ، ب ب ألإلا  ن إلى أللبن ت، برقم  (3)
 .1914أللترمذ  برقم  (4)
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عةيهن، وأطعمهن، وسق هن،  بن ت فصبر
كن له اج ب ً من أللن ح يو   (1) دته ن منوك  ه

 .(2)+أللقي م 
 ضي هللا  ههمن عنن: عنن  وعن ألبن عب ا

م  من م ةم تدحكه ألبنت ن = ل ن هللا ^: 
 .(3)+فيُح ن صحبتهم  إال أدخةت ه أللجن 

هلل   بدهللا  ضي هللا  ههمن عنن:  وعن   بر
من ك ن له ثالث بن ت =عنن  ل ن هللا ^: 

، وي ، فقد و بت له يؤويهنَّ ، ويرامهنَّ كفيهنَّ
فقنن  جل ر  هلليض الق  : وا هعن   +أللجن  أللبت 

 .(4)+وألثنتين=ين  ل ن هللا؟ عنن: 
الخد    ضي هللا  ه،  وعن أبي سعيد

ال يكون راد ثالُث =عنن: عنن  ل ن هللا ^: 
، خبن ت، أو ثالث أخوألت، أو ألبنت ن، أو أُ  ت نِّ

                                                

 دته: أ  من غن ه. ِّ  (1)
إللى أللبنل ت، بلرقم  ألبن م  ه، كتل ب ألردب، بل ب بلر أللوللد وألإلا ل ن (2)

، وصححه ألرلب ني في 76، وأللبخ ح  في ألردب أللمفرد برقم 3669
(، وصلحيح 3/215، وفلي صلحيح ألبلن م  له )294أللصحيح  برقم 

 (.57ألردب أللمفرد )ص
، وألبلن م  له، كتل ب ألردب، بل ب 77أللبخ ح  في ألردب أللمفرد برقم  (3)

ألرلبلل ني فللي  ، وا لنه3670بلر أللولللد وألإلا لل ن إللى أللبنلل ت بللرقم 
(، 3/215(، وفي صحيح ألبلن م  له )57صحيح ألردب أللمفرد )ص 

 .2775وفي أللصحيح  برقم 
، وا للنه ألرلبلل ني فللي صللحيح 78أللبخلل ح  فللي ألردب أللمفللرد بللرقم  (4)

، 294(، وفللي سة للة  ألرا ديللث أللصللحيح  58ألردب أللمفللرد )ص 
2492. 
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، ويح ن إل يهنَّ إال دخل فيتقي هللا فيهنَّ
 .(1)+أللجن 

 ضي هللا  ه، عنن: عنن  ل ن  وعن أنس
من ع ل ألبنتين، أو ثالث ً، أو أختين، أو =هللا ^: 

ً اتى يَبِّنَّ  عنهنَّ كنُت أن  وهَو  أو يموت (2)ثالث 

وسنن  هللأىبيِ، الُ لط   +في أللجن ِّ كه تَْينِّ 
 .(3)والعي تلنهن

                                                
، 5148، 5147قم أبو دألود، كت ب ألردب، بل ب فلي بلر أللوألللدين، بلر (1)

وأللترمذ ، كت ب أللبر وأللصة ، ب ب م   ل ء فلي أللنفقل  عةلى أللبنل ت 
، 446، بلرقم 2/191، وألبن اب ن )1916، 1912وألرخوألت، برقم 

( بللرقم 18/413، و)11384(، بللرقم 17/476وأامللد فللي أللم للند )
، وأللحديث قل ل عنله شلعيب ألرحنلؤوط فلي تحقيقله لصلحيح 11924

وقلل ل عنلله محققللو  +تن أللحللديث صللحيحملل=(: 2/190ألبللن ابلل ن )
وقل ل عنله  +اديث صحيح لغيلره=(: 17/476م ند ألإلم   أامد: )

 +صحيح لغيره=(: 2/429ألرلب ني في صحيح أللترغيب وأللترهيب )
، وقل ل ألرلبل ني فلي 79ألردب أللمفرد برقم  = = وأخر ه أللبخ ح  في

ث . وألنظر: سة ة  ألرا دي+ا ن=(: 58 صحيح ألردب أللمفرد )ص
 (.1/183، )294أللصحيح  برقم 

: أ  ينفصةن عنله بتلزويأ أو ملوت. ا شلي  م لند ألإلمل   أاملد  (2) يَبنَّ
(19/481.) 

( بللللرقم 20/48، و)12498( بللللرقم 19/481أامللللد فللللي أللم للللند ) (3)
، وألبللن ابلل ن فللي صللحيحه 1378، وعبللد بللن اميللد بللرقم 12593

مل   أاملد ، وغيرهم كثير، ق ل محققو م ند ألإل447( برقم 2/191)
وقلل ل شللعيب  +إسللن ده صللحيح عةللى شللرط أللشلليخين=(: 19/481)

إسن ده صحيح =(: 2/191ألرحنؤوط في تحقيقه لصحيح ألبن اب ن )
. وق ل ألرلب ني في صحيح أللترغيب وأللترهيب +عةى شرط أللشيخين

، وألنظلللر: أا ديلللث كثيلللرة فلللي ذللللك سة لللة  +صلللحيح=(: 2/428)
( وأصلل أللحلديث فلي 186 – 1/184ألرا ديث أللصلحيح  لللبل ني )

من ع ل   حيتين اتى تبةغل   ل ء يلو  =: 2631صحيح م ةم برقم 
وضللم أصلل بعه. وأللج حيلل  هللي أللبنللت أللصللغيرة،  +أللقي ملل  أنلل  وهللو

 فتدخل ألرخت في ذلك، وهللا تع لى أعةم.
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 ضي هللا  ههن سنهن عنلت:  وعن ع ئش 
ي رسننهة تحمل اهللهعن  لهن، فأعيمعهن  اله هنءتج

كل واشدة رههمن تم،ة، و فيت تم،ا ، فأ طت 
إل  فنهن تم،ةًف لعأكلهن، فنلعطيمعهن اهللهعنان، 

كننت ت،يد سن تأكلهن هللنههمن، فشقت العم،ة العي 
فأ  بهي نأنهن، فذك،  الذ  ىهيت ل،ل ن هللا 

أو إن هللا قد أو ب له  به  أللجن ، =^ فقنن: 
 .(1)+أعتقه  به  من أللن ح
 ضي هللا  ههن عنلت:  خلت  وعن ع ئش 

 ليَّ ار،سة وريهن اهللهعنن لهن تسأن، فلم ت د  هد  
ً غن، تم،ةٍّ، فأ طنعهن إيَّنان، فقسمعهن هللن   نن ن
اهللهعنهن، ولم تأكل رههن،  م عنرت وخ،جت، فدخل 

من ألبتُةي من هذه =الهبي ^ فأخب،ت، فقنن: 
فأا ن إليهن   كنَّ له سترألً من أللبن ت بشيء ]

 .(2)+أللن ح
عنن الحنفظ اهلل  ش ،  شم، هللا في ال مه 

ويمن  ال مه هللأن =هللن  الحديثن  السنهللقن : 
ر،ا ان هللق لهن في شديث  ،وة: فلم ت د  هد  
غن، تم،ة واشدة: س  سخصهن هللهن، ويحعمل سنهن 
لم تن   هدان في سون الحنن ل ى واشدة 

                                                

 .2630م ةم، كت ب أللبر وأللصة ، ب ب ألإلا  ن إلى أللبن ت برقم  (1)
كت ب أللزك ة، ب ب ألتقوأل أللن ح ولو بشق تمرة، متفق عةيه: أللبخ ح ،  (2)

، وم ةم، كت ب أللبر وأللصة ، بل ب 1418وأللقةيل من أللصدق ، برقم 
 .2629ألإلا  ن إلى أللبن ت، برقم 
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هعن ، ويحعمل تيد  فأ طعهن  م وجد   
 .(1)+القصة

 أفضللل أللصللدق  ملل  يعطللى ألرقلل حب؛ – 19
هللتت   تتنر،  ضتتي هللا  هتت،،  تت   لحللديث سللةم ن
إن أللصدق  عةى أللم كين صدق ، =الهبي ^ عنن: 
 .(2)+أللرام ألثنت ن: صدق  وصة  وعةى ذ 

هلل  رنل   ضي هللا  ه، عنن:  ولحديث أنس
 ر  كنن سهلل  علحة سكث، األنصن  هللنلمديهة رنهً 

، وكنن سشب سر ال، إلن، هللَْنُ،شن وكننت  ,ءنخلٍّ
رسعقبلة المس د، وكنن  ل ن هللا ^ يدخلهن 
ويش،ا ر  رنءٍّ فنهن عنب، عنن سنس: فلمن نزلت 

)        اذه ا ية 
3) 

عن  سهلل  علحة إل   ل ن هللا ^ فقنن: ين  ل ن 
  إن هللا تبن ك وتينل  يق ن: هللا         

        َّوإن سشبَّ سر الي إلي

ان وبخ،ان (4)هللَنُ،شن ، وإنهن ىدعة هلل س ج  هلل،َّ
 هد هللا، فضيهن ين  ل ن هللا شنث س اك هللا، 

                                                

 (.10/428فتح أللب ح ، بشرح صحيح أللبخ ح ، البن اجر ) (1)
، وصلححه ألرلبل ني فلي 658، وأللترمذ  برقم 2581أللن  ئي، برقم  (2)

 ( وتقد  تخريجه.2/223أللن  ئي ) صحيح سنن
 .92سوحة آل عمرألن, ألآلي :  (3)
: ال ئط ي للمى بهلذأل ألالسللم، ولليس ألسلم بئللر ]شلرح أللنللوو  ءبيرال  (4)

7/89.  
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، (2)، ذلك م ل حألبح(1)بَخ=فقنن  ل ن هللا ^: 
بح، وقد سمعُت م  قةت وإني أحى ذلك م ل حأل

فقنن سهلل  علحة: سفيل ين  +أن تجعةه  في ألرقربين
سهلل  علحة في سعن هلل، وهللهي  هن ل ن هللا، فقسم

ف يلهن في شسنن هلل   نهللت =. وفي لهظ: + م،
 .(3)+هلل  كيبوسهللي 

وفي اذا =عنن اإلرن  اله و   شم، هللا: 
الحديث ر  اله ائد... سن الصدعة  ل  األعن ا 

فضل ر  األجننب إبا كنن ا رحعنجن ، وفن، سن س
لم وإن  ,الق،اهللة ي،   شقهن في ىلة األ شن 

ي عمي ا إه في ساٍّ هلليندف ألن الهبي ^ سر، سهللن 
ف يلهن في  ,علحة سن ي يل ىدعع، في األع،هللن 

سهللي هلل  كيب وشسنن اهلل   نهللت، وإنمن ي عمينن 
 .(4)+ري، في ال د السنهلله

 ه  ضي هللا  ههن هللهت الحن وعن ميمون  
سنهن س عقت ولندة في زرنن  ل ن هللا ^، فذك،  

لو أعطيتيه  أخوأللك =بل  ل،ل ن هللا ^ فقنن: 
                                                

: معنل ه تعظلليم ألرملر وتفخيملله، وهلي كةمل  تقلل ل عنلد ألإلعجلل ب، بَلخ (1)
  .7/90]شرح أللنوو  عةى صحيح م ةم 

فلي بعل   +حأليلح= هر، وأمل  لفل : م ل حألبح: ومعن ه بهذأل أللةف  ظل (2)
رو ه: فمعن ه حأليح عةيك أ ره ونفعه فلي ألآلخلرة ]شلرح أللنلوو  أل
7/91.  

متفق عةيه: أللبخ ح ، كت ب أللزك ة، ب ب أللزك ة عةلى ألرقل حب، بلرقم  (3)
، وم للةم، كتلل ب أللزكلل ة، بلل ب فضللل أللنفقلل  وأللصللدق  عةللى 1461

 .998ألرقربين، برقم 
 (.7/91يح م ةم )(   شرح أللنوو  عةى صح4)
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 .(1)+ك ن أعظم ر رك
فن، فضنلة =عنن اإلرن  اله و   شم، هللا:  

ىلة ال،شم، واإلشسنن إل  األعن ا، وسن، 
سفضل ر  اليعق... وفن، اه عهنء هللأعن ا األ  

ً هللح قهن، وا  زين ة في هلل،ان، وفن، ج از إك،ارن
 .(2)+تب،ع الم،سة هللمنلهن هللرن، إبن زوجهن

 ضي هللا  ه، في عصة  وعن أبي سعيد 
ار،سة اهلل  رسي  : سنهن عنلت: ين نبي هللا إن  زيهب 

 ,وكنن  هد  شلي لي ,سر،  الن   هللنلصدعة
فأ    سن ستصدق هللهن، فز م اهلل  رسي   سن، 

،  لنهم، فقنن الهبي ^: وولده سشقُّ ر  تصدعت هلل
م عود: زو ك وولدك أاق  من  صدق ألبن=

 .(3)+تصدقت به عةيهم
وفن،: سنهن س للت  ,ا خ، ولحديث زينب

هللالهً يسأن الهبي ^: سي زئ  هي سن سنهق  ل  
نعم، =زوجي، وسيعن  في ش ، ؟ فسأل، فقنن: 
. وفي +وله  أ رألن: أ ر أللقرألب  وأ ر أللصدق 

أ رألن: أ ر أللقرألب  وأ ر لهم  =لهظ رسلم: 
                                                

 ،2594 (   متفق عةيه: أللبخ ح ، كت ب أللهب ، ب ب بمن يبدأ ب لهب ، برقم1)
وم ةم، كت ب أللزك ة، ب ب فضل أللنفقل  وأللصلدق  عةلى ألرقلربين، بلرقم 

999. 
 (.7/91(   شرح أللنوو  عةى صحيح م ةم )2)
رقم (   متفق عةيه: أللبخ ح ، كت ب أللزك ة، ب ب أللزك ة عةى ألرق حب، ب3)

، وم للةم، كتلل ب أللزكلل ة، بلل ب فضللل أللنفقلل  وأللصللدق  عةللى 1462
ألرقربين، وألللزو،، وألروالد، وأللوألللدين وللو كل نوأل مشلركين، بلرقم 

1000. 
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ألنهن كنن ريهن ار،سة ر  األنصن  ف +أللصدق 
 .(1)شنجعهن شنجعهن

  ل  الحث فن،= هللا:  شم، اله و  اإلرن  عنن 
فنهن  وسن األ شن ، وىلة األعن ا  ل  الصدعة
 .(2)+سج،ي 
 أللصدق  عةى ذ  أللرام أللذ  يضمر – 20 

 .اليداوة في هللنعه، ر  سفضل الصدعن 
هلل  شزا   ضي هللا  ه،، سن  يماكعن 

 جالً لأن  ل ن هللا ^    الصدعن  سيُّهن 
ح=سفضل؟ عنن:   .(4()3)+عةى ذ  أللرام أللك شِّ

هللهت  قبة  ضي هللا  ههن  وعن أ  كةثو 
أفضل أللصدق  عةى =عنلت: عنن  ل ن هللا ^: 

                                                

(   متفق عةيه: أللبخ ح ، كت ب أللزك ة، ب ب أللزك ة عةى أللزو، وألريت   1)
، وم لةم، كتلل ب أللزكل ة، بل ب فضلل أللنفقلل  1466فلي أللحجلر، بلرقم 

 .1000عةى ألرقربين وأللزو، وألروالد، برقم  وأللصدق 
 (.7/92(   شرح أللنوو  عةى صحيح م ةم )2)
ُح: هو أللذ  يضم (  3) ر عدألوته في كشحه: وهو خصره، يعني أن أللك شِّ

أفضل أللصدق  عةى ذ  ألللرام أللقل طع أللمضلمر أللعلدألوة فلي ب طنله، 
أللك شللح: =، وقيللل:  (1/682أللمنللذح  فللي أللترغيللب وأللترهيللب )]
هللل  َكْشلللَحهُ: أ  ب طنللله، يلعلللدو ألللللذ  يضلللمر عدألوتللله ويطلللو  عةأل

وأللكشللح: أللخصللر، أو أللللذ  يطللو  عنللك كشللحه وال يألفللك، وفللي 
 +اديث سعد: إن أميركم هذأل رهضم أللكشحين: أ  دقيق أللخصرين

 (.4/176أللنه ي  البن ألرثير )
 (، ولله24/36، )15320(، وأللن خ  أللمحقق  برقم 3/402أامد ) (  4)

. وقل ل +اديث صحيح=د، وطرق، ولهذأل ق ل محققو أللم ند: شوأله
 .+صحيح=: 892( برقم 3/404ألرلب ني في إحوألء أللغةيل )
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 .(1)+ذ  أللرام أللك شح
أفضل أللنفق ت أللنفق  عةى أللعي ل  – 21 

 ،هللن : عنن هللا لبحنن،: واألال واألع       

                       

        
. فأول  الهنس (2)

هللنإلنهنق ر  الخن، وسشقهم هللنلعقديم س  مهم شقًّن 
 لن ، وام ال الدان ال اجب هلل،امن، والمح،  
 ق عهمن، ور  س  م هلل،امن الههقة  لنهمن، ور  
س  م اليق ق ت،ك اإلنهنق  لنهمنف ولهذا كننت 
الههقة  لنهمن واجبة  ل  ال لد الم ل،، ور  هلليد 

اخعالف عبقنتهم:  ال الدي : األع،هلل ن  ل 
األع،ا، فنألع،ا،  ل  شسب الق،ا والحنجة، 

 .(3)فنإلنهنق  لنهم ىدعة وىلة
        وعنن تينل :  

                       


      . وعنن لبحنن،:  (4)

                                                

 (، وصححه عةى شرط م ةم، ووألفقه أللذهبي، وق ل1/406أللح كم ) (  1)
 .+وهو كم  ق ل=(: 3/405ألرلب ني في إحوألء أللغةيل )

 .215(   سوحة أللبقرة, ألآلي : 2)
 (.96تي ير أللكريم أللمن ن في تف ير كال  أللرامن )ص (   ألنظر: 3)
 .36، وألنظر: سوحة أللن  ء، ألآلي : 83(   سوحة أللبقرة, ألآلي : 4)
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   . وعنن تينل : (1)

        
(2) .

         وعنن تينل : 

                 


 . وعنن تينل :(3)

         
(4). 

 ضي هللا  ه، عنن: عنن  ل ن   نوعن ثوب 
أفضل دين ح  ينفقه أللر ل: دين ح ينفقه =هللا ^: 

عةى عي له، ودين ح ينفقه أللر ل عةى دألبته في 
سبيل هللا، ودين ح ينفقه عةى أصح به في سبيل 

. عنن سهلل  عالهللة: وهللدس هللنليننن،  م عنن: سهلل  +هللا
عالهللة: وس ُّ  جل س  م سج،اً ر   جلٍّ يههق  ل  

، ييهُّهم سو يههيهم هللا هلل،،   نننٍّ ىرن ٍّ
 .(5)+ويرهنهم
 ضي هللا  ه، عنن: عنن  وعن أبي هريرة 

دين ح أنفقته في سبيل هللا، = ل ن هللا ^: 
ودين ح أنفقته في حقب ، ودين ح تصدقت به عةى 

                                                
 .8، وألنظر: سوحة أللن  ء، ألآلي : 177(   سوحة أللبقرة, ألآلي : 1)
 .26(   سوحة ألإلسرألء، ألآلي : 2)
 .23: ، وألنظر: سوحة أللشوحى، ألآلي 38(   سوحة أللرو , ألآلي : 3)
 .90(   سوحة أللنحل, ألآلي : 4)
(   م ةم، كت ب أللزك ة، ب ب فضلل أللنفقل  عةلى أللعيل ل وأللممةلوك وإثلم 5)

 50 .994من ضيعهم أو ابس نفقتهم عنهم، برقم 
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عةى أهةك، أعظمه  أ رألً م كين، ودين ح أنفقته 
 .(1)+أللذ  أنفقته عةى أهةك

هلل   م، سن، عنن لخنزن،:  وعن عبدهللا 
س طنت ال،عنق ع تهم؟ عنن: ه, عنن: فننطلق 

كفى ب لمرء =فأ طهم، عنن: عنن  ل ن هللا ^: 
ً أن يحبس عمن يمةك قوته ولف  أبي  .(2)+إثم 

ً أن يضي ِّع من =: دألود كفى ب لمرء إثم 
 .(3)+يقوت
 ضي هللا  ه، عنن: س عق  جل  وعن   بر 

 بداً ل،     –نصن  ر  األ –ر  هللهي ُ ْذ ة 
، فبلغ بل   ل ن هللا ^، فقنن:  ألك م ل = هلُل،ٍّ

 +من يشتريه مني؟=فقنن: ه، فقنن:  +غيره؟
هلل   بدهللا هللثمننمنئة   ام، ف نء افننع،اه نينم 

ألبدأ =هللهن  ل ن هللا ^ فدفيهن إلن،،  م عنن: 
بنف ك فتصدق عةيه ، فإن فََضَل شيء فلهةك، 

ةذ  قرألبتك، فإن فإن فضل عن أهةك شيء ف
 +فضل عن ذ  قرألبتك شيء فهكذأل، وهكذأل
 .(4)+يق ن: فبن  يدي ، و   يمنه ، و   نمنل 

                                                

 .995(   م ةم، كت ب أللزك ة، ب ب فضل أللنفق  عةى أللعي ل... برقم 1)
 .996برقم  (   م ةم، كت ب أللزك ة، ب ب فضل أللنفق  عةى أللعي ل...2)
، وا لنه 1692أبو دألود, كت ب أللزك ة، ب ب في صة  أللرام، برقم (   3)

 .(1/469ألرلب ني في صحيح سنن أبي دألود )
(   متفق عةيه: أللبخ ح ، كت ب ألراكل  ، بل ب بيلع ألإلمل   عةلى أللنل ا 4)

، 2403، 2231، 2230، 2141، و7186 أموأللهم وضي عهم، برقم
وم ةم، كت ب أللزك ة، ب ب ألالبتدألء  ،6947، 6716، 2534، 2415
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في اذا =عنن اإلرن  اله و   شم، هللا:  
 الحديث ف ائد رههن:

اههللعداء هللنلههقة هللنلمذك    ل  اذا الع،تنب، 
رههن: سن الحق ق والهضنئل إبا تزاشمت عد  و

سن األفضل في ىدعة  األوكد فنألوكد، ورههن
العط ع سن يه  هن في جهن  الخن،، ووج ه الب، 
هللحسب المصلحة، وه يهحص، في جهة 

 .(1)+هللينههن...
 ضي هللا  ههن سنهن عنلت: ين  وعن أ  سةم 

 ل ن هللا! ال لي سج، في هللهي سهللي للمة، سنهق 
 لنهم ولست هللعن كعهم، انذا وانذا، إنمن ام 

أ ر م  أنفقت  نعم لك فيهم=هللهي؟ فقنن: 
 .(2)+عةيهم

 ضي هللا  ه، عنن: عنن  وعن أبي هريرة
فقنن  جل: ين  ل ن  +تصدقوأل= ل ن هللا ^: 

 +تصدق به عةى نف ك=هللا!  هد   يهن ، عنن: 
تصدق به عةى =عنن:  هد  آخ،، عنن: 

تصدق به =، عنن:  هد  آخ،، عنن: +زو تك
تصدق به =، عنن:  هد  آخ،، عنن: +عةى ولدك

أنت =، عنن:  هد  آخ،: عنن: +ةى خ دمكع
                                                                                                              

 .977في أللنفق  ب لنفس، ثم أهةه، ثم أللقرألب ، برقم 
 (.7/87(   شرح أللنوو  عةى صحيح م ةم )1)
وعةللى أللللوألحث مثللل =(   متفللق عةيلله: أللبخلل ح ، كتلل ب أللنفقلل ت، بلل ب 2)

، وم لللةم، كتللل ب أللزكللل ة، بللل ب فضلللل أللنفقللل  5369، بلللرقم +ذللللك
 .1001برقم وأللصدق  عةى ألرقربين، 
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 .(1)+أبصُر به
عنن: شد هي سهللي     وعن بهز بن اكيم

؟ عنن:  :جد ، عنن: علت ين  ل ن هللا، ر  سهلل،ُّ
، عنن: +أمك=، عنن: علت:  م َر ؟ عنن: +أمك=

، علت:  م َرْ ؟ عنن: +أمك=علت:  م َرْ ؟ عنن: 
ب ثم ألرقر=، عنن: علت:  م َرْ ؟ عنن: +أب ك=

 .(2)+ف رقرب
 ضي هللا  ه،، عنن: ين  وعن أبي هريرة

 ل ن هللا! ر  سشّق الهنس هللحس  ىحنهللعي؟ 
أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدن ك =عنن: 
 .(3)+أدن ك

ن مهللهت سهللي هللن،  ضي هللا  هه وعن أسم ء
عنلت: عدرت  ليَّ سري واي رش،كة في  هد 

فقلت: ين   ل ن هللا ^، فنلعهعنت  ل ن هللا ^،
 ل ن هللا! عدرت  ليَّ سري واي  اغبة، سفأىل 

 .(4)+كِّ نعم، صةي أمَّ =سري؟ عنن: 
                                                

، وأبللو 2534بللرقم  ذلللك، تف للير 54كتلل ب أللزكلل ة، بلل ب  (   أللن لل ئي،1)
، وا للنه 1691بللرقم كتلل ب أللزكلل ة، بلل ب فللي صللة  أللللرام, دألود, 

(، وفي صحيح سنن أبلي دألود 2/206ألرلب ني في صحيح أللن  ئي )
(1/469.) 

 بلرقم كت ب أللبر وأللصة ، بل ب مل   ل ء فلي بلر أللوألللدين، (   أللترمذ ،2)
، وا لنه ألرلبل ني فلي صلحيح أللترملذ  9524، وأامد برقم 1897

(2/199.) 
كتلل ب ألردألب، بلل ب أللبللر  (   متفللق عةيلله: وأللةفلل  لم للةم، أللبخلل ح ،3)

ب، ب ب بلر ألكت ب أللبر وأللصة  وألرد ، وم ةم،5971برقم  وأللصة ،
 .2548برقم  أللوأللدين وأيهم  أاق به،

ن، بل ب أللهديل  لةمشلركين، بلرقم (   متفق عةيه: أللبخ ح ، كتل ب ألرذأل4)
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هلل  ريد  َك،ا سن، لمه  وعن أللمقدأل 
م  أطعمَت نف ك فهو لك = ل ن هللا ^ يق ن: 

صدق ، وم  أطعمت ولدك فهو لك صدق ، وم  
أطعمت زو ك فهو لك صدق ، وم  أطعمت 

 .(1)+خ دمك فهو لك صدق 
ىل  هللا وللم وهللن ك  ل  نبنهن رحمد و

 و ل  آل، وسىحنهلل، سجمين .

                                                                                                              

، وم للةم، كتلل ب أللزكلل ة، بلل ب فضللل أللنفقلل  وأللصللدق  عةللى 2620
ألرقللربين وأللللزو،، وألروالد وأللوأللللدين، ولللو كلل نوأل مشللركين، بللرقم 

1003 . 
، وصلححه ألرلبل ني فلي صلحيح 82أللبخ ح  في ألردب أللمفرد، بلرقم  (1)

 ، بللرقم (، وفللي سة للة  ألرا ديللث أللصللحيح58ألردب أللمفللرد )ص 
453. 
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