
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

والثالثااثايناوالعشرونلادرساالعشرالادة لساادارة ااادل

مناشرحااألربعوناالنووي والعشرونا 
 

 

ىذااامناجعل(اَمْناَعاَدىاِلاَولِيًّا):اا-ةبحانواوتعاىلا-معىناقولواجلوابا/ا
ااأبياصورةاكانايتخذهاعادوًاأياا؛ايؤذيواويظلمواوحيقرهاوحياربو،ااالواادوًاعاالوِل

أوابظلموا،ااياعليواضرابًاىذااالعاداءاةواءاكانابظلموايفامالوا،ابظلمواابلتعادِّا
كلا،ااوالطعنافيواوشتمواوةبواوأذيتواواالفرتاءاعليوا،اياعليوايفاعرضواابلتعادِّا

فأولياءاهللااىماالذينااتقوااهللااااكلامؤمناتقياوالوِلاىوىذاامناصوراالعاداءا
وعملواابوا،اا-مىاهللااعليواوةل اصل ا-علمواامااجاءابواالرةولاواا-وجلاعز ا-

َأاَلاَإن اَأولَِياَءاهللاااَلاَخوفاَعَليِهماَواَلُىماحَيَزنُوَنا﴿:اا-وجلاعز ا-اقالاهللافقادا
.ا﴾الِذيناآَمُنوااوََكانُواايَ تَ ُقونَا  



 
 

 

 

اةّن ايفاوالاكتابوايفاالاهللاايشرعهااملاالّتااالبادعايبتادعاالّناسابعضاجلوابا/ا
نقولاذلماإناااهللااإىلاوالتقربااهللااحباحبج ا–اوةل ماعليواهللااصل ى–ارةولو

بوافإّناىذااممّااحيّبواهللاا،ااواعليوافاعملاالاّدليلايادل اىذاامناتشريعاهللااوااناك
ا-وجلاعز ا–مناهللاااممناهللااوالاتقّربكامبعادكأّناالبادعاتُااوافاعلم،اوإناكاناالا

اعاطريقاط االّشيطاناوأىلاالبادعاقُاناوإعليهاااواعليهااوالاتؤجرااواالبادعاأتمثاأن ااو
باإىلاأّناالعبادايتقر اواا–ماىاهللااعليواوةل اصل ا–لعادماوصولاالّثوابالرةولاهللاا

ىاهللااصل اا–ومبااشرعواعلىالسانارةولواا،امبااأوجبواعليوا–وجلااعز ا–هللاا
ناااأإم اا؛اعلىاالعباداأنايعملوها–وجلااعز ا–ومااشرعواهللااا،ا-معليواوةل ا

اتاونامناابباادلستحب اكااأنايوإم ا،ااايكونامناابباالواجباتافيكونافرضًا
.اخيتارهاهبواهاوبعملٍاا–وجلااعز ا–باإىلاهللااراليساللعباداأنايتقفا،فيكونانفًلا  

 

 
ا(افْ تَ َرْضُتوُاامم ااإَِل ااَأَحب ااِبَشْيءٍااَعْباِدياإَِل ااتَ َقر بَااَوَما:ا)اتعاىلاهللااقالاجلوابا/ا

 أالاومهاا:أمرينامهمنيااإىلايشريااحلاديثاىذا
 ا؛االواجباتافعلابعاداابلنوافلا–اوجلاعز اا-هللااإىلاالتقرب



 
 

 

 
اأناعالي امنزل اوىذها،ا-اوجلاعز اا–اهللاازلب اإىلاالوصولاإىلاوطريق اوةيل 
 .اادلقربنياهللااأولياءامناتكون

النوافلاوإناكانتاليستابواجب اإالاأناشأهنااعظيما،اوأمرىاامهما
نايا؛األعاداليستاأبمروىياااالاشكايفاأمهيتهفوصلاإىلازلب اهللااتااهن؛األ

 علماأهناامهم افيجباأنانبعضاالناسايتعاملامعاالنوافلاوكأهنااشيءاغريامهما
 

 
أناهللااإذااأحباالعبادامثرةازلب اهللااعزاوجلالعبادهافقاداقالاالعلماءااجلوابا/ا

صرفهااإالايفامرضاتاهللااوبصرها،اويادها،اورجلوا،افلايا،ةاددهاووفقوايفامسعوا
،اوالايقعاهباافيمااا-وجلااعز اا–،اوالايستعملهااإالايفارضااهللااا-وجلااعز اا–
 .ا–وجلااعز اا–ماهللااحر ا
 

 

اأناالعباداكلماااقرتبامناهللاابطاعتوامثرةاتقرباالعبادامناهللااعزاوجلاجلوابا/ا
وتركامعصيتواكلمااازداداخوفوا،اوازدادتاخشيتوامناهللاا،اومراقبتواألعمالوا

فلايطغىاعلىاعباداهللااوالايؤذيهماوالايعلواعليهما،اوالايرىانفسوا،اوأقوالوا
 .افوقهم

 



 
 

 

 
ا)اَولَِئْناَةأََلِِناأَلُْعِطيَ ن ُوا،اَولَِئْنااْةتَ َعاَذيناأَلُِعيَذن ُوا(:اقالاهللااعزاوجلااجلوابا/ا

والتخويفا:ااوأم ااالنذارةاارةا:افهياألولياءاهللااأناهللااوعادىماابالةتجاب الب ش  
؛افإنواقادامناالادعاءاعليوااءاهللااعليواأناخيافاوأناحيذرا؛افهيادلنايؤذياأولي

اوجلاا–تستجابادعوتوابوعاداهللاا  .ا-عز 
 

 

ُهَما-َعْنااْبِناَعب اٍسااجلوابا/ا ُاَعن ْ اا-َرِضَيااَّلل   قَاَل:اا-ملسو هيلع هللا ىلصاا-َأن اَرُةوَلااَّلل 
ىذاااحلاديثااا ااخْلَطََأاَوالنِّْسَياَناَوَماااْةُتْكرُِىوااَعَلْيِوا()اإن ااَّلل َاََتَاَوَزاِلاَعْناأُم ِتا

 .ا﴾٢٨٦﴿ارَب  َناااَلاتُ َؤاِخْذََناِإنان ِسيَنااَأْواَأْخطَْأََن﴿اموافقالقولواتعاىلا:
 

 
 ماولكناينساها،اأواالنسيانايعلمااحلكاماأ،ااخلطأاالايعلمااحلكمااجلوابا/ا

 



 
 

 

 
 يذىلاعنوا،االايتذكرها؛افمناوقعافيوافلاإمثاعليوا.

 

ااجلوابا/ا ُهَمااقَاَل:اَأَخَذاَرُةوُلااَّللِ  ُاَعن ْ مبَْنِكِباا-ملسو هيلع هللا ىلصاا–َعْنااْبناُعَمَراَرِضَيااَّلل 
نْ َيااَكأَن كاَغرِيٌباَأْواَعاِبُراَةِبيٍلا(َقاَلا:اف،ا دليلااىذاااحلاديثافيوا)اُكْنايفاالاد 

ا-؛اإذاأخذابكتفاابناعمراا-ماىاهللااعليواوةل اصل اا–ِباتواضعاالن ااعلى
ىاهللااعليواصل اا-ِباليلفتاانتباىواوجيعلوايستحضراماايقولالواالن ااا-هنع هللا يضرا
الادنياااألن اا،وأمٍراينفعوايفاالادنيااواآلخرةاا،أنوايوصيواأبمرامهماواا؛ا-ماوةل ا

 .اوجلاعز اا-ناهللااالسلم امنهااتركاماافيهااعلىاىادىا،اونورام

 
َتِظْرااْلَمَساَءا(ا،ا)وإَذااَأْمَسْيَتاَفَلا)َوِإَذااَأْصَبحْافائادةاقولوا:ااجلوابا/ا َتاَفَلاتَ ن ْ

َتِظْراالص َباَحا(  خرها،اوالاترتاكماؤا،افائادتواأنكاتؤدياالعملايفاوقتوا،اوالاتاتَ ن ْ



 
 

 

 
اأي؛ا)َوُخْذاِمْناِصح ِتكاِلَمَرِضك،اَوِمْناَحَياِتكاِلَمْوِتكا(ا،ااعليكااألعمال

األموراالتاترياداأناتفعلهاا؛اففياوقتاااغتنماالفرصاالتاديكنكافيهااأداء
يفااأي)اَوِمْناَحَياِتكاِلَمْوِتكا(ا؛اادلرضاقاداتعجزا،افاعملايفاوقتاصحتكا،ا

 وقتاحياتكااعملا،اواةتعاداللموتا،ادلاابعاداادلوتا.ا

 
اَيُكوَناَىَواُهاتَ بَ ًعااِلَماا:ااملسو هيلع هللا ىلصاقَاَلاَرُةوُلااَّلل ِااجلوابا/ا )ااَلايُ ْؤِمُناَأَحادُُكْماَحَّت 
ااا،اكماابني انوااأنالواعلًلافواالعلماءاوبي اىذاااحلاديثاضعيفاضع ااِجْئُتابِِوا(

يفاشرحااألربعنياولكناالعلماءاقالوااا-رمحواهللااتعاىلاا–ذلكااحلافظابنارجبا
ا-وجلاعز ا-قولواامنويفاالشرعا"اا:ا"امعىناىذاااحلاديثاجاء

 ِمنْا اخْلِيَ َرةُا ذَلُمُا َيُكونَا َأن َأْمًرا َوَرُةولُوُا الل  وُا َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَن ٍا َواَلا ِلُمْؤِمنٍا َكانَا ﴿وَما
﴿اقلاإناكنتكماحتبوناهللاافاتبعوناحيببكماهللا﴾ااقولواتعاىلا:واا﴾ َأْمرِِىمْا

 اآمنوااأطيعوااهللااوأطيعوااالرةول﴾ا﴿اياأيهااالذينواآلايتاالتافيهاا:ا
 



 
 

 

 
 

أييتامبعىنااذلوىاادلضلاعناطاع اهللااقالاالعلماءاأييتااذلوىامبعنينيا:ااجلوابا/ا
،اوادلُوقعايفاالبادعا،اوالضلالتا؛افهذاامذموماعناداالعلماءاوأييتااذلوىا

 مراصاحلا.الشيءا؛امبعىنازلبتوا،اوإرادتوايفاأ
 

 

فوا،اونستغِناابألدل اإذااكانامعىنااحلاديثاضعيفافلاباداأنانضعِّااجلوابا/ا
"اكلامااقالواالرةولاحسنا:اا-رمحواهللااتعاىلاا–األخرىاعنوا،اقالاادلزيا

أياحاديثالاالعلماءاأنافيجباانانتنبوالقوااوليساكلاحسناقالواالرةولا"
نسب ااراالثاينا:      األماوقالواارااألولا:انسبتواللرةولا،اأنو       األماا:فيواأمرانا

 .ااحلكماللرةولاوللادين
 



 
 

 

 

ُاتَ َعاىَلااجلوابا/ا )ااَيااْبَناآَدَم!اِإن َكاَمااَدَعْوتِِناَورََجْوتِِناَغَفْرُتاَلكا:ااقَاَلااَّلل 
َعَلىاَمااَكاَناِمْنكاَواَلاُأاَبِل،ااَيااْبَناآَدَم!اَلْوابَ َلَغْتاُذنُوُبكاَعَناَناالس َماِءامثُ ا

اَغَفْرُتاَلك،ااَيااْبَناآَدَم!اإن كاَلْواأتَ ْيتِِنابُِقَراِبااأْلَْرِضاَخطَااَيامثُ ااْةتَ ْغَفْرتِِنا
ُتكابُِقَراهِبَااَمْغِفَرًةا( ًئااأَلَتَ ي ْ ينبوايفاىذاااحلاديثاعلىابيانااَلِقيتِِنااَلاُتْشِرُكاِباَشي ْ

لتوحيادابياناعظم ااوارالوامناماتاعلىاالشركاهللااالايغفاخطورةاالشركا،اوأن ا
راالذنوبا؛افإنامناماتاعلىاالتوحيادا،اوعنادهاذنوباقادايغفرىاا،اوأنوايكفِّا

إنافتسرفاعلىانفسكا،اوتفتحاابباادلعاصياالاأنكاعلىااأيضااوينبواهللاالو
ناادلعاصيا،ا،اوإوالعياذااباا-ادلعاصياقاداتغطياالقلباإىلاأنايقعايفاالكفرا

،اومسومهااانماشادياداحرىاا،اوذليبهاوالذنوباقادايعاقباعليهااالعبادا،اوَنراجه
مناادلوحادينايفاالنارا؛افإنوايفحمافيهاا،اأحاداالبشرا،احَّتاإذاادخلاالايطيقهاا

 .االاخيلادامناماتاعلىاالتوحيادايفاالناروا

 

 ،اَفَمااأَبْ َقَتااَأحْلُِقواااْلَفَراِئَضاأبَِْىِلَها)ااا-ملسو هيلع هللا ىلصا–اقَاَلاَرُةوُلاهللاِااجلوابا/ا



 
 

 

 
ومنا،اامنااألحاديثااجلوامعأنواىذاااحلاديثامتيزا(اااْلَفَراِئُضاَفِِلَْوىَلارَُجٍلاذََكرٍا

أناادلواريثاإمااابلفرضا،اوإمااابلتعصيبا؛ااواوجوباتعلماادلواريثفوائادها
 .اأناللمواريثاأىلا؛اأياأصحابايستحقوهناادوناغريىموااوىواالباقي

 

 

 اتعاىلايفاالرضاع اعلىاأمورا:نبواالشيخاحفظواهللاا/اجلوابا
 :امناشروطهاا:اأناالرضاع اذلااشروطا

 يعِنايفاالسنتنيااألوىلاللطفلا.ا؛اأناتكونايفااحلولنياا:

 .أناتكونامخسارضعاتا

الا،اعمتواأياطُاا؛األنامعىناالرضع ؛اأناتكوناالرضع امشبع اا:االشرطاالثالث
إمنااأناأيخذاويلتقماالثاديا،اهذهاالاتعتربارضع فا؛اداأنايلتقماالثاديامثايرتكورلرا

أواا،اتكررتايفايوماواحاداةواءٌاا،افتكوناواحادةا؛اويرضعامنواإىلاأنايشبع
 .اخللاالسنتنييفاتكررتا

 "احيرمامناالرضاع امااحيرمامناالنسبا"األمراالثاينا:ا
 



 
 

 

 
يفادينا"احترميااحلَِيلاالعلماءافيوافائادةاعظيم ااىذاااحلاديثاكمااقالاجلوابا/ا

فكلاأمٍرايُتوص ُلابوالِفْعِلاِخلفاادلشروعا؛افهوامنا"ا؛اا-عّزاوجلّاا-هللااا
وىذهامناعادةااليهوداأهّنمااْحتالواايفاالُشحوماااحلِيلاادلذموم اعناداالعلماء

فأذابوىااواةتعملوىاا؛اكماااحتالواايوماالسبتايوماالصيادادلّااُحّرِماعليهماااّرم 
 ؛افاحتالوااعلىايوٍماقبلواحبيل ا.

 

عل االتحرمياىيااإلةكارا،اليستاكونواشرااًبا؛افلواوقعااإلةكارابوااجلوابا/ا
اا)اَمااَأْةَكَراَكثرِيُهافَ َقِليُلُواَحَراٌما(أناا–ملسو هيلع هللا ىلصاا–؛افهواحراما،اوقاداأخرباالنِبا

ارضااألباداندياوايغطياالعقولووصفاالرةولاملسو هيلع هللا ىلصااخلمراأبهنااأمااخلبائثاألنوا
قالا:اا–عزاوجلاا–فيوامنااإلمثاواحلرجا؛اولذلكاهللااواألنوااضياٌعاللمالاو



 
 

 

 .ا﴾ ﴿اَوِإمْثُُهَمااَأْكبَ ُراِمنان  ْفِعِهَما
 

 

فيواحكم اابلغ ا،اودالل اعلىاا-هنع هللا يضر-ادلقاداماابنامعاداكرباااديثحاجلوابا/ا
بنّياالنِبافقاداا،اوخرياللناسايفادنياىما؛ابلاحَّتايفادينهما-ملسو هيلع هللا ىلصاا-نبوةاالنِبا

فإنااؤهااإلنسانا؛األنواةيرتتباعليواأشياءأناالبطناشراوعاءاديلا-ملسو هيلع هللا ىلصاا-
قادامنهاااجتماعاالطعاماعلىاالطعاماوكثرةاالطعاما؛اتؤدياإىلامفاةادا

ضيقاالشراينيا،اويؤدياإىلاوايؤدياإىلاأمراضا؛امثلاالضغطاوالسكريا،ا
فإناكثرةاالطعاماتؤدياإىلاكثرةاالنوما،اوإىلاالكسلا،ااجللطاتا

فيفضلالواأناأيكلاطعاماايسرياا؛اا؛التباطوءاعناالعملا،اوإىلاالتأخروإىلا
ثلثا،افأعطاهااحللا؛ايقسمابطنواإىلاثلث اأقساما:ا

 ثلثا.:اثلثا،ا
 

 

والنفاقاإبطاناخلفواوإظهارااخلرياواااخلادعاوادلكرا،ا:االنفاقايفااللغ اجلوابا/ا
النفاقااألكرباادلخرجامناادلل ا:اوىواأنايظهرااإلةلماا:ايفاالشرعاقسمان



 
 

 

ويبطناالكفرا؛افيظهرااإلديانااباوملئكتواوكتبواورةلواواليومااآلخرا؛اولكنا
الاخيرجامناالنفاقااألصغرا:اوىواالنفاقاالعملياواا،ايبطناالكفراوالتكذيب

 .لكنافيواإمثاووعياداواا؛ادلل ا

 

اجلبايفاكلياااعتمادااهللااعلىايعتماداالقلباأناجلوابا/ا
اوإمناا،اباباألةاعلىايعتماداالااألةبابابذلاولوا،اادلضارادفعاويفاادلنافع
اكلهاااألموراأنايقيناايعتقاداوإمناا،االشرعاألمراامتثااًلااهبااأيخذااألةبابافقط
ا؛يعِناتذىبايفاأولاالنهاراجائع اا،ا-اوجلاعزا-اهللاابياد

أياا،اترجعاآخراالنهارااأيا،ابطوهنااخالي امناالطعام
 اما.ممتلئ اابلطع

 

اَعز اااَّلل ِااِذْكرِااِمنْااَرْطًبااِلَساُنكَاايَ َزالُاااَلا)ا:ااوةلماعليواهللااصلىاقَالَااجلوابا/ا
،اىذاااحلاديثاأفادا:اأنااللساناالذياالايذكراهللاا،اوُيكثراالكلماا(ااَجل اوَا

 اوذكراهللاافيوافوائاداكثريةفذِكراهللاايرطبااللساناا؛يكوناايبًساا،اولساَناثقيًلا



 
 

 

 
حيصلابواللعبادااحلرزا،اا–عزاوجلاا–راهللااكذا،اواحصولااألجراالكبرياا:منهاا

حتصلااخلشي ا،اوحتصلاأيًضااالتقوىا،ااألذكاراترققاالقلوبا،اواوا،ااواحلفظ
،اااألذكاراحتطااخلطاايوا،ااالذاكروناذلماةبقايوماالقيام ،اوااويزداداالعباداإدياَنًا

 .اأناصاحبهاايكونامناادلفضلنيايوماالقيام وا
 

 

الشيخاأمحاداابزمولاحفظواشيخناانبوااقادوااببااألذكاراابٌباعظيمااجلوابا/ا
 هللااتعاىلاعلىاأموراوىيا:ا

 يفااببااألذكارا.ا–ملسو هيلع هللا ىلصاا–التقيادامبااورداعناالنِبا
احلذرامنااألذكاراادلبتادع اوالكتباادلؤلف ايفابعضااألذكارامثلا:اا

 .ةاالفاحت ا،اومثلاأذكارااألوراداعناداالصوفي اصل
فاجتنبوااالضعيف االتاملاا–ملسو هيلع هللا ىلصاا–أناتكوناىذهااألذكارااثبت اعناالنِبا

 .ا–ملسو هيلع هللا ىلصاا–تثبتاعناالنِبا
فهناكاأذكاراالصباحا،اوأذكاراادلساءاوأذكاراا؛ىناكاأذكاراذلااأوقاتا

 واألذكارابعادادبراالصلةا،افحافظوااعلىااألذكارايفاأوقاهتاا.االنوما،
 الذياأنبواعليوايفااألذكاراىناكاكتبامؤلف ايفااألذكارامثلا:ا



 
 

 

 ا
جزاهاهللااخريًااا-،اوأيًضااأخوَناالادكتوراأةام اعطااياالعتيِب"احصناادلسلما"ا
العلم ا،اوأيًضاامجعافيهااصحيحااألذكاراارةال اصغريةايفااألذكارالوااا-

 .اافاحرصوااعلىاىذهاالكتبا"اصحيحاالكلماالطيب"اااأللباينا،الو
علىاةن اخريامنااألذكاراالكثريةاا-ولواقلتاا-اعلموااأنااألذكارا

 "ااقتصادايفاطاع اخرٌيامنااجتهادايفابادع ا"قالاابنامسعودا:اا؛علىابادع ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 


