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 قطيعة الرحم من الرتهيبأربعون حديثا يف 
 
 
 ورتبها مجعها

 الفقري اىل عفو ربه

 ا  ليي  محوو  احلن ي الااعع بن احلإبراهيم 

 

 تقدمي

 عضيية الايخ الدكتور ذايب بن سعد الغامدي
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 بنم هللا الرمحن الرحيم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 3 

 ه ورسوله األمني.احلود هلل رب العاملني والصالة والنالم عيى عبد
وبعد: عقد قرأت كتاب:" أربعون حديثا يف الرتهيب من قطيعة الرحم" أللينا الايخ 

إبراهيم بن احلا  ليي  احلن ي الااعع  حفظه هللا، عوجدته كتااًب انععًا يف  املبارك/
اببه، كوا أن املؤل  قد ضون كتابه خترجيات خمتصرة، وتعييقات محررة، وعوائد عيوية، 

من الكتب اليت  زا  الكتاب نورا عيى نور، وهللا حنيبه، وكتابه هذا يٌعدٌّ واحدامما 
البديعة اليت  التألي  تعترب من عنون تندر  حتت عن: "األربعينيات النبوية"، واليت

 سيكها أهل العيم قدمياً وحديثاً.
هذا وعييه؛ عأين أوص  نفن  وعووم املنيوني ـ ال سيوا طالب العيم ـ أبن يقرؤا 

الكتاب، وأن يدرسوه وحيفظوه يف لاصة أنفنهم وأهييهم، عفيه عوائد كثرية و رر 
 عيوية.

كوا أسأل هللا تعاىل أن يوعق ألاان الايخ إبراهيم بن احلا  ليي  لكل لري، وأن 
جيعل أعوالنا وأعواله لالصة لوجهه الكرمي، وأن حييينا عيى الننة ومييتنا عييها، إنه 

 عييه.ويل ذلك والقا ر 
 
  

 وكتبه
 / ذايب بن سعد آل محدان الغامديالدكتورالايخ عضيية 

 الطائ  املأنوس
 (5441/ رمضان/51)
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 املقدمة
إن احلود هلل، حنوده وننتعينه وننتغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفننا ومن سيئات أعوالنا، من 

ه إال هللا وحده ال شريك له، يهده هللا عال مضال له، ومن يضيل عال ها ى له، واشهد أن ال ال
 واشهد أن محودا عبده ورسوله. 

﴿ ( 501)آل عوران  ﴾ اي أيها الذين أمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وانتم منيوون﴿ 
اي أيها الناس اتقوا ربكم الذي ليقكم من نفس واحدة وليق منها زوجها وبث منهوا رجااًل  

)سورة النناء ﴾ ي تناءلون به واألرحام إن هللا كان عييكم رقيباً كثريًا ونناًء واتقوا هللا الذ
 ( 5اآلية 

اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا قواًل سديدًا * يصيح لكم أعوالكم ويغفر ﴿ وقال تعاىل 
 (15:10)سورة األحزاب  ﴾ لكم ذنوبكم ومن يطع هللا ورسوله عقد عاز عوزاً عظيواً 

 أما بعد
وشر األمور محداثهتا، وكل محدثة  ديث كتاب هللا ولري ادهدى هدى محود عإنًّ أصدق احل

 بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار أما بعد:
عقد حث الاارع عيى صية الرحم وحذر من قطيعتها؛ ملا لذلك من أثر عظيم عيى صالح 

نه عيى صيتها، وأن اجملتوع ومتاسكه، والذي ينبغ  عيى املؤمن أن أيلذ ابألسباب اليت تعي
عون ابب الرب ، يعرف مراتبها و رجاهتا، وأن قطعها من كبائر الذنوب والعياذ ابهلل تعاىل

والتحذير من  ،قطيعة الرحم من الرتهيبيف  والتقوى أحببت أن أمجع رسالة عيها أربعون حديثاً 
يوني ال سيوا بعووم املن معينةشاء هللا  إنهتا ستكون  وهذه األحا يث اليت أور ، هعواقب

وقد قوت إبلرا  األحا يث من كتب الننة ، قطيعة الرحمكثر عيها اليت  إللواننا يف الصومال 
 معاينمن  شيئاً ًا وقد ذكرت أيض ،مع خترجيها، وذكر من صححها وحننها من العيواء

ا ما هللا العي  القدير أن ينفعنا مبا عيونا ويعيون أسأل ،من الفوائد إليهااحلديث وما حيتا  
 ينفعنا وأن يزيدان عيواً وصيى هللا وسيم وابرك عيى نبينا محود وعيى آله وصحبه أمجعني.
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 احلديث األول
ُيُغ ِبِه النَِّبَّ  ُهَوا يـَبـْ الرَّامِحُوَن يـَْرمَحُُهُم  :قَالَ  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْورِو ْبِن اْلَعاِص، َرِضَ  هللُا َعنـْ

َأْهَل اأْلَْرِض يـَْرمَحُْكْم َأْهُل النََّواِء، َوالرَِّحُم ُشْجَنٌة ِمَن الرَّمْحَِن، َمْن َوَصَيَها، الرَّمْحَُن، اْرمَحُوا 
 (.1،)(5)ُه، َوَمْن َقَطَعَها، بـَتـَّْتهُ َوَصَيتْ 

 احلديث الثاين
ا عـَرََغ ِمْن َلْيِقِه قَاَلْت الرَِّحُم قَاَل ِإنَّ اَّللََّ َلَيَق اْْلَْيَق َحَّتَّ ِإذَ  َعْن النَِّبِي ، َعْن َأِب ُهَريـَْرَة 

ِك َهَذا َمَقاُم اْلَعاِئِذ ِبَك ِمْن اْلَقِطيَعِة قَاَل نـََعْم أََما تـَْرَضنْيَ َأْن َأِصَل َمْن َوَصَيِك َوأَْقَطَع َمْن َقَطعَ 
ُتمْ عَاقْـَرُءوا ِإْن شِ  قَاَلْت بـََيى اَي َربِي قَاَل عـَُهَو َلِك قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُتْم  ﴿ :ئـْ ُتْم ِإْن تـََولَّيـْ عـََهْل َعَنيـْ

  ( .4) ،(3) ﴾ َأْن تـُْفِنُدوا يف اأْلَْرِض َوتـَُقطِيُعوا أَْرَحاَمُكمْ 

 احلديث الثالث
، ِإينيِ  َعْن َرُسوِل اَّللَِّ ، َعْن َأِب ُهَريـَْرَة   قَاَل: ِإنَّ الرَِّحَم ُشْجَنٌة ِمَن الرَّمْحَِن، تـَُقوُل: اَي َربِي

، ِإينيِ  ، ِإينيِ ُقِطْعُت، اَي َربِي ، اَي َربيِ ظُِيْوُت، اَي َربِي ، ِإينيِ عـَُيِجيبُـَها: َأاَل تـَْرَضنْيَ َأْن أَْقَطَع  ، اَي َربِي
  (.5(،)1)َمْن َقَطَعِك، َوَأِصَل َمْن َوَصَيِك؟ 

                                 
 33ص 55وقال شعيب األرانؤوط صحيح لغريه، جـ ،4444د، رقم احلديث ( ألرجه أمح 5
، عييه حديث األولية؛ ألن كل واحد من رواته يرويه ويقول: وهو أول حديث مسعته من شيخ  هذا احلديث أطيق(  1

ويف احلديث:  ،منهم شيخنا املعور أمحد بن أِب بكر احلبا  حفظه هللا ورعاه الكرام من مااخينا كبري  وقد مسعته مجع
 .التحذير الاديد من قطع األرحام بني الناس :احلث عيى الرتاحم بني الناس وعيى صية الرحم، وعيه

  1491( ألرجه البخاري يف كتاب األ ب، ابب من وصل وصيه هللا، رقم احلديث3 
رتغيب وهنيا جازمًا عن قطيعة الرحم جيد عيها أمرًا جازمًا بصية الرحم مقرواًن ابلوعد وال ناظر يف اآلايت واألحا يثعال( 4

مقروانً ابلوعيد والرتهيب، وهذا الوعيد الاديد ال يكون اال عيى ترك واجب أو ععل محرم، )صية الرحم ضوابط عقهية 
   . 41صـ ،زيزعهد بن سريع بن عبد العوتطبيقات معاصرة(، 

 ، وحننه األلباين.41ديث( ألرجه البخاري يف اال ب املفر ، ابب امث قاطع الرحم، رقم احل1 
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 احلديث الرابع
ُ : قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيد   الرَِّحُم ُشْجَنٌة ِمَن الرَّمْحَِن، َعَوْن َقَطَعَها َحرََّم اَّللَّ

 (.3)(، 1)ِه اْْلَنََّة َعَييْ 

 احلديث اخلامس
َها، َزْوِ  النَِّبِي  قَاَل: الرَِّحُم ِشْجَنٌة، َعَوْن َوَصَيَها  ، َعِن النَِّبِي َعْن َعاِئَاَة، َرِضَ  اَّللَُّ َعنـْ

 .(4)َقَطَعَها َقَطْعُتهُ َوَصْيُتُه، َوَمْن 

 احلديث السادس
َع َرُسوَل اَّللَِّ  ،َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوف   ُ َعزَّ َوَجلَّ: َأاَن الرَّمْحَُن، َوَأاَن  يـَُقوُل: أَنَُّه مسَِ قَاَل اَّللَّ

 .( 4) ،(1)َوَمْن َقَطَعَها بـَتَـتُّهُ  َلَيْقُت الرَِّحَم، َواْشتَـَقْقُت دَهَا ِمَن امسِْ ، َعَوْن َوَصَيَها َوَصْيُتُه،

                                                                                                         
، وه  بضم الاني وكنرها، ومنه قودهم: شجر متاجن: إذا الت  بعضه "شجنة من الرمحن": قولهغريب احلديث (  5

  13ص 53ر شرح الننة ليبغوي، جـ، أي: قرابة ماتبكة كاشتباك العروق، انظ"شجنة"ببعض، عقوله: 
حلديث صححه الايخ أمحد شاكر انظر حتقيق امحد شاكر وا ،5141( ألرجه البزار يف مننده، رقم احلديث  1

 141ص 1ملنند أمحد بن حنبل جـ 
 الدنيا أن قاطع الرحم ال يدلل اْلنة وال تاويه الرمحة؛ ألنه قطع ما أمر هللا بوصيه، عقطعه هللا يف عاحلديث أعا (  3

 واآللرة.
 1494احلديث  ( ألرجه البخاري يف كتاب اال ب، ابب من وصل وصيه هللا، رقم4 
 ، وصححه األلباين.13ألرجه البخاري يف اال ب املفر ، ابب عضل صية الرحم، رقم احلديث (1 
من بينه وبني اآللر ننب الرحم بفتح الراء وكنر احلاء املهوية يطيق عيى األقارب وهم  :العنقالين قال ابن حجر( 4

ألن الثاين ينتيزم لرو  أوال   ؛حملارم عقط واألول هو املرجحسواء كان يرثه أم ال سواء كان ذا محرم أم ال، وقيل هم ا
  454ص 50األعوام وأوال  األلوال من ذوي األرحام وليس كذلك، انظر عتح الباري جـ
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 احلديث السابع
 -يـَْع ِي أَْرًضا َلُه اِبلطَّاِئِ   -قَاَل: َ َلْيُت َعَيى َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْور و يف اْلَوْهِط  َعْن َأِب اْلَعنـَْبسِ 

 الرَّمْحَِن، َمْن َيِصْيَها َيِصْيُه، َوَمنْ  ِإْصبَـَعُه عـََقاَل: الرَِّحُم ُشْجَنٌة ِمنَ  عـََقاَل: َعَطَ  لََنا النَِّبُّ 
 (.1)، (5)ِلَناٌن طَْيٌق َذْلٌق يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  يـَْقَطْعَها يـَْقَطْعُه، دَهَا

 احلديث الثامن
ُهَوا قَاَل:َ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َا َتَِ ُء : الرَِّحُم ُشْجَنٌة ِمَن الرَّمْحَِن، َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضَ  اَّللَُّ َعنـْ َوِإهنَّ

ُ، َوَمْن َأَشاَرْت ِإلَْيِه تـََتَكيَُّم بِِيَنان  طَْيق  َذْلق  يـَْوَم اْلِقَياَمِة  ، َوَصَيُه اَّللَّ َعَوْن َأَشاَرْت ِإلَْيِه ِبَوْصل 
( ُ  .(4(،)3ِبَقْطع  َقَطَعُه اَّللَّ

 احلديث التاسع
ليرحم حجنة متواسكة اِبْلَعْرِش َتكَّيَُّم بِِيَنان   نَّ إِ : أَنَُّه قَالَ  َعِن النَِّبِي  عن أنس بن مالك 

: اليَُّهمَّ  ِصْل َمْن َوَصَي ِي َواْقَطْع َمْن َقَطَع ِي عـَيَـُقوُل اَّللَِّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل: َأاَن اَّللَُّ الرَّمْحَُن الرَِّحيُم َذِلق 
 .(4)،(1)َصْيُتُه َوَمْن بتكها بتكتهَوِإينيِ َشَقْقُت الرَِّحَم ِمَن امسِْ  َعَوْن َوَصَيَها وَ 

                                 
 ، وصححه األلباين.14الرحم، رقم احلديث ( ألرجه البخاري يف اال ب املفر ، ابب عضل صية5 
 541ص 1عصيح بييغ، انظر النهاية البن األثري، جـ " طيق ذلق" أي  قوله  :غريب احلديث ( 1
، وقال احلاكم: هذا 3514( ألرجه احلاكم يف املنتدرك، كتاب التفنري ابب تفنري سورة النناء، رقم احلديث  3

 جاه هبذه النياقة، وواعقه الذهِب يف التيخيص.حديث صحيح عيى شرط الايخني ومل خير 
طيعة الرحم، وأن القاطع دها مقطوع من رمحة هللا سبحانه وعظيم إحنانه، خمذول  نيا حترمي ق ينتفا  من هذا احلديث(  4

 114وآلرة، انظر الربكة يف الرزق واألسباب اْلالبة دها، ص
 9نه نور الدين ادهيثو  يف جموع الزوائد ومنبع الفوائد جـ، وحن4441( ألرجه البزار يف مننده، رقم احلديث  1

  515ص
 344ص 5األلباب لينفاري ي، جـ ،"ومن بتكها بتكته" أي من قطعها قطعته، انظر غذاء قوله  غريب احلديث ( 4
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 احلديث العاشر
ُث َعِن النَِّبِي  ،ْبِن َسْعد   َعْن زاَِي ٌ  ، حُيَدِي َع اْبَن َعبَّاس  : َأنَّ َصاحِلًا، َمْوىَل التـَّْوأََمِة َأْلرَبَُه، أَنَُّه مسَِ

 .(5)َوَصَيَها، َويـَْقَطُع َمْن َقَطَعَهاِإنَّ الرَِّحَم ُشْجَنٌة آِلَذٌة ِِبُْجَزِة الرَّمْحَِن، َيِصُل َمْن 

 احلديث احلادي عشر
أَنَُّه قَاَل: الرَِّحُم ِشْجَنٌة ِمَن الرَّمْحَِن َعزَّ َوَجلَّ، َتَِ ُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة ، َعِن النَِّبيِ  ،َرةَ َعْن َأِب ُهَريْـ 

 (.3(،)1ِس َء ِإيَلَّ )تـَُقوُل: اَي َربِي ُقِطْعُت، اَي َربِي ظُِيْوُت، اَي َربِي أُ 

 احلديث الثالث عشر
ُهَوا َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْورِو ْبنِ  تُوَضُع الرَِّحُم يـَْوَم  :قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  ،اْلَعاِص َرِضَ  هللُا َعنـْ

َمْن َوَصَيَها، َوتـَْقَطُع َمْن  ِصلُ عـَتَ  ،بِِيَنان  طَْيق  َذْلق   اْلِقَياَمِة، دَهَا ُحْجَنٌة َكُحْجَنِة اْلِوْغَزِل، َتَكيَّمُ 
 (.1(،)4َقَطَعَها )

  احلديث الربع عشر 
َها الرَِّحُم ُمَعيََّقٌة اِبْلَعْرِش تـَُقوُل َمْن َوَصَي ِي  :قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا  ،َعْن َعاِئَاَة َرِضَ  اَّللَُّ َعنـْ

  (.1) (،4َوَصَيُه هللاُ، َوَمْن َقَطَع ِي َقَطَعُه هللاُ )

                                 
، وحننه األلباين يف 139، وألرجه ابن أِب عاصم يف الننة رقم احلديث 1413( ألرجه أمحد، رقم احلديث  5

 531ص 4سينية األحا يث الصحيحة وش ء من عقهها جـ 
 351ص 53وصححه الايخ احملقق شعيب األرانؤوط، جـ ،3514رقم احلديث ( ألرجه أمحد،  1
 بيان أمهية صية الرحم والتحذير من قطعها. يف احلديث(  3
  304ص  4، وصححه الايخ احملدث أمحد شاكر جـ 4114( ألرجه أمحد، رقم احلديث  4
ا اْليط مث يفتل املغزل وكل " الصنارة وه  احلديدة العقفاء اليت يعيق هب" كحجنة املغزل : قوله غريب احلديث ( 1

 334ص 5ش ء انعق  عهو أحجن، غريب احلديث البن قتيبة، جـ
 1111( ألرجه منيم يف كتاب الرب والصية، ابب صية الرحم وحترمي قطيعتها، رقم احلديث  4
ليوناوي،  "معيقة ابلعرش" أي منتونكة آلذة بقائوة من قوائوه، انظر عيض القدير قوله هللا  :غريب احلديث(  1

 13ص 4جـ 
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 احلديث اخلامس عشر
ُه قَاَل: ِمْن أَْرََب الرياَِب االْسِتطَاَلُة يف ِعْرِض اْلُوْنِيِم ِبَغرْيِ أَنَّ  ، َعِن النَِّبِي َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيد  

، َوِإنَّ َهِذِه الرَِّحَم ِشْجَنٌة ِمَن الرَّمْحَِن، َعَوْن َقَطَعَها َحرََّم هللاُ َعَيْيِه ا  .(5ْْلَنََّة)َحقي 

 احلديث السادس عشر
قَاَل: ِإنَّ الرَِّحَم َشْجَنٌة ِمَن الرَّمْحَِن، عـََقاَل اَّللَُّ: َمْن َوَصَيِك  ، َعِن النَِّبِي َعْن َأِب ُهَريـَْرَة 

  (.1) َوَصْيُتُه، َوَمْن َقَطَعِك َقَطْعُتهُ 

 احلديث السابع عشر
رَِّحُم َعَوْن قَاَل: قَاَل اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ: َأاَن الرَّمْحَُن َوِهَ  ال اَّللَِّ  ، َأنَّ َرُسولَ َعْن َأِب ُهَريـَْرَة 

 (. 4(،)3َوَصَيَها َوَصْيُتُه َوَمْن َقَطَعَها َقَطْعُتُه)

 احلديث الثامن عشر
َل اَّللَُّ ِلَصاِحِبِه َما ِمْن َذْنب  َأْحَرى َأْن يـَُعجيِ  :، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َعْن َأِب َبْكَرَة  

ِلُر لَ اْلُعُقوبَ  نـَْيا، َمَع َما َيدَّ  (.4)(،1)ُه يف اآْلِلَرِة، ِمْن َقِطيَعِة الرَِّحِم َواْلبَـْغ ِ َة يف الدُّ
 

                                 
، وصححه شعيب 4150، وألرجه البيهق  يف شعب اإلميان رقم احلديث 5415( ألرجه أمحد، رقم احلديث  5

 540ص 3األرانؤوط جـ
  1499 رقم احلديث ( ألرجه البخاري يف كتاب األ ب، ابب من وصل وصيه هللا 1
، وقال احلاكم عقب احلديث هذا حديث 1141ث ( ألرجه احلاكم يف املنتدرك كتاب الرب والصية، رقم احلدي 3

   ، وواعقه الذهِب يف التيخيص.513ص 4صحيح عيى شرط منيم ومل خيرجاه، جـ
ل وأنه أنزدها يف جواره، ويف محايته، وجار أتكيد صية الرحم وأن هللا تعاىل اشتق امسها من امسه عز وج عاحلديث أعا (  4

 114ص، كة يف الرزق واألسباب اْلالبة دها، انظر الرب غري خمذول ـ عز وجلـ هللا 

 ، وصححه األلباين.41( ألرجه البخاري يف اال ب املفر ، ابب عقوبة قاطع الرحم يف الدنيا، رقم احلديث 1 
 حم معجية يف الدنيا مع ما يؤجل له يف اآللرة.أن عقوبة قطيعة الر  ينتفا  من هذا احلديث( 4
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 احلديث التاسع عشر
َل اَّللَُّ  :قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،َعْن َأِب َبْكَرةَ    ِلَصاِحِبِه الُعُقوبَةَ َما ِمْن َذْنب  َأْجَدُر َأْن يـَُعجِي

ِلُر َلُه يف اآل نـَْيا َمَع َما َيدَّ َوِإنَّ َأْعَجَل اْلربِي ثـََوااًب  َواْْلَِيانَِة َواْلَكِذِب، ِلَرِة ِمَنَ َقِطيَعِة الرَِّحمِ يف الدُّ
َوادُهُْم َوَيْكثـُُر َعَدُ ُهْم ِإَذا تـََواَصُيوا َوَما َلِصَيُة الرَِّحِم، َحَّتَّ ِإنَّ َأْهَل اْلبَـْيِت لََيُكونُوا عـَُقرَاَء عـَتَـْنُوو أَمْ 

  (.1)،(5)يـَتَـَواَصَيوَن عـََيْحَتاُجوَن  ِمْن َأْهِل بـَْيت  
 

 احلديث العشرون
: َذنـَْباِن ُمَعجَّاَلِن اَل يـَُؤلَّرَاِن: ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َعْن َأِب َبَكَرَة نـَُفْيِع ْبِن احْلَاِرِث  
 (.4،)(3ْغُ ، َوَقِطيَعُة الرَِّحِم )اْلبَـ 
 

 احلديث احلادي والعشرون
لَْيَس َشْ ٌء أُِطيُع هللَا ِعيِه َأْعَجَل ثـََوااًب ِمْن ِصَيِة  :قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  َريـَْرَة َعْن َأِب هُ 

اَيَر َباَلِقَع الرَِّحِم، َولَْيَس َشْ ٌء َأْعَجَل ِعَقااًب ِمَن اْلبَـْغِ  َوَقِطيَعِة الرَّ  ِحِم، َواْلَيِونِي اْلَفاِجَرِة َتدَُع الدِي
(5()1.)  

                                 
قال نور  ،440، وألر  الاطر الثاين منه ابن حبان رقم احلديث 1155احلديث ، رقم جامعه( ألرجه الرتمذي يف  5

الدين ادهيثو : رواه أبو  او  ابلتصار كثري، ورواه الطرباين عن شيخه عبد هللا بن موسى بن أِب عثوان األنطاك  ومل 
 ية األحا يث الصحيحةرعه، وبقية رجاله ثقات، واحلديث صححه الايخ انصر الدين األلباين باواهده يف سينأع

  199ص 1جـ ،وش ء من عقهها
أن قاطع الرحم، واْلائن، والكاذب، يعاقب يف اآللرة اب لار العذاب دهم مع ما يعجل دهم من عقوبة  احلديث  ليل(  1

 يف الدنيا.
  5ص 34، واحلديث صححه شعيب األرانؤوط جـ 10390قم احلديث ( ألرجه أمحد، ر  3
 .أعظم كبائر الذنوب، وعقوبتها معجية يف الدنيا قبل اآللرةمن  تقطيع األرحام(  4
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 ث الثاين والعشروناحلدي
ِه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِي تَـَغى ِبِه  َعْن َعْورِو ْبِن ُشَعْيب  قَاَل: اَل َنْذَر ِإالَّ ِعيَوا يـُبـْ

، َواَل ميَِنَي يف قَ   (.4(،)3ِطيَعِة َرِحم  )َوْجُه اَّللَِّ

  احلديث الثالث والعشرون  
قَاَل: َمْن َقَطَع َرمِحًا أَْو َحَيَ  َعَيى ميَِني  عَاِجَرة  رََأى َواَبَلُه قـَْبَل  ِن النَِّبي عَ  َعْن َأِب ُهَريـَْرَة 

 (.4)(، 1)َأْن مَيُوتَ 

 احلديث الرابع والعشرون
، أَ  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  :قَاَلتْ  ،َهاَعْن َعاِئَاَة َرِضَ  اَّللَُّ َعنْـ  ْو ِعيَوا اَل َمْن َحَيَ  يف َقِطيَعِة َرِحم 

 (.1َيْصُيُح، َعربُُّه َأْن اَل يُِتمَّ َعَيى َذِلَك )
                                                                                                         

 50، جـ54910( ألرجه البيهق  يف سننه الكربى، كتاب األميان ابب ما جاء يف اليوني الغووس، رقم احلديث  5
وش ء من   مبجووع الطرق والاواهد، انظر يف سينية األحا يث الصحيحةواحلديث صححه األلباين ،41ص

 415ص 1جـ  ،عقهها
"تدع الداير بالقع" البالقع مجع بيقع وبيقعة وه  األرض القفر اليت ال ش ء هبا، يريد أن  : قوله غريب احلديث(  1

انظر النهاية  يه ويغري عييه ما أواله من نعوه،احلال  هبا يفتقر ويذهب ما يف بيته من الرزق، وقيل هو أن يفرق هللا مش
 513ص 5البن األثري، جـ 

  ،3113ه أِب  او  يف سننه، كتاب األميان والنذور، ابب اليوني يف قطيعة الرحم، رقم احلديث ( ألرج 3
  1911وحننه األلباين يف سينية األحا يث الصحيحة رقم احلديث 

حا يث الوار ة يف هذا الباب، أن من حي  بيوني، أو نذر عيى معصية أو قطيعة وغريه من األ عفهم من هذا احلديث(  4
 عإنه ال وعاَء عييه يف ذلك النذر، وإمنا عييه الكفارة.رحم، 

، واحلديث صححه الايخ 31/  50وألرجه البيهق  ) ،101ص 4( عيقه اإلمام البخاري يف التاريخ الكبري جـ  1
 554ص 3ة األحا يث الصحيحة وش ء من عقهها، جـاأللباين مبجووع طرقه انظر سيني

ما ييوح ابشرتاكهوا يف القطيعة؛ ألن اليوني الفاجرة قطعت الوصية بني العبد وبني  مع القطيعة مجع اليوني الفاجرة(  4
، 4وي جـهللا، والقطيعة قطعت ما بينه وبني الرحم، ويف هذا االقرتان يف التحذير ما ال خيفى، انظر عيض القدير، ليونا

 101ص
و صححه  ،1550ركها، رقم احلديث ( ألرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب الكفارات، ابب من قال كفارهتا ت 1

 445ص 4جـ  ،1334األلباين يف سينية األحا يث الصحيحة رقم 
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 احلديث اخلامس والعشرون
ُهْم َويـَْقَطُعوين، َوُأْحِنُن ِإلَْيِهْم ، َأنَّ َرُجاًل قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا ِإنَّ يل قـَرَابًَة َأِصيُ َعْن َأِب ُهَريـَْرَة 
َا ُتِنفُُّهُم اْلَولَّ َواَل  َوَأْحُيمُ َوُيِنيُئوَن ِإيَلَّ،  ، عـََقاَل: لَِئْن ُكْنَت َكَوا قـُْيَت، َعَكَأمنَّ ُهْم َوجَيَْهُيوَن َعَي َّ َعنـْ

  .(1(،)5يـَزَاُل َمَعَك ِمَن هللِا َظِهرٌي َعَيْيِهْم َما ُ ْمَت َعَيى َذِلَك )

 احلديث السادس والعشرون
ُهَوا َعِن النَِّبِي َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْور و َرِضَ  هللاُ  لَْيَس الَواِصُل اِبْلُوَكاِعِئ، َوَلِكِن قَاَل:   َعنـْ

 .(3)الَواِصُل الَِّذي ِإَذا ُقِطَعْت َرمِحُُه َوَصَيَها 

 احلديث السابع والعشرون
ُهَوا َعْور و َعْن َعْبِد هللِا ْبنِ  ِحَم ُمَعيََّقٌة اِبْلَعْرِش، : ِإنَّ الرَّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َرِضَ  هللُا َعنـْ

  .(1(،)4)َولَْيَس اْلَواِصُل اِبْلُوَكاِعِئ، َوَلِكنَّ اْلَواِصَل الَِّذي ِإَذا انـَْقَطَعْت َرمِحُُه َوَصَيَها 

                                 
 1119( ألرجه منيم يف كتاب الرب والصية، ابب صية الرحم وحترمي قطيعتها، رقم احلديث  5
، مبا ييحق آكل الرما  يف شرح هذا احلديث: وهو تابيه ملا ييحقهم من األمل -رمحه هللا تعاىل - م النوويقال اإلما(  1

: معناه أنك وقيلاحلار من األمل، وال ش ء عيى هذا احملنن، بل ينادهم اإلمث العظيم يف قطيعته، وإ لادهم األذى عييه، 
إحنانك، وقبيح ععيهم من اْلزي واحلقارة عند أنفنهم، كون  ابإلحنان إليهم ختزيهم، وحتقرهم يف أنفنهم؛ لكثرة

لذي أيكيونه من إحنانك، كاملل حيرق أحااءهم، وهللا أعيم، انظر املنها  شرح صحيح : ذلك اوقيلين  املل، 
  551ص  54منيم، جـ 

 1445( ألرجه البخاري يف كتاب األ ب، ابب ليس الواصل ابملكاعئ، رقم احلديث  3
 11ص 55، وقال شعيب األرانؤوط إسنا ه صحيح، جـ4114أمحد، رقم احلديث ( ألرجه  4
يف هذا احلديث الكامل عإن املكاعأة نوع صية، وال ييزم من الوصل ثبوت القطع، عهم ثالث  رجات،  ابلوصلاملرا  (  1

عطاء عيى ما أيلذ، مواصل، ومكاعئ، وقاطع، عالواصل من يتفضيل وال يُتفضل عييه، واملكاعئ الذي ال يزيد يف اإل
 414ص 50حجر العنقالين جـ والقاطع الذي يُتفضل عييه وال يتفضيل، انظر عتح الباري البن
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 احلديث الثامن والعشرون
ْعُت النَِّبَّ َن الَعاِص َعْن َعْوَرو بْ  نَّ آَل َأِب لَْيُنوا ِجَهارًا َغرْيَ ِسري  يـَُقوُل: إِ  ، قَاَل: مسَِ

ُْؤِمِننَي َوَلِكْن دَهُْم َرِحٌم أَبـُيَُّها بَِباَلَها يـَْع ِي َأِصيُ 
َا َولِيِيَ  اَّللَُّ َوَصاِلُح امل َها ِبِصَيِتَها أِبَْولَِياِئ ، ِإمنَّ

(5(،)1.)   

 لتاسع والعشرونيث ااحلد
َفُه، َوَمْن  قَاَل: َمْن كَ   ، َعِن النَِّبيِ َعْن َأِب ُهَريـَْرَة  اَن يـُْؤِمُن اِبَّللَِّ َواليَـْوِم اآلِلِر عـَْيُيْكرِْم َضيـْ

اآلِلِر عـَْييَـُقْل َلرْيًا َأْو َكاَن يـُْؤِمُن اِبَّللَِّ َواليَـْوِم اآلِلِر عـَْيَيِصْل َرمِحَُه، َوَمْن َكاَن يـُْؤِمُن اِبَّللَِّ َواليَـْوِم 
 (.4(،)3لَِيْصُوْت )

 احلديث الثالثون
َبنْيَ َيَدِي النَّاَعِة َتْنِييُم اْْلَاصَِّة، َوتـَْفُاو  :قَاَل َرُسوُل هللاِ  قال:،ْبَد هللِا ْبَن َمْنُعو   َعْن عَ 

  (.4(،)1، َوتـُْقَطُع اأْلَْرَحاُم)تُِعنَي اْلَوْرأَُة َزْوَجَها َعَيى التِيَجارَةِ  التِيَجارَُة، َحَّتَّ 
 
 

                                 
، وألرجه منيم يف كتاب اإلميان، 1440( ألرجه البخاري يف كتاب األ ب ابب تبل الرحم ببالدها، رقم احلديث  5

  151حلديث ابب مواالة املؤمنني ومقاطعة غريهم والرباءة منهم، رقم ا
"والبالل"املاء، ومعىن احلديث: سأصيها شبه  رهاهو بفتح الباء الثانية وكن "ببالدها":: قوله قال اإلمام النووي(  1

 534قطيعتها ابحلرارة تطفأ ابملاء وهذه ترب  ابلصية، انظر رايض الصاحلني، لإلمام النووي ص
 4539ولدمته إايه بنفنه، رقم احلديث ( ألرجه البخاري يف كتاب األ ب، ابب إكرام الضي   3
 ابهلل واليوم اآللر. جعل صية الرحم شعار االميان هذا احلديث(  4
 ، وقال الايخ احملقق شعيب األرانؤوط إسنا ه حنن.3491( ألرجه أمحد رقم احلديث  1
دم صيتها، أي: أن حال بني أن من عالمات الناعة وقيامها قطيعة األرحام وع أن رسول هللا  واملرا  من هذا(  4

من قطيعتهم لألرحام وعدم صيتهم دها، وهذا  هللا الناس يف آلر الزمان سياابه حال اْلاهييني عند مبعث رسول 
بعدة ألبار ه  صحيحة مبجووعها  ل عيى أن اْلريية قد انتفت من  الوص  حينوا جاء عيى لنان رسول هللا 
 1 ، انظر الرتغيب يف صية األرحام، صذلك اجملتوع، وشابه ذلك اجملتوع اْلاهي
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 احلديث احلادي والثالثون
ْعُت َرُسوَل هللِا اْلِغَفارِيِي َعاِبس  َعْن  يـَُقوُل: اَبِ ُروا اِبْلَوْوِت ِستًّا: ِإْمَرَة  : قَاَل: ِإينيِ مسَِ

ِم، َوَقِطيَعَة الرَِّحِم، َوَنْاًوا يـَتَِّخُذوَن اْلُقْرآَن النَُّفَهاِء، وََكثْـَرَة الاَُّرِط، َوبـَْيَع احْلُْكِم، َواْسِتْخَفاعًا اِبلدَّ 
ُهْم ِعْقًها)َمزَاِمرَي يُـ  ُمونَُه يـَُغنِييِهْم، َوِإْن َكاَن أََقلَّ ِمنـْ   (.1(،)5َقدِي

 احلديث الثاين والثالثون
ُهَوا قَاَل: َقاَل ْبِن اْلَعاِص َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْور و   : اَل تـَُقوُم النَّاَعُة َرُسوُل هللِا َرِضَ  هللُا َعنـْ

اُحُش، َوَقِطيَعُة الرَِّحِم، َوُسوُء اْلُوَجاَورَِة، َوَحَّتَّ يـُْؤمَتََن اْْلَاِئُن َوخُيَوََّن َحَّتَّ َيْظَهَر اْلُفْحُش َوالتـَّفَ 
  .(3)اأْلَِمنُي 

 احلديث الثالث والثالثون
: اَل َيْدُلُل اْْلَنََّة ُمْدِمُن ََخْر ، َواَل ُسوُل اَّللَِّ قَاَل رَ  ، قَاَل:َعْن َأِب ُموَسى اأْلَْشَعرِيُّ  
 (.1(،)4ْؤِمٌن ِبِنْحر ، وال قاطع)مُ 
  
 

                                 
، 34ص 59جـ  40الطرباين يف املعجم الكبري، رقم احلديث و ألرجه 54040رقم احلديث  ،( ألرجه أمحد 5

 143ص 5وصححه األلباين يف صحيح اْلامع الصغري جـ 
م ولدم، يريد مجاعة "وناوا يتخذون القرآن مزامري" يروى بفتح الاني، مجع انشئ، كخا  قوله  غريب احلديث (1

  15ص 1النهاية البن األثري، جـ  أحدااث، انظر
، انظر حتقيق أمحد ر املصرية العالمة أمحد شاكرواحلديث صححه محدث  اي ،4154د، رقم احلديث ( ألرجه أمح 3

 14ص 4شاكر ملنند أمحد بن حنبل جـ
، وحننه األلباين يف سينية 5314( ألرجه ابن حبان يف صحيحه، كتاب الكهانة والنحر، رقم احلديث 4 

 194ص 1األحا يث الصحيحة، جـ 
ملا عيه من ذهاب أن ثالثة أصناف من الناس لن يدليوا اْلنة، عأودها: املداومة عيى شرب اْلور؛  ذََكرَ  يف احلديث(  1

ثها: التصديق ابلنحر؛ ، واثلاألهل؛ ملا يرتتب عييه من العداوة والفرقة بني واألقارب عدم صية الرحمالعقل، واثنيها: 
  وذلك ملا عيه من تاجيع الاعوذة والباطل.
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 احلديث الرابع والثالثون
: ُمْدِمُن ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َعْن َأِب َسِعيد  اْْلُْدرِيِي  : اَل َيْدُلُل اْْلَنََّة َصاِحُب ََخْس 

 (.5اٌن )َواَل َكاِهٌن، َواَل َمنَّ  ،، َواَل ُمْؤِمٌن ِبِنْحر ، َواَل قَاِطُع َرِحم  ََخْر  

 احلديث اخلامس والثالثون
، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّبِي  (، قَاَل 1، قَاَل: اَل َيْدُلُل اْْلَنََّة قَاِطٌع)َعْن مُحَوَِّد ْبِن ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعم 

) ثِدياحلَ  ُسْفَياُن: رَاِوي   (.3يـَْع ِي قَاِطَع َرِحم 

 السادس والثالثون احلديث
ْعُت َرُسوَل هللِا َرَة َعْن َأِب ُهَريْـ   َيَة  ، قَاَل: مسَِ قَاَل: ِإنَّ َأْعَواَل َب ِي آَ َم تـُْعَرُض ُكلَّ َخَِيس  لَيـْ

(  (. 1) (،4اْْلُُوَعِة، َعاَل يـُْقَبُل َعَوُل قَاِطِع َرِحم 

                                 
 519ص 51، واحلديث حننه احملقق شعيب األرانؤوط جـ55501رقم احلديث  ( ألرجه أمحد، 5
وألرجه منيم يف كتاب الرب والصية  1494( ألرجه البخاري يف كتاب اال ب، ابب امث القاطع، رقم احلديث 1 

  1114رحم وحترمي قطيعتها، رقم احلديث واآل اب، ابب صية ال
  أتوييني:هذا احلديث يتأول  قال اإلمام النووي( 3 
: محيه عيى من ينتحل القطيعة بال سبب وال شبهة مع عيوه بتحرميها عهذا كاعر خييد يف النار وال يدلل اْلنة أحدمها 

  أبدا.
عاقب بتألره القدر الذي يريده هللا تعاىل، انظر املنها  شرح معناه وال يدليها يف أول األمر مع النابقني بل ي :والثاين

 554ـ 553ص 54صحيح منيم، جـ
 545ص 54إسنا ه حنن، جـ وقال شعيب األرانؤوط ،50111ألرجه أمحد، رقم احلديث  ( 4
ذا احلديث عيى أن أعوال قاطع الرحم مر و ة، وكفى هبذا منفريا عن قطيعة الرحم، ويدل أيضا ه عهذا احلديث يدل( 1 

 أن رسول هللا  يضا حديث أِب هريرة أن قطيعة الرحم كبرية من الكبائر، وقريب من هذا املعىن أيضا ويوضحه أ
قال: تفتح أبواب اْلنة يوم االثنني، ويوم اْلويس، عيغفر لكل عبد ال يارك ابهلل شيئا، إال رجال كانت بينه وبني 

يحا، أنظروا هذين حَّت يصطيحا، انظروا هذين حَّت يصطيحا، ألرجه أليه شحناء، عيقال: أنظروا هذين حَّت يصط
ه وبني أليه شحناء عين يغفر هللا عز وجل حَّت يصطيح مع أليه، عكي  إ ا كان مقاطعا منيم، عون كان بين

نبه، وهاجرا لرمحه اليت أمر هللا تعاىل بوصيها، عهذا محروم من قبول العول، ومن املغفرة حَّت يصل رمحه ويتوب عن  
 541د عرعة سكيك، صوهللا غفور رحيم، أنظر ذوو القرَب واألرحام يف ضوء القرآن الكرمي، مها محو
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 والثالثون احلديث السابع
ْن ِذي َرِحم  أَيِْت َرمِحَُه، عـََيْنأَلُُه َعْضاًل َأْعطَاُه قَاَل: َما مِ  َعِن النَِّبِي  ،َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد هللاِ 

ُه عـَيَـْبَخُل َعَيْيِه ِإالَّ ُأْلرَِ  َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َجَهنََّم َحيٌَّة يـَُقاُل دَهَا ُشَجا  ٌع يـَتَـَيوَُّظ عـَُيَطوَُّق ِبِه هللاُ ِإايَّ
(5،)(1).  

 احلديث الثامن والثالثون
ِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َعْن َعوْ  ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِي ِه رِو ْبِن ُشَعْيب  َا َرُجل  َأََتُه اْبُن َعوِي : أميُّ

ُ َعْضَيُه يـَوْ    (.4(،)3َم اْلِقَياَمِة )َعَنأََلُه ِمْن َعْضِيِه َعَونَـَعُه َمنَـَعُه اَّللَّ

 احلديث التاسع والثالثون
َوُهَو يف نـََفر  ِمْن َأْصَحاِبِه قَاَل: قـُْيُت:  ل  ِمْن َلثْـَعَم قَاَل: أَتـَْيُت النَِّبَّ َعْن قـََتاَ َة، َعْن َرجُ 

؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: قـُْيُت: اَي رَ  ، َأيُّ اأْلَْعَواِل َأَحبُّ ِإىَل أَْنَت الَِّذي تـَْزُعُم أَنََّك َرُسوُل اَّللَِّ ُسوَل اَّللَِّ
؟ قَاَل: ِإميَاٌن ابِ  ، مُثَّ َمْه؟ قَاَل: مُثَّ ِصَيُة الرَِّحِم، قَاَل: قـُْيُت: اَي اَّللَِّ ، قَاَل: قـُْيُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َّللَِّ

؟ قَاَل: اإْلِشْ  ، َأيُّ اأْلَْعَواِل أَبـَْغُض ِإىَل اَّللَِّ ، مُثَّ َمْه؟ َرُسوَل اَّللَِّ ، قَاَل: قـُْيُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ رَاُك اِبَّللَِّ
، مُثَّ َمْه؟ قَاَل: مُثَّ اأْلَْمُر اِبْلُوْنَكِر َوالنـَّْهِ  َعنِ قَاَل: مُثَّ    َقِطيَعُة الرَِّحِم، قَاَل: قـُْيُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 (.1اْلَوْعُروِف )
                                 

، وقال نور الدين ادهيثو : رواه الطرباين يف 311ص 1، جـ 1143( ألرجه الطرباين يف املعجم الكبري رقم احلديث  5
، وقال الايخ األلباين حديث حنن 514ص 9جـ  داألوسط والكبري وإسنا ه جيد أنظر جموع الزوائد ومنبع الفوائ

 159ص 5ـصحيح، انظر صحيح الرتغيب والرتهيب ج
وهذ احلديث بني  ،115ص 4جـ، النهاية البن األثريانظر "يتيوظ" أي يدير لنانه يف عيه،  قوله  غريب احلديث(  1

 قدرهتم عيى إعطائهم.الذين مينعون أقارهبم وأرحامهم ما يطيبونه منهم مع  األشخاص وكا  عقوبة
وصححه األلباين يف  ،5541م األوسط رقم احلديث واملعج ،43( ألرجه الطرباين يف املعجم الصغري رقم احلديث 3

 159ص 5صحيح الرتغيب والرتهيب جـ 
راء عهو : عون قطع أقاربه الضعفاء وهجرهم وتكرب عييهم ومل يصيهم بربه وإحنانه وكان غنيا وهم عققال اإلمام الذهِب(  4

 41حينن إليهم، انظر الكبائر ص الل يف هذا الوعيد محروم عن  لول اْلنة إال أن يتوب إىل هللا عز وجل و 
وقال نور الدين ادهيثو  يف جموع  ،114ص 51، جـ 4934( ألرجه أِب يعيى املوصي  يف مننده، رقم احلديث 1

 رجاله رجال الصحيح. 515ص 9جـ الزوائد ومنبع الفوائد

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 17 

 

 احلديث األربعون
مَِّة َعَيى َطَعام  َوَشرَاب  ، قَاَل: يَِبيُت قـَْوٌم ِمْن َهِذِه اأْلُ ، َعِن النَِّبِي َة اْلَباِهِي ُّ َعْن َأِب أَُمامَ  

َودَهْو ، عـَُيْصِبُحوَن َقْد ُمِنُخوا َلَناَزيَر، َولَُيْخَنَفنَّ ِبَقَباِئَل ِعيَها َويف ُ ور  ِعيَها، َحَّتَّ ُيْصِبُحوا 
، َوأُْرِسَيتْ عـَيَـُقوُلوا ُلِنَ  اليَّيْـ  َيَة ِبَداِر َب ِي ُعاَلن  َعَيْيِهْم َحْصَباُء ِحَجاَرٌة   َيَة بَِب ِي ُعاَلن  ُلِنَ  اليَّيـْ

، َوأُْرِسَيْت َعَيْيِهُم الريِيُح اْلَعِقيُم عـَتَـْنِنُفُهْم َكَوا َنَنَفْت َمْن َكاَن قـَبْـ  َيُهْم َكَوا أُْرِسَيْت َعَيى قـَْوِم ُلوط 
َاِذِهُم الْ ِبُاْرهِبُِم اْلَْ  َناِت، َوَقِطيَعِتِهُم الرَِّحَم )ْوَر، َوَأْكِيِهُم الرياَِب، َولُْبِنِهُم احْلَرِيَر، َواختِي  (.1(،)5َقيـْ

 
   

                                 
ابن أِب الدنيا  وألرجه، 9111لرجه احلاكم يف املنتدرك عيى الصحيحني، كتاب الفنت واملالحم، رقم احلديث ( أ 5

، وقال احلاكم عقب احلديث هذا حديث صحيح عيى شرط منيم، وتبعه احلاعظ 3يف ذم املاله  رقم احلديث 
 الذهِب يف التيخيص.

  .املرأة املغنية " القينات" مجع قينة وه  : قوله غريب احلديث(  1
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 اخلامتة
 احلود هلل الذي بنعوته تتم الصاحلات وبعد:

 مجعت عيه ما ينر هللا يل من حديث رسوله الكرمي عييه وعيى آله وصحبهعهذا كتاب 
 .أربعون حديثا يف الرتهيب من قطيعة الرحمة وأعضل التنييم يف الصالأزكى 

 الدكتور إىل عضيية شيخنا ولالص تقديري شكري جبزيل أتقدميف هذا املقام أن وال يفوت ي 
 بتقدمي اإلرشا  والتوجيه يل، عقد وهب ي من وقته الثوني ،الغامدي آل محدان ذايب بن سعد

 .له يف وقته وجهده ابركو ، عجزاه هللا ع ي لري اْلزاء
عينا ممن يصيون أرحامهم ابتغاء وجهه وأسأل هللا تعاىل أبمسائه احلن ي وبصفاته العي  أن جي

وأن جيعل هذا العول وأن ينفع هبذا الكتاب كاتبه، وقارئه وسامعه  وعيى طريقة نبيه محود 
 ذلك والقا ر عييه لالصا لوجهه تعاىل وأن يرزقنا عيه اإللالص والقبول إنه سبحانه ويل

  وصيى هللا وسيم عيى نبينا محود وعيى آله وصحبه أمجعني.
 
 
 
 
 
 
 

 
 وكتبه

 الااعع  احلن يإبراهيم بن احلا  ليي  محوو  
 مدينة مقدياو

 هـ5441من رمضان لعام  عار التاسعاملواعق  النبتمناء 
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